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De AAV heeft gelukkig nog plaats kunnen vinden inclusief de presentatie over abstracte fotografie. We zijn
weer een voltallig bestuur en op zoek naar ondersteuning in commissies. Maar daarna lijkt alles nu anders
met betrekking tot plannen voor 2020.
Als bestuur is er alleen overleg op afstand, de cursussen waren in principe al verplaatst, maar waarschijnlijk
zal dat tot nader bericht opnieuw worden uitgesteld.. De bespreking van Vijf met Samenhang staat nog wel
in de agenda, maar ook hier denken we al aan andere oplossingen, mede dankzij ideeën van
medebestuurders uit de clubs.
De lente is begonnen en we zien het meteen in activiteiten buiten de deur. Ik kan
alleen maar meegaan in de oproep, denk aan jezelf , maar ook aan anderen en
zoek geen grote groepen op.
Gelijktijdig is er weer zoveel te fotograferen, zelfs unieke situaties waar nu geen
mensen zijn, terwijl het anders vol zou staan. Waarschijnlijk past iedereen zich al
aan en bedenkt nieuwe projecten. Dichter bij huis of andere onderwerpen. Als er
ideeën zijn om op afstand leuke fotografische opdrachten te doen, laat het ons
weten, zodat we dit met alle clubs en leden kunnen delen.
Ik wens iedereen goede gezondheid en nogmaals let op elkaar.
Toch veel plezier met de fotografie en indien nodig zullen we extra berichten op de
website zetten of naar clubs en leden sturen.
Ruud Slot
Voorzitter Fotobond afdeling Utrecht ‘t Gooi.
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Laatste nieuws m.b.t. de activiteiten van de Afdeling
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart 2020 heeft het
Afdelingsbestuur alle live groepsactiviteiten van de Afdeling Utrecht-'t Gooi die tot 1
juni op de rol stonden, afgelast. Dit houdt in:
• Voor de besprekingsavond van de Afdelingswedstrijd Vijf met Samenhang
wordt gezocht naar een vervanging, bijvoorbeeld door de ingeleverde series
online te publiceren zo mogelijk voorzien van een kort commentaar van de jury
bij elke serie.
• Voor de afsluitende avonden van de masterclass Sociaal Documentaire
Fotografie van Jan Ros en de cursus Flitstechnieken van Johan Huizing zullen wij
contact opnemen met de respectievelijke mentor/docent en met hen nagaan of
het mogelijk is de afsluitende avonden binnen afzienbare tijd na 1 juni alsnog te
houden.
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Agenda

Bestuursmededelingen

21 april 2020
Bespreekavond 5 met Samenhang
AFGELAST

Door: Rien van Dam-Baggen, secretaris.

1 april – 30 september 2020
Open Fotocup wedstrijd, thema “Vrijheid”
zie site Fotobond
27 juni 2020
Dag Fotodag in Amersfoort
zie site Fotobond
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
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Bestuursamenstelling en taakverdeling:
Sinds de Algemene Afdelingsvergadering van woensdag 11 maart akkoord is gegaan met de voordrachten
voor twee bestuursfuncties ziet het bestuur eruit als volgt (zie het colofon achterin deze In de Kijker voor emailadressen en telefoonnummers):
Ruud Slot, voorzitter,
Rien van Dam-Baggen, secretaris
Richard van Driel, penningmeester,
Nog drie specificaties:
- Voor zaken mbt Opleidingen kun je je momenteel richten tot de secretaris
- Wedstrijdcoordinator voor 5 met Samenhang is Frans Albers,
- Voor zaken mbt tot de Redactie van In de Kijker, mail aan redactie@fotobond.nl
Corona
Op het ogenblik dat ik dit schrijf (16 maart) zitten we middenin de coronacrisis: het kabinet heeft drastische
maatregelen afgekondigd om het virus te kunnen "beheersen": social lockdown tot in ieder geval 6 april.
De Fotobond heeft nog geen algemene maatregelen voor clubs en leden uitgevaardigd maar wel al
activiteiten gecanceld.
Ook wij als Afdeling kunnen geen algemeen advies geven aan de clubs in onze regio, omdat de situatie per
club en per regio tamelijk kan verschillen, maar we gaan er vanuit dat de clubbesturen hun
verantwoordelijkheid nemen en de richtlijnen en maatregelen die het RIVM uitvaardigt, ter harte zullen
nemen.
Dit laat verder onverlet dat elke fotograaf ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft én neemt, in het belang
van de eigen gezondheid en die van zijn/haar clubgenoten.
We wensen iedereen sterkte met deze situatie.
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Bestuur
Even de formele regels. Volgens de Statuten, artikel 23, lid 1, dient de Afdeling
bestuurd te worden door een Bestuur van tenminste drie leden, gekozen door de
Algemene Afdelingsvergadering(AAV). Sinds de AAV bestaat het bestuur uit drie
leden namelijk voorzitter, secretaris en penningmeester en is dus in die
hoedanigheid bevoegd tot handelen en besluiten nemen.
Volgens artikel 27 van de Statuten kan het bestuur zich terzijde doen staan door
commissies, waarvan het bestuur de taken en verantwoordelijkheden regelt en
de leden benoemt en ontslaat.
Nu de uitwerking:
In feite is de Redactie reeds zo'n commissie, bestaande uit Jan Donders en Lidy
van Doorn-Nieuwendijk.
Het bestuur heeft zich nu voorgenomen nog twee van dergelijke commissies in te
stellen, elk bestaande uit minimaal 2 personen, dwz een commissie Wedstrijden
en een commissie Opleidingen. Een en ander heeft tot gevolg dat het bestuur
gaat toewerken naar een meer aansturende taak terwijl de commissies de
uitvoerende taken op zich zullen nemen op hun terrein.
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kunnen wijzen op corona.
Afgezien van het bestuur waren er 28 aanwezigen (vorig jaar 30), waaronder 2
persoonlijke leden. De overigen vertegenwoordigden 11 verenigingen.
Het verslag van de AAV wordt jullie binnen 6 weken na de AAV separaat
toegezonden
Spreker na afloop van de AAV: Iris Depassé
Hoewel licht verkouden, maar vooralsnog zonder contaminatie met corona,
bereidde Iris ons een leuke avond met veel voorbeelden uit "De wondere wereld
van de Abstracte Fotografie" (https://academievoorabstractefotografie.nl). Wie
hier verder mee aan de slag wil, kan aan de gang met haar online-cursussen
waaruit ze ons voorbeelden en zelfs een ter plekke uit te voeren opdracht liet
zien. Clubs die haar willen uitnodigen, raden wij aan dat gezamenlijk te doen: Iris
is gewend voor grotere groepen te spreken.

