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Van de interim-voorzitter

Door Ruud Slot

Kijken door de ogen van een kind

Als ik dit schrijf zitten we ergens tussen Kerst en Nieuwjaar. Volop nog in de feestdagen en het genieten van mogelijke 
vrije dagen en gezellig samenzijn.

Als jullie dit lezen, is het nieuwjaar, dus bij dezen wil ik iedereen , ook namens het Bestuur van de Fotobond Afdeling 
Utrecht – ‘t Gooi, een mooi, gezond en inspirerend 2020 wensen.

Als Afdeling hebben we alweer veel gepland het komende jaar, hierover is al meer te lezen verderop in In de Kijker. 
Normaal zou ik ook nog kort ingaan op de laatste Bondsvergadering van de Fotobond, maar hiervoor verwijs ik 
graag naar de inleiding van Oege Lam (voorzitter Fotobond) in de laatste In Beeld.

Wat mijzelf aansprak tijdens een gesprek met een fotograaf was de opmerking dat wij als fotografen soms zo moeilijk 
denken en werken. Zij vergeleek het met het kijken zoals een kind dat doet, namelijk simpel en onbevangen.

Kinderen verbazen ons soms met hun vragen over waarom iets is, maar ook omdat ze
iets mooi vinden waar wij al lang overheen kijken.
Ik heb zelf ooit de opmerking meegekregen dat ook klein kijken indrukwekkende
beelden kan opleveren.

Niemand weet wat dit jaar gaat brengen , maar als we soms met kinderlijke eenvoud
naar dingen kijken en details vastleggen, kan het mogelijk verrassende resultaten
opleveren.

Als er ideeën zijn voor nieuwe aspecten van de fotografie of projecten waar je mee
bezig bent, laat het ons als Afdeling weten, wellicht kunnen we het gebruiken of een
artikel  In de Kijker plaatsen.

Veel leesplezier en succes met de fotografie.
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Agenda

11 maart 2020
Algemene Afdelings Vergadering
aanvang 19.00 uur (!)

1 - 20 maart 2020
inleveren foto’s 5 met samenhang bij een 
bestuurslid

21 april 2020
Bespreekavond 5 met Samenhang

9 – 13 november 2020
inleveren De Beste Club bij een bestuurslid

8 december 2020
Bespreekavond De Beste Club

De bespreekavonden vinden plaats in
De Koppeling
De Clomp 19-04
3704 KS Zeist
Aanvang 20 uur
tenzij anders aangegeven

Bestuursmededelingen

Door: Rien van Dam-Baggen, secretaris.

Bestuursamenstelling en taakverdeling: 
Voor de lijst van bestuursleden met hun functie/taakveld en hun e-mailadres, verwijs ik naar het colofon van deze In 
de Kijker

Nog drie specificaties:
- Voor zaken met betrekking tot Opleidingen kun je je momenteel richten tot de secretaris 
(secretaris.afd07@fotobond.nl). 
- Het emailadres wedstrijden.afd07@fotobond.nl is tijdelijk doorgeschakeld naar de voorzitter. 
- Voor zaken met betrekking tot de Redactie, mail aan redactie.afd07@fotobond.nl 

Bestuur
Sinds de vorige In de Kijker heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met de lopende zaken, zoals de aanvulling 
van bestuur en kader van de Afdeling, de organisatie van de opleidingen van dit jaar én die van volgend jaar, de 
organisatie van de De Beste Club (DBC), eventueel door te voeren wijzigingen in de inleverprocedure van Vijf met 
Samenhang en mogelijk een andere eventueel extra wedstrijd. De meeste punten komen in de volgende paragrafen 
aan de orde. 

Wat het bestuur zelf betreft, kunnen we jullie tot ons plezier melden dat de interim voorzitter, Ruud Slot, besloten heeft 
zich op de  Algemene Afdelingsvergadering (AAV) bij de bestuursverkiezing te laten voordragen als de nieuwe 
voorzitter. De bedoeling is dan wel dat hij het penningmeesterschap gaat overdragen. Mogelijk hebben we daarvoor 
binnen het bestuur zelf een kandidaat en dan zou de  functie bestuurslid Opleidingen alsnog/opnieuw een vacature 
worden. Zodra er meer bekend is, horen jullie van ons.
Nagekomen bericht: In overleg met het bestuur en op eigen verzoek heeft Gerrit Heil besloten zijn bestuursfunctie met 
als taak wedstrijdcoördinator neer te leggen. De overige bestuursleden hebben zijn taken per direct overgenomen. 

