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Liist externe sprekers Fotobond [2020 10 19] 
 

De “externe sprekerslijst” is informatief van aard. Een (waarde)oordeel is niet toegekend aan 
de individuele sprekers. Van hen ontvangen informatie is samengebracht en geordend in dit 
document. 
 
Over fotografie 
Ton Hendriks 
Lezingen over beeldtaal en fotoanalyse. Coaching en begeleiding bij fotoprojecten. 
W www.tonhendriks.nl 
E info@tonhendriks.nl 
T 020 – 61 44 456 / 06 26 25 24 94 
Max i.o. 
Prijs: nader overeen te komen 
Ton is fotograaf, auteur, docent en coach. Hij is auteur van het boek ‘Beeldspraak’. Verder geeft hij coaching en 
begeleiding bij fotoprojecten. Dat doet hij op zijn locatie maar op verzoek ook in groepsverband elders in het 
land. 
 
Rens Horn 
Eigen werk; Lezingen Over Robert Frank; “de schoonheid van de mislukking”; Over de (geschiedenis van de) 
straatfotografie; Over (de geschiedenis van de) portretfotografie; het Nederlands fotoboek. 
W www.rensomatic.nl 
E hello@rensomatic.nl 
T 010 – 46 57 596 / 06 44 64 20 03 
Max ong. 100 km 
Prijs: tot € 250,- 
 
Jan Kok 
Inleidingen en beschouwingen over fotografie, werkbesprekingen. 
W www.jankokfotograaf.nl 
E jankokfoto@onsneteindhoven.nl 
T 06 50 66 85 47 
Max i.o. 
Prijs: €100,- tot € 150,- 
 
Pieter van Leeuwen 
Lezingen en workshops over het bespreken van foto’s, werken in series, compositie opnieuw bekeken, werken 
in een stijl, werken volgens een concept. 
W www.pietervanleeuwenfotografie.nl 
E Pieter.vanleeuwen@zonnet.nl 
T 030 – 25 21 148 / 06 26 07 82 77 
Max heel Nederland 
Prijs: tot € 150,- 

Tom Meerman 
Spreekt over beeldanalyse aan de hand van Beeldelementen en Creatieve strategieën. Lezing over fotohistorie, 
eigen werk, portfolio-opbouw. Interviewt fotografen, opent exposities met lezingen en toespraken, jurylid. 
Tevens bestuurlijke adviezen en coaching. 
W: www.tommeerman.nl 
E: tmeerman@freeler.nl 
T: 06-2688 2088 
Max hele land, vanuit Culemborg 
Prijs: € 160-200 + reiskosten 
Spreker, Mentor, Jurylid, Themabesprekingen, Bestuursadviezen, Educatieadvies 
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Rik Suermondt 
Geschiedenis van de fotografie. Twaalf kant en klare lezingen waaronder 6 Fotografie en surrealisme, 7 het 
Geheimzinnige portret, 9 het Nederlandse fotoboek, 10 de Foto als hedendaagse kunst, 11 Edward Muybridge 
en de chronofotografie, 12 een Fotografische wereldreis langs kapsalons. 
W www.riksuermondt.nl 
E rik.suermondt@planet.nl 
T 06 10 76 44 97 
Max i.o. 
Prijs: Nader overeen te komen 
 
Johan de Vos 
Beschouwingen over fotografie. Is recensent fotografie en auteur van vijf boeken over fotografie. 
W www.johandevos.com 
E johan.devos@skynet.be 
T 00 – 32 - 49 71 09 948 
Max i.o. 
Prijs: €310,- 
 
Hans Zoete 
Werkbesprekingen, Studiedag over presenteren / selecteren, Studiedag selecteren voor een expositie. Alles 
aan de hand van het werk van clubleden. 
E hanszoete@onsneteindhoven.nl 
T 040 – 24 40 306 
Max Zuid Nederland (openbaar vervoer) 
Prijs: €120.- / €250,- afhankelijk van de vraag en de duur 
 
Annemieke Tonnaer 
Interactieve lezing/ workshop over conceptuele fotografie; wat is conceptuele fotografie met voorbeelden van 
eigen werk en bekende fotografen; methodiek om een fotografische serie te maken vanuit een concept; 
coaching van conceptuele fotografie projecten.  
W www.annemieketonnaer.nl 
E info@annemieketonnaer.nl 
T 06-13987174 
Max. heel Nederland (vanuit Deventer) 
Prijs: €150 à €200, afhankelijk van de locatie en duur 
 