Opleidingen 2020-2021

Kandidaten voor deze commissies kunnen zich melden óf aangemeld worden
door anderen bij Ruud Slot, voorzitter.afd07@fotobond.nl en Rien van DamBaggen, secretaris.afd07@fotobond.nl. We zullen ook zelf kandidaten voor
deze commissies gaan benaderen, maar houden ons ten zeerste aanbevolen
voor suggesties over kandidaten.

Hoewel de huidige opleidingen nog niet eens allemaal achter de rug
zijn, gaan we ons de komende maanden bezig houden met de
organisatie van de opleidingen voor volgend seizoen, dat van 20202021:

Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

- een cursus/mentoraat Beeldstijl door Peter van Tuijl

De AAV kon gelukkig op het nippertje doorgaan, nét een dag voordat het
kabinet besloot tot zwaardere maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.
We vroegen de aanwezigen de regels die het RIVM had uitgevaardigd in acht te
nemen en thuis te blijven in geval van griep en verkoudheidsklachten die zouden

- een cursus Flitstechnieken door Johan Huizing
- een cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk (i.s.m. andere
Afdelingen van de fotobond)
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We willen graag uiterlijk eind mei kunnen besluiten welke
cursussen/mentoraat door kunnen gaan. Ook dit keer geldt:
betaling is aanmelding! We hebben jullie gegevens wel nodig, maar
wie het eerst betaalt, het eerst maalt.
In de AAV werd opnieuw een lans gebroken voor een cursus Foto's
bespreken. We zullen bekijken of die nog te regelen valt voor het
najaar.

De wedstrijden van de Afdeling in 2020
De Afdelingswedstrijd Vijf met Samenhang 2020 om de Henk Ros Trofee is
inmiddels uitgeschreven, wat later dan bedoeld. Excuus daarvoor.
De besprekingsavond die voor dinsdag 21 april stond gepland is afgelast (zie
pagina 3).
Wedstrijdcoördinator is Frans Albers en de jury wordt gevormd door Diana
Bokje en Hans Brongers.
Het bestuur heeft besloten om de hele wedstrijd uitsluitend digitaal te laten
verlopen. De besprekingsavonden waren al een paar jaar digitaal, maar er
wordt nu géén afgedrukt werk meer gevraagd. We vinden dat zelf ook jammer,
want we zien heel goed de meerwaarde van afgedrukt werk. Maar het kon
gewoon niet meer anders, het was bijna óf digitaal óf niet. En dat laatste wilde
niemand.
Uitgangspunt blijft verder dat Vijf met Samenhang een individuele wedstrijd is
waarin elke inzender verantwoordelijk blijft voor zijn inzending (en niet de club
zoals soms nog wel gebeurde). Vijf met Samenhang is tevens een voorselectie
voor de Salon Foto Nationaal. Vermeldenswaard is dat Foto Nationaal in de
eerste fase ook digitaal "gaat", maar dat in de tweede fase van de selectie (40
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tot 60 series) nog wel afgedrukt werk gevraagd wordt dat dan ook besproken
zal worden als de uiteindelijke series bekend worden gemaakt.
Open Foto Cup
We maken jullie ook hier attent op een nieuwe wedstrijd in de Fotobond, de
Open Fotocup. Deze wedstrijd is opengesteld voor leden en niet-leden van de
bond. Iedereen mag maximaal 10 foto's insturen, waarbij voor leden de eerste 2
gratis zijn en de rest € 5,-/foto kost. Je kunt van 1 april tot 1 oktober inzenden en
er zijn mooie prijzen te winnen. Houd de informatie van de fotobond over deze
wedstrijd goed in de gaten (o.a. in de digitale Nieuwsbrieven).
Dag FotoDag
In de Inleiding van InBeeld schreef de fotobondsvoorzitter Oege Lam over de
Dag FotoDag: "Onder deze intrigerende naam wordt 27 juni een manifestatie
gehouden voor leden van de Fotobond. De Landelijke Groepen geven elk een
presentatie van hun kunnen, vaak in de vorm van een actieve fotobeleving etc".
Lees zelf verder in de eerste InBeeld van 2020 ...
"Dus zet deze datum in je agenda. Vraag aan de leden van je club of ze mee
gaan. En kom naar Dag Fotodag op zaterdag 27 juni, ochtend en middag,
ICOON theater in Amersfoort. Voor leden en niet-leden van de Fotobond.
Toegang gratis met ledenpas van de Fotobond".
Kortom, houd de informatie over deze dag goed in de gaten en mis 'm niet!
Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi
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Creativiteit wordt beloond bij Fotokring Flits
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In deze uitgave van In de kijker laat Klaas niet zijn eigen foto zien, maar foto’s
gemaakt door Flits-lid Ellie Kuper uit Amersfoort. Pasen wordt verbeeld met
narcissen en uiteraard een ei.