Algemene Afdelingsvergadering 
De AAV 2020 wordt gehouden op woensdag 11 maart 2020, om 19.30 uur (!) in het vertrouwde gebouw De 
Koppeling in Zeist. We roepen alle clubs en leden op deze datum in je agenda te zetten.

./wedstrijden.afd07@fotobond.nl%20
secretaris.afd07@fotobond.nl
../../../../../../D:%5CMijn%20bestanden%20jan%202014%5CTekstbestanden%5CAfdeling%20Utrecht-t%20Gooi%5CNieuwsbrieven%5Credactie.afd.07@fotobond.nl
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Spreker na afloop van de AAV: Iris Depassé
Dit jaar hebben we Iris Depassé bereid gevonden na afloop van de AAV (op 11 
maart om 20.15 uur) voor ons een presentatie te verzorgen over Abstracte 
fotografie, zie ook haar website Academie voor Abstracte Fotografie . Verderop 
in deze In de Kijker vinden jullie een tekstje van haar hand waarin ze haar 
presentatie zelf aanbeveelt. 

Redactie
De vorige keer sloot ik dit paragraafje af met de hoop uit te spreken dat we deze
keer een tweede redacteur aan jullie kunnen voorstellen. En dat is gelukt! Jan 
Donders, eerder bestuurslid van FG Fotogein, gaat de redactie versterken met 
een eigen taak. Zo zal Jan zelf voor In de Kijker gaan schrijven, onder andere de
verslagen van de wedstrijden, maar zal Jan ook kopij gaan werven bij clubs en 
leden, inclusief de persoonlijke leden. In deze In de Kijker stelt Jan zich aan jullie 
voor. 
We zijn blij dat Jan met ons mee wil gaan doen en gezien zijn ervaringen op het 
gebied van de Nieuwsbrief van FG Fotogein, Oculair, zien we de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. 

Jan en Lidy zullen de redactietaken verder onderling verdelen. Het emailadres is 
voor beiden redactie.afd07@fotobond.nl 

Opleidingen 2020-2021

De huidige opleidingen zijn nog maar net op gang (hoewel de cursus Jureren 
alweer bijna achter de rug is) en dan zijn we hier al met nieuws over de 
opleidingen voor volgend seizoen, dat van 2020-2021.
We zijn blij dat we al hebben kunnen reserveren:

- een cursus/mentoraat Beeldstijl door Peter van Tuijl
- een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing
- een cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk

De laatste cursus gaan we organiseren met een of meer andere afdelingen 
samen. Er waren nu maar 7 deelnemers en dat is wat weinig om goed te kunnen 
oefenen, heeft de docent ervaren. In andere afdelingen kregen ze zelfs niet eens 
een cursus van de grond. Een goede reden voor ons om samenwerking te gaan 
zoeken. 

De wedstrijden van de Afdeling in 2019
De Afdelingswedstrijd De Beste Club om de Dick van Groningen Trofee heeft net 
de jurering en de besprekingsavond achter de rug, als deze In de Kijker 
verschijnt. Verderop in deze In de Kijker (en op de website) vinden jullie het 
verslag en de gedetailleerde uitslag. 

De winnende club is ook dit jaar weer FK Eemland (152 punten), gevolgd door 
FK Flits (142 punten) en FG Fotogein (141 punten). 

Er werden ook certificaten uitgereikt aan de fotografen van de winnende foto's, 
allen met 18 punten, Lia Smit, Karin Reijnaerdts en Annemiek vd Kuil. 

Gefeliciteerd allemaal van het Afdelingsbestuur. 