Analoog 
Rob Doolaard 
Als professioneel fotograaf ben ik al ruim 40 jaar actief. Ik werkt o.a. als dierentuinfotograaf al 28 jaar voor 
Diergaarde Blijdorp. Ook geef ik al 16 jaar zo’n 128 fotoworkshop per jaar met veel plezier! Naast gastlessen op 
scholen geef ik regelmatig lezingen bij fotoclubs! 
 
Mijn nieuwste lezing/demonstratie gaat over analoge fotografie en het ontwikkelen van de films in de koffie. 
Ik laat tijdens de lezing life zien hoe een filmontwikkelaar maakt van koffie, zout, vitamine C en soda! 
Deze ontwikkelaar zorgt voor zeer mooi fotowerk! 
E info@dierenfotografie.nl 
F www.facebook.com/rob.doolaard 
T 0653170398 
 
Autonoom 
Hester Blankestijn (autonoom / stilleven) 
Lezingen en werkbesprekingen over: 
- Stillevenfotografie; "invalshoeken en benaderingen van het fotografisch stilleven"; een introductie op 

eigen werk en het werk van andere moderne (inter) nationale stilleven fotografen.  



 

3 

-  Flitsfotografie; “doelbewust flitsen” een korte inleiding op de techniek van het flitsen en een 
thematische uiteenzetting van het toevoegen van sfeer door het gebruik van flitstechnieken met de 
reportage flitser op lokatie (zowel on- als off- camera flitsen). Nadruk op de combinatie van concept en 
flits techniek. 

W www.hesterblankestijn.nl 
E mail@hesterblankestijn.nl 
T 010 – 466 05 56 / 06 - 23 56 78 68 
Max. 100 km 
Prijs: € 150,- (excl. kilometer vergoeding) 

Paul Bogaers 
Eigen werk: Autonoom, kunst 
W www.paulbogaers.com 
E bogaers@hetnet.nl 
T 06 29 04 76 26 
Max. 50 km 
Prijs: €150,- 

Ellen Kooi 
Eigen werk: autonoom / kunst 
W www.ellenkooi.nl 
E ellen@ellenkooi.nl 
T 06 19 19 05 06 
Max. 100 km vanaf Haarlem 
Prijs: Vanaf € 300,-- 
 
Martin Luijendijk 
Eigen werk: Autonoom, 3d 
W www.martinluijendijk.nl 
E m.luijendijk@versatel.nl 
T 06 14 60 65 95 
Max. 100 km 
Prijs: Tot € 150,- 
 
Willem Popelier 
Eigen werk: Autonoom / Documentair / portret 
W www.willempopelier.nl 
E mail@willempopelier.nl 
T 06 41 31 03 76 
Max. nvt 
Prijs: in overleg 
 
Hans Wilschut 
Eigen werk: Autonoom, architectuur en landschap 
W www.hanswilschut.com 
E mail@hanswilschut.com 
T 06 53 34 52 98 
Max. nvt 
Prijs: tot €300,- (in overleg) excl. Reiskosten 
 
Gerdien Wolthaus Paauw 
Presentatie eigen werk. Van persoonlijke projecten tot internationale producties. In overleg met de fotoclub 
wordt het programma samengesteld. 
  
Ik fotografeer sociaal maatschappelijke thema’s in een creatieve beeldtaal die uitnodigt tot reflectie. Leidraad 
hierbij zijn vragen: Wat betekent het om mens te zijn, wat is mijn plek in de wereld, hoe kan ik bijdragen aan 
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meer begrip en eenheid? Ik ben geboeid door transformatieprocessen in mijn eigen leven en stad, maar ook in 
complexe internationale vraagstukken. Afhankelijk van het onderwerp kies ik een fotografische benadering; 
registrerende documentaire fotografie of juist een meer poëtische impressie of weergave van het onderwerp. 
Daarbij zoek ik een specifieke presentatievorm die de inhoud versterkt: van ambachtelijke silver-gelatine prints, 
cyanotype, slow-motion video, tot het omzetten van beeld in textiele weefsels. Mijn werk brengt ik over het 
voetlicht via exposities, lezingen en workshops. 
  
