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Van de voorzitter
Door Ruud Slot

Fotograferen met afstand

Als ik dit schrijf na 15 juni hebben we de laatste afdelingsvergadering Voor de zomer afgerond. Ook deze 

keer op afstand telefonisch alles overleggen.

Ik was van plan om te schrijven hoe we vol enthousiasme in het najaar gaan starten met de nieuwe 
mentoraten en cursussen, maar we hebben vanavond moeten besluiten om deze te laten vervallen doordat 
er te weinig aanmeldingen zijn. (zie verder ook de bestuursmededelingen).
Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat er geen programma is voor het najaar, behalve de wedstrijd De 
Beste Club. Het betekent niet dat we stilzitten, maar dat we gaan inventariseren wat we nog wel kunnen 
doen en met plannen zullen komen als er duidelijkheid is.

Intussen zien we om ons heen in de clubs, maar ook bij de persoonlijke leden, initiatieven ontstaan om toch 

elkaar te spreken via beeldvergaderen en ontmoetingen op afstand. Op deze manier worden ook de laatste 

avonden van de cursus en mentoraat ingevuld.

Natuurlijk hopen we voor iedereen dat de ontmoetingen in het najaar weer gewoon

kunnen plaatsvinden op basis van de regels. Of we dan als fotograaf nog steeds op

afstand fotograferen (meestal bij het foto’s maken doen we dat al), of dat er voor de

ontmoetingen voor clubs, afdeling of Fotobond andere mogelijkheden komen, gaan we

onderzoeken.

Ik wil iedereen een mooie zomer toewensen, blijf vooral gezond en creëer nieuwe
mogelijkheden op basis van de regels.

Ruud Slot
Voorzitter Fotobond afdeling Utrecht – ‘t Gooi
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Agenda

9 – 13 november 2020
inzenden digitaal bestanden De Beste Club 
waar en hoe wordt nog uitgewerkt 

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
Rien van Dam-Baggen, secretaris.

Corona en het Afdelingbestuur: 

We hebben in het voorjaar geluk gehad dat we onze AAV nog nét hebben kunnen houden voordat de 
strengere RIVM-maatregelen werden afgekondigd door het kabinet. Maar daarna viel voor ons als 
Afdelingsbestuur ook van alles stil of werd geraakt tot in de vezels van de activiteit. Zo zouden we met Vijf 
met Samenhang digitaal gaan wat betreft het inleveren van de foto's en de jurering. Werd uiteindelijk alles 
digitaal want de hele wedstrijd moest worden omgegooid, met uiteindelijk nog een heel mooi einde, vonden 
we zelf: alle series op de website, voorzien van compact commentaar door de jury. 

Ook de fotobond cancelde alle bijeenkomsten tot en met de Dag Fotodag op 27 juni, de bespreking van de 
Bondsfotowedstrijd, de Bondsbestuursvergadering, de ALV van de fotobond etc. Ook wij vergaderden 
digitaal om de boel niet helemaal stil te laten vallen. Zo bereidden we de opleidingen van het najaar voor en
we zorgden ervoor dat, met enige moeite, de lopende cursus Flitstechnieken en de masterclass Sociaal 
Documentaire Fotografie, nog vóór de zomer beëindigd konden/kunnen worden. 

Tja en wat plan je dan wél? Hoe werf je commissieleden? Iedereen wil liever even aankijken hoe covid-19 
zich ontwikkelt. Ook begrijpelijk. Niemand wil zich vastleggen op dit moment. Maar in september gaan we 
– als covid-19 dat toelaat – opnieuw voortvarend aan de slag met het werven van commissieleden voor de 
Commissie Wedstrijden en de Commissie Opleidingen. Iedereen die hier iets in ziet, nodigen wij uit zich bij 
ons te melden!

Nog even de namen en de emailadressen van het huidige bestuur:

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

mailto:penningmeester.afd07@fotobond.nl
mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
mailto:voorzitter.afd07@fotobond.nl
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Nog twee specificaties:

– Voor zaken inzake Opleidingen kun je je momenteel richten tot de secretaris 
(secretaris.afd07@fotobond.nl). 