Afdelingswedstrijd Vijf met Samenhang 2020
De Afdelingswedstrijd Vijf met Samenhang om de Henk Ros Trofee wordt weer in 
het voorjaar van 2020 uitgeschreven. De data daarvan zijn: inleveren tussen 11 
en 20 maart (let op langere periode!) en besprekingsavond op dinsdag 21 april 
2020. In het bestuur overleggen we momenteel over aanpassingen van de 
manier waarop de foto's moeten worden ingeleverd, want dat leidde vorig jaar 
tot een flinke puinhoop (zo werden er bijvoorbeeld vaker 5 losse foto's 
afgegeven bij bestuursleden, er waren wel digitale bestanden ingestuurd maar 
geen afgedrukte foto's, meer dan één inzending in de BFW doos of in een plastic 
tas, etc). Clubs en leden krijgen bijtijds bericht van wat er gaat veranderen. 

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-07-utrecht-t-gooi/
mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
https://academievoorabstractefotografie.nl/
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Uitgansgopunt blijft dat 5mS een individuele wedstrijd is waarin elke inzender 
verantwoordelijk blijft voor zijn inzending. 

Vademecum
Het Vademecum (versie februari 2019), dat je kunt vinden op de website van de 
fotobond (op de homepage onder het kopje Over Fotobond) geeft informatie 
over de organisatie van de fotobond en wat de fotobond te bieden heeft aan 
clubs en leden. Onze tip: raadpleeg het van tijd en tijd en doe er je voordeel 
mee.  

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi 
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Even voorstellen
Graag wil ik me als nieuwe redacteur van

‘In de Kijker’ voorstellen.

Behalve wat uitspattingen in mijn jonge 

jaren ben ik me na 1994 serieus bezig 

gaan houden met fotografie. Eerst alleen, 

maar al snel miste ik een referentiekader: 

wat vinden anderen (niet de directe 

familie en vrienden) van mijn foto’s? Ik 

heb me toen aangesloten bij de fotoclub 

in de buurt: Fotogroep Fotogein, waar ik 

nu meer dan 20 jaar lid ben.

Pas na een jaar of 10 kreeg ik het idee 

dat ik ‘betere’ foto’s ging maken, zeker 

toen ik meer tijd ging (en kon) besteden 

aan verdiepingscursussen en 

masterclasses binnen de eigen club of die 

van de afdeling. Daar ga je ontdekken wat je eigen stijl is en waar je interesse 

ligt in de fotografie. Bij mij is dat voorlopig ‘mensenfotografie’ in een al dan 

niet geënsceneerde omgeving. Via deze zoek- en leertocht kwam ik in 2016 uit

bij het predicaat ‘Bondsmeesterklasse’. 

Maar wat heeft mijn fotografie met het redacteurschap te maken? Ook al 

vanuit mijn jonge jaren heb ik me altijd met teksten en stukjes schrijven 

bemoeid. Meestal geen journalistieke verhalen: ‘wat is er gebeurd?’, maar 

beschouwend: ‘waarom is dat gebeurd?’ De feiten moeten kloppen, maar de 

waarheid kan verschillende vormen hebben. Een beetje fictie, net als in mijn 

foto’s, kan het spannend maken. Bij de Fotogroep Fotogein ben ik ook redacteur

van het clubblad ‘De Oculair’.

De belangrijke vraag: ‘heeft een foto tekst nodig?’ heeft me altijd geboeid. En 

moet dat voorinformatie zijn of uitleg achteraf? Welk referentiekader heb je 

nodig voor het beschrijven en beoordelen van een foto? Als ik soms als jurylid 

optreed dan besef je goed hoe vaak je daar de plank mis kunt slaan. Je eigen 

referentiekader is je enige houvast.

Ik hoop de komende tijd wat bij te kunnen dragen aan de inhoud van ‘In de 

Kijker’. Ik zal proberen anderen te prikkelen om een bijdrage te leveren, maar 

spontane bijdragen worden zeker gewaardeerd. En opmerkingen zijn altijd 

welkom.