W www.paauw.photography 
E  gerdien@paauw.photograpy 
T  06 33 10 68 37 
  
Afstand: max. 100 km vanaf Tilburg. 
Tarief: € 225 inclusief btw, exclusief reiskosten € 0,19/km 
 
Portret 
Corbino ( Maarten Corbijn) 
Eigen werk: Portretfotografie, film, schrijven (eventueel combinatie) 
W www.corbino.nl 
E office@corbino.nl 
T 0344 – 60 77 79 
max. nvt 
Prijs: Vanaf € 150,-- 

Annie van Gemert 
Eigen werk: Portret, autonoom / documentair langdurige projecten, zwart/wit analoog / fotoboeken in eigen 
beheer. 
W www.annievangemert.com 
E contact@annievangemert.com 
T 024 – 32 25 730 / 06 12 12 27 004 
Max. reisafstand Nederland. 
Prijs: € 200,- excl. reiskosten € 250,- voor een lezing. Een workshop is duurder. 
Mijn ervaringen zijn: werken aan langdurige projecten, uitgeven van fotoboeken in eigen 
beheer. 
 
Simone Henken 
Eigen werk: Portret, lange termijn projecten met sociale relevantie. 
Docent fotografie op MBO en HBO opleidingen. 
W www.simonehenken.com 
E  simonehenken@xs4all.nl 
T  (0)6 50455055 
Maximale reisafstand: 150 km vanaf 1102JG 
Prijs: € € 175,- incl, btw excl. 0/25 ct p/km 
 
Ik heb ervaring in het schrijven van lezingen met verschillende onderwerpen als:  
* Fotograferen vanuit concept waarbij het idee de leidraad is  
* De schoonheid van het triviale, beeld om het beeld  
* Portretfotografie van klassiek tot modern tot abstract 
* De digitale beeldrevolutie en de verandering voor de documentaire fotografie  / storytelling 
* Fotoreflectie op het beeld via het woord. Beeldkenmerken leren herkennen en benoemen. 
* Absurdisme versus existentialisme / realisme versus abstractie 
* De mythe van een eigen stijl?! 
Op verzoek kan ik een onderwerp naar keuze uitdiepen. Het is ook mogelijk om n.a.v. de lezing een opdracht 
mee te krijgen en daar via mail feedback op te krijgen. Kosten € 5,- pp 
 
Barend Houtsmuller 
Eigen werk: Portret, Lifestyle, Urbex en stillevens 
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Specialisme: naaktfotografie, infraroodfotografie, zwart-wit, kunstfotografie. Hoofdthema is vrouwen.  
 
W www.houtsmuller.com 
E  foto@houtsmuller.com 
T  06 27 08 59 00 
A  William Barlowlaan 157, 1068 ZR Amsterdam 
 
Prijs: € 150 ex reiskosten ad € 0,25/km (€0,20 voor Groningen, Friesland Limburg en Zeeland) 
 
Barend verzorgt inspirerende presentaties over zijn leven als amateurfotograaf tot succesvol autonoom 
kunstenaar en portretfotograaf.   
Barend spreekt zeer open over al zijn wijze van werken. Hij geeft tal van tips en trucs. De presentaties worden 
meestal interactief door de enorme hoeveelheid vragen die beantwoord worden.  
 
Barend vertelt ook over: 
1. Zijn ontwikkeling als startende amateurfotograaf tot veelzijdige kunstenaar/fotograaf; 
2. Het in opdracht werken voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers; 
3. Omgang met de kunstwereld, galeries en uitgevers; 
4. Zijn rol als initiatiefnemer van Fotografencaféwoerden en Photo020;  
5. Omgang met modellen, stylisten, visagisten; 
6. Het belang van techniek: Kunstlicht / daglicht, Infrarood, Lightroom, Photoshop, plugins, Printen, 
Speciale materialen, presentatiedozen, Inlijsten en archiveren. 
 