– Voor zaken met betrekking tot de Redactie van In de Kijker, mail aan  
redactie.afd07@fotobond.nl 

Opleidingen 2019-2020

Toen de coronacrisis uitbrak was er nog één les te gaan van de cursus 
Flitstechnieken met Johan Huizing en stonden er nog twee bijeenkomsten van de 
Masterclass onder leiding van Jan Ros op de rol, waaronder de eindpresentatie. 
Elke keer hoopten we weer dat ze door konden gaan, elke keer werd de 
lockdown verlengd en moesten ze wéér worden uitgesteld.

De 5e bijeenkomst van de 
masterclass is inmiddels 
gehouden, niet in de school 
maar in een wijkgebouw in 
Culemborg, met digitale 
presentaties van het werk van 
de deelnemers en op 1,5m 
afstand, en ook voor de 
eindepresentatie zijn die 
voorwaarden geschapen op 
24 juni. Iedereen was blij 

elkaar en elkaars werk weer te kunnen zien (zie foto). De 5e bijeenkomst van 
Flitstechnieken wordt in de buitenlucht gehouden in een park in Amersfoort: op 
1,5m afstand (met een bezemsteel gemeten) portretten van elkaar maken met 
behulp van de flits bij daglicht. En nu maar hopen dat het niet regent, al zijn er 
wel twee reserve-avonden gepland.  

Opleidingen 2020-2021 

Helaas, de voor 2020-2021 geplande opleidingen:
•cursus/mentoraat Beeldstijl door Peter van Tuijl
•cursus Flitstechnieken door Johan Huizing en 
•cursus Jureren binnen clubs door Harry Sikkenk
worden afgeblazen wegens gebrek aan deelnemers. 

De eerste deadline was met opzet kort na de aankondiging gekozen. Dan 
konden we al in het voorjaar zekerheid geven aan docenten en cursisten. 
Maar dat leverde niet veel aanmeldingen op. Om meer ruimte te geven aan 
de aanmelders - het zijn beslist onzekere tijden - hebben we de deadline nog 
met méér dan een maand uitgesteld en ook hebben we de voorzitters 
aangeschreven om de cursussen ook nog eens aan te bevelen in hun club. 

Geen van deze acties leidde tot het minimale aantal benodigde deelnemers 
per cursus, moesten we half juni constateren en dus zijn alle drie de cursussen,
zoals gezegd, gecanceld. Niet alleen vervelend voor de deelnemers maar 
ook voor de docenten en we hopen dan ook dat de laatsten in de toekomst 
toch weer bereid zijn cursussen binnen onze Afdeling te geven. 

Degenen die zich hebben aangemeld én hebben betaald krijgen hun geld 
terug. 

In september zullen we opnieuw bekijken wat de kabinetsmaatregelen dan 
toelaten en hoe en wat we dan nog kunnen organiseren. Misschien 
workshops, maar we houden ons ook aanbevolen voor suggesties van de 
kant van de leden of clubbesturen. 
Het zou het eerste jaar sinds heel lang zijn dat de Afdeling geen opleiding 
organiseert en dat willen we graag voorkomen! 

mailto:redactie.afd07@fotobond.nl
mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
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De Afdelingswedstrijd Vijf met Samenhang 2020, terugblik

Gelukkig had het bestuur al eerder besloten om voor de wedstrijd Vijf met 
Samenhang met uitsluitend digitaal ingeleverde series te gaan werken. Zacht 
gezegd, was niet iedereen daar echt blij mee, wij ook niet. Maar ja, de keus 
was: een digitale wedstrijd of geen wedstrijd.
En toen brak covid-19 uit en werden de digitale series ons geluk. De juryleden 
Diana Bokje en Hans Brongers gingen elk achter hun eigen computer aan de 
gang met de scoringsformulieren die Frans Albers had gemaakt. Dit alles 
resulteerde in een file met alle 66 series op alfabetische volgorde van de 
voornamen, voorzien van een compact commentaar door de juryleden. 

Nooit eerder gebeurd, alle series op de website te bekijken met commentaar! 
Op een besprekingsavond komen in verband met de tijd alleen de series aan 
bod van de aanwezigen. 

De winnaar mag nog best even genoemd worden hier: Marcel Borgstijn van 
CFC Lek en Licht met 17.5 punt.