Programma- en activiteitencommissies zijn het hele jaar druk om een
aantrekkelijk programma samen te stellen voor de leden. Bij Fotokring Flits in
Woudenberg vraagt de PR-man Klaas Haitsma aandacht voor bijzondere dagen
zoals Valentijnsdag, moederdag, dierendag en Pasen. Hiermee worden de leden
uitgedaagd hun creativiteit los te laten op het onderwerp en Klaas zorgt dat de
meest geslaagde foto’s in de plaatselijke krant terechtkomen.
Klaas: “De creativiteit van de fotograaf speelt een grote rol, want – zeg nou zelf
– hoe moeilijk kan het zijn om een hartje of een ei te fotograferen. Nou, probeer
het maar eens. Wanneer de uitdaging is aangegaan en jouw creatie wordt
gepubliceerd in bijvoorbeeld de krant of In de Kijker dan is dat de beloning voor
de fotograaf.“

Kennisnemen van de manier waarop leden van
Flits hun hobby uitleven? Neem eens een kijkje
op de site www.fotokringflits.com.

Foto’s:
Links: Ellie Kuper; boven links: Karin Zitzmann;
boven rechts: Prisca van de Kuil- v.Diggelen;
rechts: Yvonne Poot.

IN DE KIJKER

LENTE 2020

Ballotage Bondsmeesterklasse
Ieder jaar ga ik naar de BMK ballotage in Rotterdam. Niet enkel om weer vele
prachtige fotoseries te zien, maar vooral ook om te horen wat de jury voor
argumenten heeft om iemand wel of niet toe te laten tot het
‘Bondsmeesterschap’.
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hebben. Het niveau van de fotografie stijgt en daarmee ook de drempel tot
BMK.

Alle resultaten zijn te zien op de website van de Fotobond
https://albums.fotobond.nl/LG-BMK/, dus die hoef ik hier niet te herhalen. Ik
was uiteraard benieuwd hoe ‘onze’ leden uit de afdeling Utrecht-’t Gooi het
zouden doen. Ik weet niet hoeveel fotografen hebben ingezonden en niet door
de eerste selectie heen kwamen, maar voor 4 leden was deze dag spannend:
Marcel van Balken, Carol Olerud, Frans Buitendijk en Carla Vermeend. Allen
hadden al eerder een gooi gedaan naar deze kwalificatie en ook deze keer
lukte het niet helemaal. Frans en Carla werden afgewezen, Marcel en Carol
kregen het predicaat ‘Kandidaat-BMK’. Dat houdt in dat ze twee jaar mee
mogen doen met de BMK gespreksgroep en het, misschien met hulp vanuit
deze groep, een volgende keer opnieuw kunnen proberen.
Iemand die het werk van Marcel van Balken kent is verbaasd dat hij al niet
allang de BMK bereikt heeft. Hij is volgeladen met internationale prijzen,
gewaardeerd spreker bij fotoclubs (vooral over conceptuele fotografie) en
auteur van het gelijknamige boek. Maar in eigen parochie?
Ook de anderen vallen geregeld in de prijzen, maar toch is dat dan niet
genoeg om deze jury te overtuigen van ‘het meesterschap’. Want dat is altijd
de discussie: in hoeverre zou een andere jury een andere beslissing nemen.
Menig BMK’er zegt: met deze strenge jury zou ik het destijds ook niet gehaald

Foto: Jaap Peeman
Persoonlijk vond ik de serie van Maria Kemps prachtig. Vernieuwend, kleurrijk,
poëtisch, magisch. Gelukkig wel ‘kandidaat BMK’, maar dat ‘kandidaat’ had er
voor mij af gemogen. Een oordeel over een serie waar ik het hartgrondig
oneens was met de jury.
Alle geaccepteerde series zijn te zien op de website van de Fotobond. Maar ik
zou ook graag de afgewezen series nog eens willen zien, om een eigen
oordeel af te wegen tegen die van de jury. Zo kan ieder daarvan leren.