Referenties in 2018: FC 59, Huis Kinesis 
 
Hellen van Meene 
Eigen werk: Portret Autonoom 
W www.hellenvanmeene.com 
E mail@hellenvanmeene.com 
T 06 29 07 85 13 
Max. 100 km heen 
Prijs: meer dan €250,- 
 
Ari Versluis 
Eigen werk: exactitudes portret / mode / kunst 
W www.exactitudes.com 
www.ariversluis.com 
E ari@exactitudes.com 
T 06 21 27 53 47 
Max. 150 km heen 
Prijs: meer dan €250,- 
 
Natuur / landschap 
Wilco Dragt 
Eigen werk: Landschapsfotografie, fine art landschapsfotografie 
W http://www.wilcodragt.nl 
E mwedragt@planet.nl 
T 06 27 03 16 96 
Max Ca 150 km. in overleg 
Prijs: €100 t/m 250,- afhankelijk van het aantal deelnemers (15 t/m 60) 
Ik ga in op mijn benadering van landschapsfotografie. Openhartig laat ik aan de hand van mijn beelden zien hoe 
ik te werk ga, van voorbereiding tot eindresultaat. Het gaat daarbij vooral om visie, idee en kijken. Ik probeer 
op die manier het publiek te inspireren, met zo veel mogelijk interactie. 
 
Sijmen Hendriks 
Eigen werk: Sinds 2005, naast opdrachtwerk, gespecialiseerd in natuur- en dan vooral vogelfotografie. 
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W www.sijmenhendriks.com 
W: https://sijmenhendriks.com/boeken/  over fotoboek ’Turn the tide' 
W: https://birdsaroundthenorthsea.com, mijn fotoblog 
W: https://vimeo.com/sijmenhendriks/turnthetide, the making of ’Turn the tide' 
E: s.hendriks@sijmen.nl 
T  
Max  km. in overleg 
Prijs: € 
 
Utrechtse freelance fotograaf met een passie voor natuur- en vogelfotografie.Daarnaast fotografeer ik, sinds 
1993, een scala aan onderwerpen voor diverse opdrachtgevers zoals: CNV Onderwijs, Oberon, Zuid-Hollands 
Landschap, Groen Links Utrecht, St Platforms VMBO. In het verleden werkte ik voor: Filosofie Magazine; 
Commissie voor de Mer; ISVW, Provincie Utrecht, Historisch Nieuwsblad, Gemeente Utrecht, Gemeente Zeist, 
St Natuur & Milieu en Movisie. Ik ben aangesloten bij ANP/Hollandse Hoogte 
 
In het kader van mijn vogelfotografie ben ik sinds 2014 bezig met een fotoproject: ’Turn the tide, birds around 
the North Sea’. Gedurende vijf jaar reisde ik rond de Noordzee om vogels en de landschappen, waarin zij leven, 
te fotograferen. 
In oktober 2019 publiceerde KNNV uitgeverij een fotoboek met de resultaten van deze reis en het project. Het 
fotoboek van 240 pagina’s is te koop in de boekhandel. Ook exposeerde ik in okt t/m dec 2019 een selectie van 
de foto’s in het het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 
 
Lezingen over mijn natuur- en vogelfotografie in het algemeen en over mijn project ’Turn the tide’ 
 
Anja de Jong 
Eigen werk: Natuur-, cultuur en stads-landschap grensgebied documentair/autonoom 
W www.anjadejong.nl 
E dejong.anja@tiscali.nl 
T  
Max 125 km 
Prijs: €150,- a € 200,- afhankelijk van de vraagstelling 

Ruben Smit 
Eigen werk: Natuurfotografie en film (met DSLR) 
W www.rubensmit.nl 
E info@rubensmit.nl 
T 06 20 03 48 11 
Max 200 km heen 
Prijs: €350,- incl. beamer / scherm / labtop 
Leo Vogelenzang 
Eigen werk: Natuur- en landschap 
W www.leovogelenzang.com 
E leovogelenzang@gmail.com 
T 0521 – 32 04 05 
Max 250 km 
Prijs: €100,- incl. eigen full HD beamer 
 
Documentair / autonoom 
Jan Bogaerts 
Eigen werk: Documentair, portret. autonoom, moving picture. 
W www.janbogaerts.nl 
E info@janbogaerts.nl 
T 06 54 32 81 03 
Max. 75 km (indien verder zorgen voor overnachting) 
Prijs: € 450,- inclusief beamer, laptop etc. / € 350,- indien beamer aanwezig 
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Marrie Bot 
Eigen werk: Documentair 
W in de maak 
E marrie.bot@planet.nl 
T 010 – 46 62 824 
Max. Heel Nederland 
Prijs. € 250,-- excl. Reiskosten 
 