Heb je de series nog niet bekeken, ga dan naar de website van de Fotobond, 
waar je ook de uitslagenlijst vindt en bedenk daarbij dan wat Frans Albers als 
wedstrijdcoördinator en Diana Bokje en Hans Brongers als juryleden voor elkaar
hebben gebokst.  

De Afdelingswedstrijd De Beste Clubtrofee 2020, vooruitblik

Na het succes van Vijf met Samenhang is het bijna onontkoombaar: het 
Afdelingsbestuur heeft besloten ook bij de Beste Club Trofee te gaan we werken 
met digitale foto's. Dit scheelt zoveel tijd, voor ons, maar ook voor de jury die dan
achter hun computer de foto's kan beoordelen, dat we – in lijn met de landelijke 
trend – toch ook bij deze wedstrijd hiervoor kiezen. Voor een besprekingsavond, 
live of digitaal, hebben we nog geen keuze gemaakt. Dat is mede afhankelijk van
wat het virus "doet". 

Daarnaast zullen we in het vroege najaar het doorgaan van de wedstrijd 
heroverwegen, afhankelijk van of we tegen die tijd mensen voor de Commissie 
Wedstrijden hebben gevonden, dan wel of die zich hebben aangemeld of zijn 
aangemeld door anderen. Geen commissieleden, geen wedstrijd??

Ook daarna pas zullen we ons buigen over wie de jury zal zijn en hoe de 
procedures zullen zijn. 
Nog even de data, onder voorhoud van de vrijheden/beperkingen van dat 
moment: 

9 tot 13 november 2020: inzenden digitale bestanden van de foto's, waar en hoe
wordt nog uitgewerkt.
8 december 2020: bespreekavond

Fotobond in de Picture

Elke maand schrijft de fotobond een thema uit voor In the Picture, een van de 
initiatieven die in de bond opkwamen toen alles stil kwam te liggen. Elk lid krijgt 
regelmatig de Nieuwsbrief van de Fotond, met informatie hierover. Doe mee! 
Krijg je geen nieuwsbrieven? Controleer dan je e-mailadres bij de Fotobond.

Je hoeft als fotograaf niet stil te zitten, ook al stond het leven best een poosje stil!

Rien van Dam-Baggen, secretaris Afdeling Utrecht-'t Gooi 

http://www.fotobond.nl/afdelingen/afdeling-07-utrecht-t-gooi/
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Fotograferen in ‘coronatijd’ (1): 
activiteiten Fotokring Heuvelrug

Marianne Leenderse

De Fotokring Heuvelrug vraagt in deze coronatijd de leden maandelijks foto’s op

de website te zetten rond een bepaalde thema. Andere leden kunnen daar 

vervolgens feedback op geven. 

Het eerste thema was “Uit de kunst” (foto rechtsboven) waarbij de leden op 

basis van een bestaand kunstwerk hun eigen foto-interpretatie hebben gemaakt. 

Het tweede thema was “Abstract” (foto rechtsonder). In juni stond het derde 

thema “Laag bij de grond” (foto links) centraal. 

Inmiddels is het dorpshuis “De Twee 

Marken” (Trompplein 5 in Maarn) 

weer open. Hier zijn twee exposities 

van leden van onze Fotokring te zien. 

Tot eind juli exposeert Dick Jeukens in 

de centrale ruimte met zijn foto’s rond 

het thema “Straat Beeld”.  

Vanaf half juni zijn voor een langere 

tijd in één van de grote zalen de foto’s 

te zien die leden hebben gemaakt 

rond het thema ”abstract”. 

Vanaf 31 augustus tot 12 oktober is de expositie te zien die in het kader van de 

tweejaarlijkse Peter Ros Trofee rond het thema “Tegenlicht” zijn gemaakt.

Meer informatie over de exposities en andere activiteiten van onze Fotokring is te 

lezen en te zien in onze geheel vernieuwde website www.fkheuvelrug.nl.

http://www.fkheuvelrug.nl/
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Fotograferen in ‘coronatijd’ (2): 
Marius Hennevanger

Ik heb alle foto's in corona tijd gemaakt. Vaak was ik alleen op pad. Soms met 

bevriende fotografen. IJzeren regel is dat ieder in zijn de eigen auto rijdt en we 

de anderhalve meter regel nooit uit het oog verliezen. Soms werd het drukker in 

de natuurgebieden. Gelukkig nooit bij zonsopgang maar meestal na half tien. 