IN DE KIJKER
De bijeenkomst is ook een treffen van ‘oude bekenden’ (die ook steeds ouder
worden…) en ook daarom een leuke bijeenkomst. De combinatie met een
bezoek aan het Nederlands Fotomuseum is altijd inspirerend, deze keer de
expositie ‘Sterke verhalen’. En misschien was het wel de laatste openbare
activiteit van de Fotobond voor de komende maanden…
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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

Hieronder:
Een van de foto’s uit de serie “Beyond, ‘n tweede leven...”, van Maria Kemp
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redactie.afd07@fotobond.
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Hoe ga jij te werk bij je fotoproject?
Door Marcel Borgstijn
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Wat wil ik met mijn serie vertellen?
Wat laat ik zien?
Welk standpunt neem ik wel of niet in?

Sinds begin dit jaar ben ik, Marcel Borgstijn, lid van de Culemborgse fotoclub

Ga ik vooraf onderzoek naar mijn onderwerp doen, of komt dit

Lek en Licht, een project gestart om meer te weten te komen over hoe fotografen

gedurende het project?

aan langdurige projecten werken. Daartoe heb ik een vragenlijst ontwikkeld
waarbij fotografen in zes secties (o.a. voorbereiding, inspiratie, edit) kunnen

Waarom ben ik dit project gestart?

vertellen hoe zij dit doen. Het project heeft een website waar de resultaten

Ik spreek regelmatig andere fotografen over hoe zij te werk gaan en woon veel

gedeeld worden in overzichtelijke grafieken en uitgebreide blogposts. Deze

lezingen bij, zoals bijvoorbeeld het fotografencafé in Woerden. Ook bekijk ik

website heet Documenstory.com (een samenvoeging van Documentary en

documentaires en interviews op Youtube. Hierdoor ben ik zelf ook bewuster gaan

Storytelling). Begrippen die vaak gebruikt worden als men aan langdurige

nadenken over mijn werkwijze. En daarmee is mijn interesse in hoe anderen te

projecten werkt. Immers, men wil met een fotoproject vaak een verhaal vertellen.

werk gaan gegroeid. Op mijn portfoliowebsite www.borgstijn.nl schreef ik vier

"Er is geen grotere kwelling dan een onverteld verhaal
in je dragen." --Maya Angelou

jaar geleden al een blog ’5 tips bij het maken van een fotoserie’. Deze tips
trekken nog steeds zo’n vier à vijf bezoekers per dag via Google. Een duidelijk
teken dat er behoefte is aan meer kennis over fotoprojecten.

In een aantal vragen en stellingen vertel ik graag wat meer over Documenstory.

Waar komt die fascinatie voor fotoprojecten vandaan?

Ik bedacht dat ik (amateur)fotografen prima kon vragen kon stellen over hun
werkwijze door middel van een enquête en gaandeweg begon dit idee verder

Ik ben al geruime tijd bezig met fotoprojecten, zoals in mentoraten met

vorm te krijgen. Ik nam aan dat anderen dit wellicht ook interessant zouden

bondsmentoren, in huiskamergroepen en sinds een aantal jaar in een

vinden en zodoende zijn we nu hier aanbeland.

Masterclass Storytelling. En vooral door dat laatste ben ik veel meer gaan
nadenken over hoe je nu een project aanpakt wat een half jaar tot een jaar gaat
duren.

Op de volgende pagina een vooorbeeld van de vragenlijst
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Stelling: Fotografen starten hun projecten altijd vanuit een
idee
Dat was vooraf mijn stelling. Het blijkt dat dit deels waar is, want maar liefst 61%
start inderdaad vanuit een idee. Daarnaast begint ruim een kwart een fotoproject
met een foto. En 13% van de respondenten geven aan dat het soms met een idee,
soms met een foto start

Wat wil ik met Documenstory bereiken?
Na de eerste uitvraag onder mijn fotorelaties kreeg ik bijna 70% respons. Dat is
echt heel hoog en daarmee werd mijn vermoeden bevestigd dat er behoefte aan
is. Ik wil met Documenstory zoveel mogelijk informatie verzamelen over de
werkwijze bij fotoprojecten en deze vervolgens delen via de website en
nieuwsbrieven. Het leukste is dat er namelijk helemaal geen goede of foute
werkwijze is. Maar er is wel een verschil. Iedereen doet wat voor hem of haar
werkt. En het is zeker interessant om te lezen hoe anderen hun project
aanpakken. Wie weet wat je daar weer uit kunt halen en kan toepassen in jouw
eigen werkwijze.