Jan Donders

jan@jandonders.nl

redactie.afd07@fotobond.nl

Een foto van Jan 

Jan Donders [Foto: Marijke van 
Overbeek]

mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
mailto:jan@jandonders.nl
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Jurering De Beste Club, 10 december 2019
Door Jan Donders

Als je vraagt naar de reden van de komst naar deze bijeenkomst in ‘De 

Koppeling’ in Zeist, is het meest genoemde antwoord: ik wil iets leren. Iets leren 

over mijn eigen foto, over de foto’s die mijn fotoclub heeft ingezonden, over 

foto’s in het algemeen.

Dat is dus meteen een opgave aan 

de juryleden: leer ons iets! Dat is 

geen eenvoudige taak voor 

juryleden Ton Dirven en Rob 

’s Gravendijk, die dit jaar de 170 

foto’s hebben moeten beoordelen. 

Van de 28 clubs in de afdeling 

deden weer 17 clubs mee, ieder 

met een inzending van 10 foto’s. 

De beste foto’s van hun club van dit jaar, waarbij de selectie op zeer 

verschillende wijzen tot stand komt. Zo deelt FG Kromme Rijn de club in twee 

groepen. Eén jaar mag de eerste groep 10 foto’s indienen, het volgend jaar de 

andere groep. In ieder geval een vorm van het betrekken van iedereen bij de 

inzending. Fotogroep Fotogein laat een externe jury (leden van een andere 

fotoclub, liefst buiten de regio) een selectie maken uit de ingediende foto’s. 

Fotokring Eemland heeft een selectiecommissie van  vijf personen uit de eigen 

gelederen. Na een voorselectie uit meer dan 450 foto’s wordt uiteindelijk de 

selectie van 10 bepaald. Niet enkel de (afdruk)kwaliteit van de foto, maar ook 

de samenhang in de reeks en de diversiteit wordt daarbij beoordeeld. Ook de 

uniformiteit in presentatie krijgt aandacht. Zo’n procedure kun je je veroorloven 

als er een groot ledenaantal is, en dus veel kandidaat-foto’s, met ongetwijfeld 

een goede ‘top 10’.

De avond was goed bezocht: meer dan 100 fotografen en hun supporters waren 

aanwezig. Alle clubs die ingezonden hadden waren vertegenwoordigd, 

variërend van één tot

acht afgevaardigden.

Waarom die andere 11

clubs niet meedoen of

geen belangstelling

toonden is onduidelijk.

Een taak van het bestuur

om daar eens achteraan

te gaan. De organisatie

was overigens prima in

handen van het drietal:

Ruud Slot als voorzitter,

Gerrit Heil, de wedstrijdcommissaris, en secretaris Rien van Dam-Baggen. Foto’s 

werden met beamers gepresenteerd op één overzichtscherm en per foto op een 

tweede scherm. De kwaliteit van die beamers is altijd een punt van discussie, 

sommige foto’s zijn ook meer geschikt voor projectie, anderen voor print. 

Gelukkig refereerde de jury geregeld aan de (kwaliteit) van de print, de keuze 

van het papier en de detaillering die daarop wel dan niet te zien zou zijn. De 

print moet leidend zijn bij de beoordeling.

Voorzitter Ruud Slot bedankt de juryleden

Uitreiking van de prijs door Ruud Slot aan de 
voorzitter van FC Eemland Rob Renshoff 
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Het is altijd jammer dat de bespreking van de eerste series foto’s teveel tijd neemt,

waardoor in het tweede deel van de avond het tempo noodzakelijkerwijs 

opgevoerd moet worden. Een beter time management is aan te bevelen. Ik vond 

het jammer dat, behalve het nummer van de club, bij de bespreking de naam 

daarvan niet genoemd getoond of genoemd werd. Waarom zo geheimzinnig? 

De uitslag is toch al bepaald. We zitten daar ook om beter kennis te maken met 

de andere clubs en hun leden in de regio. Bepaalde foto’s kunnen een reden zijn 

om eens met de club of de maker ervan van gedachten te wisselen. Wat mij 

betreft mag ook de naam van de maker bij iedere foto geprojecteerd worden 

[wel of niet hiermee eens: stuur een berichtje naar de redactie]. Het misverstand 

‘zal wel van dezelfde maker zijn’ is dan ook weg.