Drukte is voor mij steevast het moment om naar huis te gaan. Waarom zou ik een

besmettingsrisico gaan lopen als het mooiste licht toch al weg is? 

Voor alle foto's maak ik gebruik van de Canon EOS 5 D Mark IV volformaat 

camera. Als lenzen gebruikte ik de Canon 100-400 II met soms de Canon 1,4X 

III Extender. Voor de close-ups de Canon 500 f/4 II soms met de Extenders type

III 1,4 of 2X . Deze extenders geven op voorgenoemde lenzen met open lens 

een gestoken scherp beeld. De kwaliteit van het beeld verbetert wel bij 

diafragmeren. Dat doe ik dan meestal met 1/3 stop. Anders moet ik de ISO 

teveel omhoog gooien. Bij heel veel licht werk ik met ISO 100 tot 200. 

Standaard gebruik ik 400 of 800 ISO en als het niet anders kan 1250 ISO. Bij 

goed weer hoef ik dan geen ruisvermindering toe te passen. 

Mijn lens/camera combinatie staat een crop van 50 procent toe zonder 

zichtbaar kwaliteitsverlies. Ik werk veel uit de auto met behulp van een macro 

statief dat ik over de bijrijdersstoel vouw. Voor foto's naar links gebruik ik een 

rijstzak gevuld met granulaat (geen schimmel als hij nat wordt). Zowel de zak als

de lens/extender/camera combinatie zeker ik met een bandje aan de auto. Zo 

kan ik veilig stukjes rijden als dat noodzakelijk is. 

Soms fotografeer ik uit mijn draagbare schuiltent. Ik gebruik dan een zwaar 

carbon statief met tegenwoordig een Flex Shooter dubbel balhoofd. Als je 

langere tijd op een opname zit te wachten wil je het hoge gewicht van de foto 

combinatie niet in je handen hebben, statief en draadontspanner doen dan 

wonderen. Vanuit bestaande schuilhutten werk ik met de Flex Shooter als er een 

balhoofd pin aanwezig is, anders met de rijstzak. Ga ik wandelen dan gebruik ik 

vanwege het lage gewicht meestal de 100-400 lens. Dat doe ik altijd uit de 

hand. Dat geeft je maximale bewegingsvrijheid wat bijvoorbeeld bij vliegende 

vogels een must is. Blijven de vogels te klein met dit brandpunt dan gaat de lange

tele de 500 mm mee al dan niet met extender. Ik gebruik dan een stevige 

monopod met weer de Flex Shooter erop gemonteerd. 
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De Blauwborst fotografeerde ik op 26 mei in het Lauwersmeer gebied. 1/1250 

seconde f/9 met 1000 millimeter, ISO 400. Geen belichtingscorrectie 

noodzakelijk. Uit de auto met rijstzak. Het Lauwersmeer is een toplocatie voor 

vogelfotografie. Je kan veelal uit de auto werken het is er zelden druk met 

mensen. 

De Blauwborst draagt zijn paringskleed en dat maakt hem wonderschoon. Hij 

klom in een rietstengel en zong het hoogste lied om een vrouwtje te lokken. 

Doordat ik hem vanuit een laag standpunt fotografeerde kon je ook zijn 

prachtige rode onderstaartkleuring zien. Zelfs bij f/9 is met 1000mm op 10 

meter afstand de scherpte diepte zo gering dat het staartje niet de scherpte heeft 

van het oog of de pootjes maar dat vind ik eerder een pluspunt dan een 

probleem. Ik vond de rietstengels het beeld mooi in vlakken verdelen. 

De Lepelaar is op 9 april in Haarlem gefotografeerd. 1/2500 seconde f/6.3 

700 mm met 400 ISO van statief met Flex Shooter. Belichtingscorrectie -2/3 

stop tegen het uitbijten van de witte vogel in de zon. 