Waarom in het Engels?
De eerste uitvraag was gericht aan mijn Nederlandse fotorelaties dus uiteraard in
het Nederlands. Maar aangezien de doelgroep in het Nederlands taalgebied
vrij klein is, leek het mij - voor een grotere input - handiger om dit in het Engels op
te zetten. Bijkomend voordeel is dat je kunt achterhalen of er nog regionale trends
te zien zijn, bijvoorbeeld in waar mensen hun inspiratie vandaan halen of met
hoeveel personen zij hun (onbewerkte) foto’s bespreken.
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Hoe nu verder?
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Dat blijkt zeker niet zo te zijn. Bijna iedereen print, en meer dan de helft maakt

Ik heb nog een hele berg plannen klaarliggen voor Documenstory, maar first
things first. Belangrijk is nu dat er meer input verzameld wordt zodat we

ook een boekje van zijn of haar fotoproject. Print & boek samen is de meest
voorkomende combinatie.

representatievere cijfers kunnen geven en over de loop van de tijd een trend
kunnen signaleren. In de vragenlijst zijn ook enkele vrije velden opgenomen en
die informatie is bij uitstek geschikt om een mooi artikel over te schrijven.
Interviews met fotografen die over hun werkwijze of een specifiek project
vertellen en de zaken waar ze tegenaan liepen zijn natuurlijk interessant.
Uitgangspunt is én zal blijven dat alle informatie vrij beschikbaar komt en blijft.
Documenstory wordt gemaakt door de fotografen die de input leveren.

Dit is echt een voorbeeld van
‘Delen = Vermenigvuldigen’
Stelling: Foto’s leven tegenwoordig enkel nog digitaal op
social media

Wat hoop ik op korte termijn te bereiken?
Allereerst vind ik het geweldig om dit project uitgelicht te zien bij ‘In de Kijker’. De
doelgroep van Documenstory zijn de lezers van deze nieuwsbrief. Mensen
binnen fotoclubs zijn veelal bezig met mentoraten of hebben zelf een langlopend
project bepaald. Ik denk dat zij met dezelfde vragen zitten als ieder ander. Door
jouw werkwijze te vergelijken met de rest kom je hopelijk tot nieuwe inzichten of
vind je handige tips. Het zal je sowieso aan het denken zetten over jouw eigen
projectaanpak.
De vragenlijst die ik heb gemaakt is in het Nederlands en Engels beschikbaar. Ik
zou het tof vinden als er vanuit deze regio veel input komt. Deel het vooral ook
met je fotovrienden!
De vragenlijst vind je via https://www.documenstory.com/fotobond

Help Documenstory groeien en verrijk je (fotografische) kennis en skills.

Marcel Borgstijn
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Bespreken van foto’s volgens “de 4 pijlers”
Eens in de zoveel tijd hebben we binnen onze fotoclub (Fotogein) weer een
discussie over het bespreken van foto’s aan de hand van ‘de vier pijlers’ (1.
Beschrijven; 2. Analyseren; 3. Interpreteren; 4. Waarderen) zoals dat tijdens de
Fotobondscursus “Bespreken van foto’s” wordt aangeleerd. Het bijbehorende
boek dat gebruikt wordt is “Over
foto’s gesproken” van Hans Brongers
en Simon Ophof.
Wat mij betreft is dit een handig
hulpmiddel om foto’s te bespreken.
Met dit hulpmiddel voorkom je dat je
een foto niet kan bespreken omdat
het ‘niet jouw genre’ is, dat ‘de foto je
niets doet’, dat ‘de foto je niets zegt’
of wanneer je het lastig vindt om de
juiste woorden te vinden bij een foto.
Alle makers hebben de foto om een
reden gemaakt en de foto ook naar
de fotoclub meegenomen, wees dus
in ieder geval zo sympathiek om te
proberen in te zien wat de reden van het maken van de foto is geweest.
En daarbij helpen de 4 pijlers. Je kan namelijk áltijd beginnen met pijler 1 (en 3)
en aangeven wat jij in de foto ziet is en wat volgens jou hét onderwerp is. Dit is
heel feitelijk en zonder waardeoordeel. Als de maker trouwens iets anders
bedoelde en dit blijkbaar niet is overgekomen bij de bespreker, dan is dit een
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teken voor de maker om rekening mee te houden bij het maken van een volgende
foto (bijvoorbeeld door strakker te kadreren zodat minder belangrijke delen
wegvallen of (subtiel) licht op het onderwerp laten vallen zodat het oog
daarnaartoe getrokken wordt).
Daarnaast kan je je afvragen, heeft techniek een belangrijke rol gespeeld, is de
foto puur uit een esthetisch oogpunt
gemaakt of zit er een diepere laag in de
foto? Door bijvoorbeeld een
humoristische situatie te tonen, een
emotie op te wekken of soms nog
lastiger, zijn er symbolische elementen
gebruikt in het beeld? Symboliek vraagt
ook kennis van de bespreker; het kan
ook nog eens cultuur- en
religieafhankelijk zijn. Soms is symboliek
ook niet in eerste instantie te zien in een
foto omdat het een subtiel onderdeel is.
Er komt heel wat bij kijken om foto’s
goed te bespreken en je leert het vooral
door heel veel foto’s en kunst te bekijken
(musea, exposities, krant, boeken), fotobesprekingen maar ook
kunstbesprekingen bij te wonen en zelf en met elkaar foto’s te bespreken.
Zelf heb ik, in 2012 alweer, de Fotobondscursus “Bespreken van foto’s” met veel
plezier gevolgd. Diana Bokje gaf deze cursus; een zeer enthousiaste dame met
een hele prettige persoonlijkheid en manier van bespreken van foto’s. We hebben
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toen systematisch de 4 pijlers doorlopen. Op de eerste avond hebben we foto’s
vooral beschreven, op de tweede avond hebben we foto’s vooral geanalyseerd
en de derde avond vooral geïnterpreteerd om deze pijlers in onze ‘ruggengraat
te krijgen’.
Bij het laatste deel van de cursus hebben we een paar avonden geoefend om de
pijlers te combineren en geoefend met het waarderen van foto’s. Het doel is niet
om de pijlers heel strak te hanteren en te beginnen met pijler 1 dan door met 2,
dan door met 3 en eindigen met 4. Daar wordt een bespreking namelijk saai
door. Idee is om de pijlers uiteindelijk te gebruiken bij het bespreken van foto’s,
afhankelijk wat van toepassing is voor de desbetreffende foto. Maar ik moet
zeggen, dit is ook wel voor de geoefende bespreker. Dus als beginnende
bespreker is het prima om de pijlers op volgorde te gebruiken. Dat is op zich al
lastig genoeg en op zich meer dan prima. Bespreken is een hele kunst!
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Graag wil ik trouwens nog een opmerking maken: men heeft het vaak over
“beoordelen van foto’s” terwijl men “bespreken van foto’s” bedoelt. Dit zijn echt
twee verschillende zaken.
Wat ik uit de cursus geleerd heb, is om de foto’s goed te bekijken. En ikzelf
benader het bespreken van een foto zo:


Wat zijn de sterke punten van de foto en wat springt er voor mij duidelijk
uit? Is er bv:
a. Een sterke compositie getoond?
b. Is het kleurgebruik in het oog springend (bv zwart/wit of juist
specifieke kleuren)?
c. Heeft de maker gebruikt gemaakt van een specifieke techniek bij
maken van foto?
d. Is de foto speciaal bewerkt?
e. Is er een verrassend nieuw idee gefotografeerd? Etc.



Welke boodschap laat de maker aan mij zien (de maker kan zijn/haar
eigen conclusie trekken wanneer dit anders had moeten zijn) en/of welke
emotie maakt de foto bij mij los? Komt de foto binnen? Heeft het een
dubbele betekenis?



Wat zijn de opbouwende punten in een foto waardoor in mijn opzicht
een foto nog meer verbeterd zou kunnen worden? Uiteraard is het aan de
maker of hij/zij dit ook vindt / iets in ziet en hier iets mee wil doen.
a. Zou bijvoorbeeld de techniek, compositie, bewerking, uitkadering
(“less is more”), het kleur- of, lichtgebruik (over-/onderbelichte delen),
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de afdruk, boodschap, enzovoorts versterkt kunnen worden? Zo ja
hoe? Want daar leert de maker, maar eigenlijk iedereen van.
b. Heeft de fotograaf genoeg eigen interpretatie gegeven bij het
vastleggen? Dus hoe had de foto origineler gemaakt kunnen worden
(versus registratie). Tenzij de foto esthetisch / ‘waarheidsgetrouw’
bedoeld was, vastleggen van een situatie kan ook een doel zijn!
Daarbij is techniek erg belangrijk.
c. En als laatste: zou deze foto het begin kunnen zijn van een
interessante serie?
Als ik een foto niet direct kan plaatsen, begin ik met het beschrijven van de foto.
Dat geeft namelijk houvast, tijd om een foto te verwerken en ik probeer daarbij te
kijken of ik iets over het hoofd zie.
Het bespreken van foto’s lijkt mij voor iedereen in meer of mindere mate lastig,
zeker aan het begin, maar dit verbetert wanneer er geoefend wordt. Iedereen
moet een eigen manier vinden om foto’s te bespreken en de pijlers kunnen je
daarbij helpen. Bij Fotogein hebben we gekozen om een ‘fotobesprekingsleider’
tijdens de foto bespreekavonden te hebben.
De vraag komt ook op: moet die ‘fotobesprekingsleider’ tijdens een
fotobespreekavond de foto’s hoofdzakelijk in z’n eentje bepreken of moet het
een interactief proces met de groep zijn? Persoonlijk vind ik dat er een balans
gezocht kan worden waarbij de ‘fotobesprekingsleider’ de groep stimuleert om
de foto te bespreken waarbij eventueel handvaten aangereikt worden om te
bespreken wanneer men er niet uit komt zodat iedereen ervaring opdoet in het
bespreken van foto’s. Het is ook interessant om het ‘van een andere kant’ te
bekijken. De ‘fotobesprekingsleider’ kan dan ook aanvullen waar / indien
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nodig. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Het is vooral de bedoeling om het
bespreken op een positieve en respectvolle manier te benaderen om de fotograaf
te helpen de besproken foto te verbeteren en de fotograaf naar een hoger
fotografisch niveau te brengen door de fotograaf een cadeautje te geven!
Ik zou iedereen aanraden om de foto-bespreekcursus te volgen, dit geeft namelijk
vertrouwen en daarna binnen de fotoclub blijven oefenen.
Yolanda Simarro
Fotogroep Fotogein