Juryleden Ton Dirven (links) en Rob 's Gravendijk (rechts) overhandigen 
de trofee aan Rob Renshoff voorzitter van FC Eemland

Foto: Heleen Jonkman, Fk Eemland, 14 pt

Foto: Marjolijn van Gelder, Fk Eemland, 14 pt
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Wat opviel bij de bespreking was de terechte opmerking van de jury dat 

sommige foto’s minder geschikt zijn als ‘alleenstaande foto’. Sommige foto’s 

hebben de ondersteuning van andere beelden nodig om de bedoeling van de 

maker duidelijk te maken. De context, misschien ook in woorden, is belangrijk 

voor het begrip. Bij de selectie is het dus belangrijk om je af te vragen of een foto,

los van de context die de jury niet kent, overeind blijft. Kill your darlings.

De bespreking begon met een algemene introductie door de jury: de 

onderwerpkeuze van de inzendingen is beperkt en de foto’s zijn ‘braaf’. Hetgeen 

natuurlijk meteen de discussie gaf: wat is braaf? Is er een schaal van 1 tot 10 van 

braafheid? Of is dit juist de smaak van de jury die daarin meespeelt? Is de 

prikkeling van de fantasie een blijk van niet-braafheid? Een foto die ‘snel te lezen 

is’ scoort niet hoog. Foto’s die naar de indruk van de jury ‘terloops’ waren 

genomen kregen, ondanks mooie belichting of uitsnede, een minpuntje in de 

beoordeling. Blijkbaar moet een foto goed doordacht zijn. Valt dan niet een 

groot deel van de straatfotografie af?

Opmerkelijk was ook de opmerking bij een (paddenstoelen)foto: die foto had het 

misschien goed gedaan in een natuurfotowedstrijd, maar hier, in een algemene 

wedstrijd, minder. Moeten foto’s in hun categorie beoordeeld worden of kun je 

appels met peren vergelijken? Een hele opgave voor de jury. Een vreemde 

opmerking vond ik ook dat een portretfoto van een bekend persoon beter zou 

zijn dan van een onbekende. Vaak hoor je dat ook over de fotograaf: een BN’er 

die foto’s maakt, liefst van andere BN’ers, maakt natuurlijk topfoto’s (‘Het Perfecte 

Plaatje’). Is hier de context dominant?

Foto: Rob Gerritsen, Fk Eemland, 12 pt

Foto: Pauli Gerritsen, Fk Eemland, 16 pt
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Een veel gehoorde aanmerking was: de juryleden hebben niet goed naar de foto

gekeken. Er zijn onderdelen verkeerd geïnterpreteerd of over het hoofd gezien. 

Maar 170 foto’s in een beperkte tijd bekijken en beoordelen is geen sinecure. En 

dan je ook nog herinneren wat je een paar weken daarvóór over dat beeld 

gedacht hebt. In ieder geval gaf dit soms aanleiding tot een levendige discussie 

met de zaal.

Ik had het voorrecht de uitslagenlijst bij me te hebben. Wat mij opviel was dat het 

verschil tussen de bespreking en het cijfer soms groot was. De toehoorder kon een

hoge waardering beluisteren, terwijl het cijfer toch laag was, en andersom. Heeft 

dat er mee te maken dat je als jurylid geneigd bent over een ‘slechte’ foto toch 

wat positiefs te zeggen, en over een ‘goede’ foto een kritische noot te uiten? 

Velen vonden dat er (te) veel negatieve opmerkingen werden geuit, is dat dan 

een teken van veel goede foto’s? Maar we zijn hier om te leren: kun je meer leren

van een negatieve dan van een positieve opmerking? Een discussie over de 

uitsnede van de foto is vaak ook al een teken: we hebben het niet meer over de 

inhoud, maar over de vorm.

Dat uiteindelijk Fotokring Eemland (Amersfoort) (weer, en terecht) met de eer ging

strijken is een uitdaging voor alle andere clubs. Maar ook een bezinning over het 

selectieproces: hoe kom je als club tot die winnende selectie? Fotokring Flits 

(Woudenberg) werd tweede en Fotogroep Fotogein (Nieuwegein) derde. Ruud 

Slot overhandigde de ‘Dick van Groningen Schinkel Trofee’ aan voorzitter Rob 

Renshoff van FK Eemland.