De lepelaars zijn 15 jaar geleden door plunderende Vossen uit hun lage nesten 

in het Naardermeer verdreven. Ze zochten hun toevlucht in een blauwe reiger 

kolonie in een door mensen zeer dicht bevolkt gebied. 

Gelukkig is het natuurgebiedje door water en een slootje omgeven. Kennelijk 

voldoende veilig voor de vogels. Ook deze vogel draagt zijn paringskleed. Dat 

maakt hem ook wonderschoon. De lepelvormige bek maakt hem bijzonder. 

In het voorjaar zie je ze duidelijk zitten. Als het blad aan de bomen gaat groeien

worden ze aan het zicht onttrokken. Maar je kan de volgende twee maanden 

volop foto's maken van de met voedsel en takken vliegende Lepelaars. Natuur 

midden in de randstad. 

Vosjes, 11 mei in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

1/1000 seconde f/9 met 476 millimeter met 500 ISO . Door het diffuse zonnetje

geen belichtingscorrectie gebruikt. Uit de hand, liggend op de grond met rijstzak 

gefotografeerd. 

In dit natuurgebied staat een bordje Ga Rustig Eens Van de Paden af. En deze 
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aansporing tref je nergens elders in Nederlandse natuurgebieden aan. Jagen 

doen ze er niet hoewel ze na publieke druk verplicht waren om het aantal 

Damherten te reduceren. Je treft in dit gebied 4 extreem tamme soorten aan die 

rustig blijven zitten ook als er mensen in hun buurt komen. Het gaat om 

Boomkikkers, Zandhagedissen , Damherten en Vossen. 

Ik had gehoord dat er jonge vosjes waren in de AWD. De moervos was volgens 

een van de vier aanwezige fotografen door haar om een uur of 9 gezien en die 

was daarna op zoek gegaan naar voedsel. Na twee uur wachten kwamen er 

vijf jonge vosjes uit hun hol. Ze keken naar ons de fotografen, negeerden ons 

volkomen en gingen heerlijk met elkaar ravotten. Na een tijdje dommelden ze in 

slaap, sommige in het hol maar de meeste gewoon in het zonnetje zittend of 

liggend. Rond half zeven kwam de moervos aangelopen. Ze was ongekend 

populair en werd volkomen leeg gezogen leek het wel. Daarna werd er door de 

jongen en de moervos lustig op los geknuffeld. Ook de moervos kende geen 

angst voor mensen. Sterker nog ze controleerde elke alleenstaande fototas die op

de grond stond of er wat lekkers voor haar in zat. Ik vond het geweldig om zo 

vertrouwd te worden door deze dieren, en heb van elk moment dat ik daar zo 

dicht bij mocht zijn, intens genoten. Ik heb gekozen voor de foto in tegenlicht. 

Hierop zie je ook duidelijk de tepels van de moervos en de vriendelijke manier 

waarop de puppy's met elkaar omgaan. 

De Zwarte Stern. 15 mei Ooijpolder 

1/1600 seconde f/7.1 71 millimeter ISO 500 

Een prachtig rivieren- annex polder- annex moeraslandschap in het zuiden van 

het land. Zwarte Sterns zijn hier in forse aantallen aanwezig. Vroeger maakten zij

nestjes op het Krabbenscheer. Toen dat door watervervuiling zeldzaam werd 

dreigden de sterntjes uit te sterven totdat iemand in de jaren 70 op het lumineuze 

idee kwam om broedvlotjes te introduceren. Heden is het Krabbenscheer terug 

maar de sterntjes prefereren nu de vlotjes. 

k heb mijn statief op de laagste stand gezet met de lange telelens er op en de 
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draadontspanner in de hand. Elke keer als er voedsel gebracht werd op het 

nestplankje voor me vond er daarna een paring plaats. 

Dat was dus ook voor mij prijsschieten. Wat ben je dan blij dat er geen film meer 

in je camera zit. Maar voor de foto die ik hier bijvoegde heb ik gekozen om met 

de 100-400 mm uit de hand te werken. De Zwarte Sterns waren ook nu in hun 

paringskleed zo mooi dat ik een foto wilde van een vliegende vogel. Grijs zwart 

en wit en glimmende oogjes zijn allemaal zichtbaar in het zachte ochtend licht. Ik

gebruikte een klassieke losse belichtingsmeter om de correcte belichting te 

bepalen omdat de achtergronden waartegen ze vlogen (witte hemel, blauwe 

hemel, geel riet, groen riet of water) een nogal wisselend belichtingsbeeld 

aangeeft waardoor de ingebouwde belichtingsmeter in de camera flink de fout 

ingaat. 