Grietje Bouman 
Eigen werk: Documentair en autonoom 
W www.grietjebouman.nl 
E echt-wel-puur@hotmail.com 
T 06 10 21 62 63 
Max. Heel Nederland 
Prijs. € 200,-- excl. Reiskosten 
 
Hans Franz 
Eigen werk: reportage- reis- en straatfotografie 
W www.hans-franz.nl / www.nieuwlicht.net 
E hansfranz07@gmail.com 
T 06 55 16 74 67 
Max. Heel Nederland 
Prijs: € 150,-- excl. Reiskosten 
Is ook beschikbaar voor cursussen, begeleiding en workshops. 

Rob Hornstra 
Eigen werk: Documentair 
W www.borotov.com 
E rob@borotov.com 
T 06 14 36 59 36 
Max. nvt 
Prijs: € 300,- excl. Reiskosten 
 
Chris Keulen 
Eigen werk: documentaire fotografie 
W www.chriskeulen.com 
E chris@chriskeulen.com 
T 043 – 32 60 101 
Max. nvt 
Prijs: > € 250,- excl. reiskosten. Beamer moet aanwezig zijn 
 
Leo van der Kleij 
Eigen werk: Documentair / autonoom 
Specialisatie geschiedenis kolenmijnbouw en dagelijks leven Japan 
W www.leovanderkleij.com 
E info@leovanderkleij.com 
T 06 27 47 40 13 / 00 – 49 – 25 66 90 86 42 
Max. nvt 
Prijs: tot € 250,- excl. Reiskosten 
 
John Lambrichts 
Eigen werk: documentair / autonoom 
W www.johnlambrichts.nl 
E fotografie@johnlambrichts.nl 
T 043 – 32 51 277 
Max. 150 km 
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Prijs: tot € 250,- 
 
Bas Losekoot 
Eigen werk: portret, documentair, straatfotografie 
W www.theurbanmillenniumproject.com of www.baslosekoot.com 
E mail@baslosekoot.com 
T 06 24 27 90 30 
Max. nvt 
Prijs: € 150,- / € 200,- 
Verzorgt presentaties over een langlopend documentair project: het Urban Millennium Project. 
Vertelt ook over het in opdracht werken voor magazines en reclamebureaus als documentair portretfotograaf. 
 
Hapé Smeele 
Eigen werk: documentair portret, landschap, stilleven 
W www.hapesmeele.nl 
E hape.smeele@mac.com 
T 035 - 68 363 98 
Max. geen max afstand 
Prijs: ong. € 200,- excl. reiskosten 
Naast fotograaf ben ik uitgever (www.nachtwind.nl) en kan een lezing ook gaan over het publiceren van 
fotografie (in boekvorm). 
 
Petra Stavast 
Eigen werk: Op het snijvlak tussen documentair en autonoom. Veel portretten. 
Verzorgt ook werkbesprekingen. 
W www.petrastavast.com 
E mail@petrastavast.com 
T 06 48 11 77 25 
Max. nvt 
Prijs: tussen 175,- en 220,- excl. reiskosten (afhankelijk van de vraag). 
 
Andrea Stultiens 
Eigen werk: 1 documentaire fotografie in relatie tot bestaande beelden (archief). 
2 Het vertellen van verhalen in foto’s, en de manier waarop je je als beeldmaker/auteur verhoudt tot je 
onderwerp. 
W www.andreastultiens.nl 
E info@andreastultiens.nl 
T 06 53 26 06 44 
Max. (als ik maar weer thuiskom) 
Prijs: vanaf 150,= excl. reiskosten (afhankelijk van de vraag). Ivm vele reizen is het aan te 
raden op tijd contact te zoeken en af te spreken. 
 