Drie dames gingen met het certificaat ‘uitmuntende foto’ naar huis: 18 punten. 

Opvallend was dat het alle drie ‘mensen’ foto’s waren. Zijn vrouwen beter in staat

Foto: Annemiek vd Kuil, Fk Eemland, 18 punten
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mensenfoto’s, met blijkbaar ook aansprekende emoties, te maken dan mannen? 

Of is het toeval? 

• Annemiek van de Kuil (FK Eemland)

• Karin Reijnaerdts (FG Fotogein)

• Lia Smit (CFC Lek en Licht)

Met dank aan de juryleden - en leermeesters - Ton Dirven en Rob ’s Gravendijk 

werd deze avond besloten.

Jan Donders

redactie.afd07@fotobond.nl

jan@jandonders.nl

 

     

V.l.n.r.  Lia Smit (CFC Lek en Licht), Karin Reijnaerdts (Fg Fotogein) en Annemiek 
van der Kuil (Fk Eemland)

Foto: Rob Renshoff, Fk Eemland,    
15 pt

Foto: Huub vd Hengel, Fk Eemland, 
17 pt

mailto:jan@jandonders.nl
mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
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Foto’s van de dames Karin Reijnaerdts (links), lid van Fc Fotogein, 18 punten en 

Lia Smit, lid van CFC Lek en licht, eveneens 18 punten

Kijk ook op de site van de Fotobond voor de uitleg die de jury geeft over de 

manier van jureren.

De laatste twee foto’s van Fk Eemland Bianca Buitenhuis (links), 16 punten en 

Julien vd Hoef, ook 16 punten

De foto van de schapen op pagina van Heleen Jonkman scoorde 14 punten.

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-07-utrecht-t-gooi/
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Over Abstracte Fotografie; 

door Iris Depassé.

Ik ben blij dat het Afdelingsbestuur mij heeft uitgenodigd om voor jullie na afloop

van de Algemene Afdelingsvergadering op 11 maart 2020 een presentatie over 

Abstracte Fotografie te verzorgen. Ik begreep dat het bestuur positieve verhalen 

van diverse fotoclubs over mijn optreden had gehoord. Zo zal ik ook spreker zijn 

bij Professional Imaging in 2020.

Ik zal voor jullie een presentatie verzorgen onder de titel: “De Wondere wereld 

van de Abstracte Fotografie”.

Hoe bestaat het dat er geen universeel geaccepteerde definitie is over Abstracte 

Fotografie, dat de literatuur en de artikelen erover op internet flinterdun zijn, 

terwijl er toch ook een internationale Facebookgroep over bestaat met meer dan 

35.000 leden?

Ik zocht het uit en ontwikkelde een online cursus om Abstracte Fotografie concreet

te maken. In de presentatie na jullie AAV vertel ik over mijn zoektocht en wijd ik 

jullie in in de wondere wereld van de Abstracte Fotografie. Ik laat jullie daarbij 

prachtige abstracte foto’s zien van internationale fotografen.

Het is een interactieve en dynamische presentatie, met veel praktijkvoorbeelden 

en korte filmpjes, afgewisseld met kleine oefeningen om de koppeling naar de 

praktijk te maken.

Mocht je geïnteresseerd raken in een presentatie voor je eigen fotoclub of een 

groep fotoclubs (ik houd ervan in verband met de efficiëntie voor grote groepen 

te spreken), dan zal ik jullie graag vertellen hoe je dat kunt regelen.

Voor mijn biografie en mijn portfolio, zie mijn website Academie voor Abstracte 

Fotografie. 