Zie ook de Fotobond pagina:
https://fotobond.nl/opleiding_en_inspiratie/
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Londen 1 uur / 30 uur: hoeveel tijd
heb je nodig?
Door: Danny Kalkhoven
De eerste keer dat ik Londen met een pinhole-camera bezocht, had ik ongeveer
een uur de tijd...
Ik was voor mijn werk samen met een collega in Southend geweest, en op weg
terug naar het vliegveld hadden we een uur overstaptijd bij het station "Tower
hill". En omdat we allebei nooit in eerder in Londen waren, wilden we in dat uur
toch even iets van Londen zien, en de beroemde London bridge is vlakbij. Ik had
mijn zelfgebouwde 6X6 pinhole camera meegenomen en had al enkele foto's
gemaakt in het hotel in Southend, waarvan ik niet teveel verwachtte (en terecht).
Dus het plan was: naar de Tower
Bridge lopen, zodat we
tenminste die historische brug
even konden bekijken. Toen we
aankwamen, regende het een
beetje, en er zat niet veel licht in
de lucht. Maar toch even
gegaan, je bent tenslotte in
Londen met een uurtje tijd.
Terwijl we 'genoten van het
uitzicht' op het regenachtige
Londen, dacht ik "nou, als ik hier
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ben, kan ik net zo goed die laatste paar opnames op mijn film gebruiken,
ondanks de regen. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, het gaf me een beeld van
de brug waar ik blij mee ben. Mijn collega staat op de foto, hij is de
spookachtige figuur die foto's maakt met zijn iPhone.

De volgende keer met een pinhole camera in Londen had ik 30 uur.
Deze keer was ik alleen, en kwam op een zaterdagochtend aan om een
tentoonstelling van Ansel Adams in Greenwich te bezoeken. Ja, ik weet het, hij is
geen pinhole fotograaf, maar wel een grootheid in de fotografie, en je krijgt niet
vaak de kans om zijn werk in Europa te zien. Ik heb wel fotoboeken van hem,
maar een vintage print op 1bij2 meter is toch heel wat anders!

Omdat mijn terugkeer naar
Nederland zondag vroeg in
de middag was, had ik
genoeg tijd om rond te
lopen in Greenwich en op
zoek te gaan naar mooie
beelden. Gelukkig was het
deze keer een zonnig
weekend. Veel mogelijkheden voor mooie foto’s
gezien, wandelend tussen
de klassieke gebouwen
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Een geval van "camera obscura fotografeert een camera obscura: :-)

Als Utrechter ben ik niet zo
verwend met zo'n verzameling
klassieke gebouwen, colonnades,
uitzichten enz. Ik had twee pinhole
camera's bij me (6X6 en 6X9) en
de rolletjes raakten snel vol.

In de plaatselijke Starbucks voor
een kopje koffie deed ik wat ik
altijd doe: gewoon de camera op
tafel zetten, sluiter openen en maar kijken wat er gebeurt:

En toen ik het park in ging om het
koninklijk observatorium te
bezoeken, was er een leuke
verrassing: er is daar een
levensgrote camera obscura in een
gebouwtje! Natuurlijk ging ik naar
binnen en genoot van de magie, en
ik kon het daarna niet laten om
daarna een pinhole-foto van het
gebouw te maken.

De volgende ochtend nam ik de DLR en "the tube" terug naar Stansted Airport,
maar: met een omweg die me langs Abbey Road bracht, waar ik deed wat
miljoenen mensen daar doen, op een bepaald zebrapad. Maar dan zonder lens!
(foto op de volgende pagina)

Fotografische lessen uit deze twee reizen:
- zelfs in een uurtje kunt je een indruk krijgen van een locatie, en met wat geluk
een mooie (pinhole-)foto maken, ook al regent het!
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- 30 uur is beter dan 1 uur; meer indrukken en meer foto's :-)
- er is een echte levensgrote camera obscura in het Greenwich observatory

De laatste jaren kom ik in verband met mijn werk regelmatig in Londen, en af en
toe lukt het om met een (pinhole-)camera een uur of wat in die fascinerende stad
rond te kijken. En anders neem ik gewoon een foto onderweg, van de trap naar
de underground of tijdens de treinrit in de DLR. Best wel spannend, met pinhole
op film, omdat je door de lange belichtingstijden nooit precies weet wat er
uiteindelijk van terecht komt!
foto7, foto 8
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033Fotostad in Rietveldpaviljoen

Dit zijn de belangrijkste activiteiten tot aan de zomervakantie.

Platform voor fotografie in het midden van Nederland.
Door RobRenshoff

13 februari - 5 april: Architectuurfotografie

Het Rietveldpaviljoen in Amersfoort is de plek
voor collectieve avonturen met foto-exposities lezingen en allerlei activiteiten door makers uit
de wereld van theater, architectuur, debat en
beeldende kunst. De Amersfoortse fotoclubs
zetten zich samen met het bestuur van
033Fotostad en totaal zo’n 30 vrijwilligers in om
het tot een succes te maken.

Van de alom geroemde fotografe Popel Coumou tonen we een zestal werken
waarin zij gevoelens van nostalgie en melancholie onderzoekt en hoe deze
gevoelens verbonden zijn aan ruimte en locatie. Ook de jonge
architectuurfotografen Bjørn Vijlbrief en David Pronk exposeren met hun
bijzondere kijk op moderne architectuur. Daarnaast is een selectie gemaakt van
werk van architectuurfotografen die actief zijn in de Amersfoortse fotoclubs.