Roel Visser 
Eigen werk: documentair 
W www.roelvisser.nl 
E Rv1@kpnplanet.nl 
T 06 20 91 00 04 
Max. 100 km 
Prijs: € 250,- 
 
Bert Verhoeff 
Eigen werk: documentair 
W www.bertverhoeff.nl 
E bertverhoeff@gmail.com 
T 035 – 69 19 637 / 06 10 94 61 94 
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Max. nvt 
Prijs: tot € 250,- 

Willem Wernsen 
Eigen werk: documentair, portret, sociaal, straatfotografie. Specialisatie zwart / wit. 
W www.willemwernsen.com 
E willemwernsenphotographer@gmail.com 
T 06 45 64 22 43 
Max. nvt 
Prijs: € 150,- excl. Reiskosten 
 
Documentair / Journalistiek 
Wim Beunk 
Technisch Forensisch Onderzoek op de plaats delict. 
Presentatie over de visualisatie van een forensisch onderzoek. Politiefotografie met o.a. letselfotografie, PD 
fotografie, sporenfotografie en andere vormen van visualisatie ten behoeven van de waarheidsvinding. 
W 
E beunkhw18@hotmail.com 
T  
Maximale reisafstand: 150 km vanaf postcode 7443 
Prijs: € 150,- incl. btw excl. 0/20 ct p/km 
 
Piet den Blanken 
Eigen werk: documentair / journalistiek 
W www.denblanken.com 
E piet@denblanken.com 
T 076 – 52 10 865 / 06 40 13 67 29 
Max. nvt 
Prijs: € 150,- loopt op bij wat grotere afstand 
 
Geert van Kesteren 
Eigen werk: fotojournalistiek, multimediaal 
W www.geertvankesteren.com 
E info@geertvankesteren.com 
T 06 51 51 51 48 
Max. 
Prijs: > € 250,- excl. reiskosten en BTW 
 
Pim Ras 
Eigenwerk: Fotojournalistiek all round, sportfotografie; 
W www.pimras.nl 
E piras@wxs.nl 
T 06 53 18 72 92 
Max. heel Nederland 
Prijs: € 200,- tot € 250,- 
Het leven van een sportfotograaf/fotojournalist vanuit praktijkbeelden 
 
Raymond Rutting 
Eigen werk: journalistiek / reizen / documentair 
Fotograferen voor goede doelen, fotograferen voor een krant. 
W www.raymondrutting.com 
E raymond@raymondrutting.com 
T 030 – 61 67 47 / 06 53 35 67 85 
Max. onbeperkt 
Prijs: vanaf € 250,- offerte op aanvraag afhankelijk van het aantal bezoekers en de locatie 
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Bert Spiertz 
Lezing over 33 jaar journalistieke reisfotografie en zijn meest recente fotoboek over de Nederlandse kust: Man-
made Coast. 
W https://www.spiertzfoto.com/ 
E spiertz@spiertzfoto.nl 
T 06-12267896 
Max. -- 
Prijs: € 250,00, resp. € 150,00 
Duur: 2,5 uur inclusief pauze; 1 uur alleen Man-made Coast 
 
Teun Voeten 
Eigen werk: oorlogsfotografie / antropologische fotografie 
W www.teunvoeten.com 
E teunvoeten@gmail.com 
T 00 – 32 – 47 95 53 803 
Max. geen maximum 
Prijs: tussen de € 250,- en € 400,- excl. reiskosten 
Ik geef al jarenlang lezingen en presentaties voor academies, universiteiten, en diverse professionele 
beroepsverenigingen in binnen- en buitenland en heb hier veel ervaring mee. 
Voor vragen, bel of email me gerust. 
 
Architectuur 
Willem van den Hoed 
Eigen werk: Interieurs, architectuur en metropolen. Van stoel tot stad. 
W www.willemvandenhoed.com 
E info@willemvandenhoed.com 
T 06-53700638 
Max. n.v.t. 
Prijs: € 300, excl. reiskosten 
Ik ben architect van opleiding, heb een aantal jaar een eigen architectenbureau gehad, maar bouw sinds 
vijftien jaar uitsluitend fotowerken. Uit talloze details worden de werken opgebouwd die inmiddels veelvuldig 
tentoongesteld worden. 
Gedetailleerd grootformaat. Fijnschilderen met de camera.   
Fotografie als scheppend medium is waar mijn lezingen over gaan. Poëzie versus journalistiek. 
Ik heb ruime ervaring met het geven van lezingen aan groepen studenten, architecten, ontwerpers en 
fotografen 
 
 
 