Iris Depassé  

https://academievoorabstractefotografie.nl/
https://academievoorabstractefotografie.nl/
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E X P O S I T I E
‘Bijlmerbajes’ Vleuten

Van 17-10 t/m 31-01-20 in 
Buurtcentrum De Schakel
De sloop van de "Bijlmerbajes" 
(officieel Penitentiaire Inrichting 
Amsterdam Overamstel) is inmiddels in 
volle gang. Nog tijdig vóór de totale 
afbraak fotografeerden twaalf leden 
van Fotoclub Vleuten het leegstaande 
pand, onder leiding van een oud-
bewaker. 
Het resultaat van de bewaakte tocht 
door dit iconische gebouw wordt 
getoond in Buurtcentrum De Schakel.
Openingstijden: dagelijks van 09.00 - 
23.00 uur

D E B A T
Nederlands Fotomuseum

12-01-20 van 12.00 – 13.00 uur
 Gesprek over de relatie tussen 
Amateur en Professional in de 
fotografie, aan de hand van 
prikkelende uitgangspunten. Suzanne 
Henning, directeur van DuPho, de 
beroepsvereniging van professionele 
fotografen,  en Tom Meerman, 
bestuurslid van de Fotobond, gaan met 
elkaar het gesprek aan. 
Fotografen, amateurs en professionals 
zijn uitgenodigd om dit gesprek bij te 
wonen. 
Nederlands Fotomumuseum Rotterdam,
Wilhelminakade 332.

E X P O S I T I E 
Pontsteiger in Context

Van 7-01 t/m 31-01-20 in de 
Amstelkerk, Amstelveld 10, Amsterdam.
‘Pontsteiger in Context’ is een foto- 
expositie over de fascinatie van 
fotograaf Moni Dekkers voor de 
veranderende stad, gebaseerd op vier 
jaar fotograferen op en rond de 
bouwplaats van Pontsteiger in de 
Houthaven: het enorme woongebouw 
dat mei 2018 is opgeleverd. 
De expositie toont haar visie op de plek
die Pontsteiger inneemt in het stedelijke 
landschap.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 
09,00 – 17.00 uur.

E X P O S I T I E
‘De Migrant’ Rotterdam

Van 22-01 t/m 21-06-20. 
Het Nederlands Fotomuseum 
presenteert het multimediale project De 
Migrant van fotograaf Anaïs López. 
Met fotografie, audio, video en tekst 
neemt Anaïs López je mee op een 
unieke reis, waarin de Javaanse Myna, 
een zwart vogeltje, de hoofdrol speelt.
De Migrant is het opmerkelijke 
levensverhaal van een vogel, waarin 
grotere thema’s als de moeizame relatie
tussen mens en dier, de gevolgen van 
snelle stedelijke ontwikkeling en de 
positie van de ongewenste vreemdeling
samenkomen.

https://fotoclubvleuten.nl/
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COLOFON
In de Kijker is het digitale informatiebulletin van de Fotobond Afdeling 
Utrecht-’t Gooi. In de Kijker verschijnt minimaal  vier maal per jaar en wordt 
uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Afdeling 
Utrecht-’t Gooi.

REDACTIESLUITING

Het volgende nummer van In de Kijker verschijnt rond 1 april 2020. Artikelen, 
foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen daarvoor 
uiterlijk 15 maart 2019 in het bezit zijn van de redactie. Inzendingen per mail 
(foto’s zoveel mogelijk per wetransfer) naar redactie.afd07@fotobond.nl De 
redactie heeft het recht om ingezonden bijdragen te weigeren indien deze het 
belang van de lezers zouden schaden. Inzenden betekent niet automatische 
plaatsing, maar wordt wel zoveel mogelijk gewaarborgd.

BESTUURSLEDEN AFDELING UTRECHT – ‘T GOOI

Ruud Slot voorzitter a.i. voorzitter.afd07@fotobond.nl /
penningmeester penningmeester.afd07@fotobond.nl

Rien van Dam-Baggen - secretaris secretaris.afd07@fotobond.nl
Richard van Driel, algemeen bestuurslid ad interim (nog geen zakelijk 
adres)
vacature - algemeen bestuurslid

Voor zaken m.b.t .Opleidingen kun je je momenteel richten tot de 
secretaris. 

REDACTIE IN DE KIJKER
Lidy van Doorn-Nieuwendijk en Jan Donders
Voor zaken over de Redactie, mail aan redactie.afd07@fotobond.nl 
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