Succes hangt niet alleen af van de programmering, maar ook van het aantal
bezoekers. We hebben onze activiteiten eind vorig jaar opgestart en vinden het
de moeite waard om het onder de aandacht te brengen van een breed publiek
in de regio. Vooral bij onze collega vrijetijdsfotografen.
Kom eens langs wanneer je in Amersfoort bent. Kom je niet zoveel in Amersfoort,
dan is dit mogelijk een goede aanleiding om eens langs te komen en het te
combineren met een bezoekje aan onze mooie stad. Het paviljoen ligt op vijf
minuten lopen van het centrum.
Op dit moment is het onduidelijk welke van deze activiteiten wel of geen
doorgang zullen kunnen vinden in verband met de maatregelen omtrent het
coronavirus. Houd dus de website van 033Fotostad in de gaten.

12 maart - 5 april: Salon033 #2
(alleen via “private viewing” en digitaal)
Ieder kwartaal exposeren fotografen en andere kunstenaars recent werk. Deze
keer uiteenlopende vormen van natuurfotografie (landschap, dieren, kunst) en
een interessante variatie in technieken.
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23 - 26 april 2020: 25 jaar Kunstkijkroute Amersfoort
Jubileum-expositie

30 april-31 mei 2020: Vrijheid
Een selectie van werk van fotografen, beeldend kunstenaars en schrijvers rondom
het thema vrijheid.

4 juni-5 juli: Rietveld: licht en ruimte

8 - 14 april 2020: Zonen en dochters
Het project zonen en dochters van Amersfoort brengt examenleerlingen in
contact met kunstenaars uit Amersfoort. De ontmoetingen zijn een bron van
inspiratie voor de leerlingen, zichtbaar in een beeldende reactie op het werk van
de kunstenaars.

16 - 19 april 2020: Le marché
Een weekend voor (culturele) snuffelaars en genieters. Er is er volop fotografie te
koop voor aantrekkelijke prijzen. Op de ‘marché’ vind je het hele weekend ook
presentaties van en interviews met fotografen, dichters en chansonniers die
optreden.

Vijftig beeldend kunstenaars uit het hele land exposeren werk geïnspireerd door
licht en ruimte. Fotografen uit de 033 regio vullen dit aan met hun invulling van
het thema.

Kijk voor de openingstijden en wijzigingen in het programma op de website
www.033fotostad.com
Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort.
De loopafstand vanaf het station Amersfoort Centraal is 12 minuten;
Parkeren is mogelijk in parkeergarage Mondriaan, de loopafstand is dan 3
minuten.
Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief, dan wordt je steeds op de hoogte
gehouden.
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Het is op het moment van schrijven onduidelijk op welke wijze de genoemde
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Check daarom de websites van de organiserende organisaties.

exposities en evenementen doorgang zullen kunnen vinden.
EXPOSITIE
Architectuur, Amersfoort

EXPOSITIE
Jan Vernooij, Driebergen

Van 1 april tot 1 oktober kan er digitaal
worden ingezonden.
Dit is een nieuwe wedstrijd van de
Fotobond, die openstaat voor leden
maar, en dat is het nieuwe, ook voor
niet-leden!
Het thema voor het jaar 2020 – en dat
kan bijna niet anders – is: 75 jaar
Vrijheid, in verleden, heden en
toekomst.
Lees meer op de site van de Fotobond.

t/m zaterdag30 mei 2020
“Met andere ogen kijken”
Jan Vernooij zoekt continu naar het
onverwachte. Met zijn dromerige
beeldtaal roept hij een andere beleving
van de werkelijkheid op en laat zich
diep in zijn ziel kijken.
Lees meer op de sites van de Fotobond
en Champ Aubert.
t/m zondag 5 april 2020
Als gevolg van het coronavirus is de
expositie 'Architectuurfotografie' alleen
digitaal te bezoeken. We organiseren
online interviews met de fotografen.
Deze zijn te bekijken via ons YouTube
kanaal en worden regelmatig
aangevuld.
Lees meer op de site van 033Fotostad.

EVENEMENT
Dag Fotodag, Amersfoort
zaterdag 27 juni 2020
Onder deze intrigerende naam wordt
27 juni een manifestatie gehouden voor
leden van de Fotobond. Er staan
presentaties van fotogroepen,
workshops en lezingen, en informatiesessies op het programma.

Lees meer op de site van de Fotobond.
W E D S T R IJ D
Open Fotocup, online
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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 juli 2020. Artikelen,
foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen daarvoor
uiterlijk 15 juni 2020 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 06 83333431,
 voorzitter.afd07@fotobond.nl
Rien van Dam-Baggen – secretaris  0343 442060,
 secretaris.afd07@fotobond.nl
Richard van Driel – penningmeester  0652313580,
 penningmeester.afd07@fotobond.nl
Voor zaken m.b.t .Opleidingen kun je je momenteel richten tot de
secretaris  secretaris.afd07@fotobond.nl
REDACTIE IN DE KIJKER
Lidy van Doorn-Nieuwendijk en Jan Donders
Voor zaken over de Redactie, mail  redactie.afd07@fotobond.nl