Grutto 22 mei Arkemheem. 

1/400 seconde f 13 1000 millimeter met ISO 800 

Deze extreme close-up heb ik in Nederlands mooiste weidevogelgebied 

gemaakt. Ik heb geen idee waarom de vogels in Arkemheem zo tam zijn maar ik 

maak er schaamteloos gebruik van. De wegen daar zijn veelal doodlopend 

zodat je er makkelijk in de berm kan stoppen en uit je raam foto's kan maken. 

Rijstzak en dan maar wachten tot het model wat op een paal zijn jongen in de 

gaten hield een goede pose aanneemt. Het gras op de achtergrond was ver 

weg. Ik wist dus dat het een egaal groene rustige achtergrond zou geven. Omdat

de vogel ook egaal van kleur is gaat het beide keren om een middengrijs tint 

waar de camera een uitstekende belichting van kan maken. Geen belichtings-

correcties dus. Op deze extreem korte afstand is de scherptediepte zeer beperkt. 

Ik koos dus voor f/13 ten koste van de sluitersnelheid. Hoewel ik er van hou om 

vogels groot afgebeeld weer te geven (je ziet dan zoveel meer) is dit zelfs voor 

mijn doen heeeel close. Zijn snavelpunt prikt het beeldframe haast kapot. Maar 

hier heb ik bewust gekozen voor die mooie diagonale snavellijn. Het gaatje in de 

snavel waar je de achtergrond door ziet. De schilfertjes aan de snavel, de zwarte
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punt. Het klapt er allemaal uit. De veertjes in de nek en de vleugelrand die door 

de wind opgeblazen worden. De mooie kleuren bruin en zwart in het verenpak. 

Ook hier dus het paringskleed. Het oograndje , het laat zich allemaal lezen als 

een boek, maar ook vind ik dat de vogel rust en waardigheid uitstraalt. 

Dit jaar gingen door corona ook voor mij verschillende fotoreizen naar het 

buitenland niet door. Jammer maar beslist geen ramp ook in Nederland is er 

voldoende prachtige natuur te vinden. 

Mensen denk niet dat door de versoepeling van de regels corona niet meer 

bestaat. We zullen er mee moeten leren leven dat we nog heel lang op 

anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven om besmetting te 

voorkomen. 

Groeten Marius Hennevanger 
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Aan de telefoon met… Rob Renshoff

Jan Donders

Rob is voorzitter van Fotokring Eemland, de grootste fotoclub in de regio 

Utrecht-’t Gooi.

Fotokring Eemland is de laatste jaren steeds de winnaar van ‘De Beste Club’, de 

clubwedstrijd van de afdeling. Ook landelijk en bij individuele wedstrijden scoort

de club en zijn leden hoog.

Hoe lukt het Rob en zijn mede(bestuurs)leden deze hoge standaard te halen en 

te houden, zeker in zo’n grote club van ongeveer 90 leden? Eemland is veruit de

grootste van de 25 clubs in de afdeling. Lek en Licht uit Culemborg is een goede 

tweede met zo’n 50 leden. De meeste clubs hebben 15 – 35 leden en daar is 

het al een flinke toer om op verenigingsavonden iedereen in de gelegenheid te 

stellen foto’s te tonen en deze goed te bespreken. Hoe dan met 90 leden?

Veel leden betekent ook een grote vijver om uit te vissen voor de beste foto’s. 

Samen met goede onderlinge stimulansen, goede besprekingen, adviezen en 

specialisaties komen daar goede foto’s uit. Die specialisaties, of 

interessegebieden, zijn georganiseerd in werkgroepen zoals architectuur, portret, 

landschap, macro, documentair, smartphone. Een mengsel van thema- en 

techniekgebonden groepen.

De werkgroepen komen bijeen buiten de reguliere (dinsdag)avonden van de 

gehele club in zaaltjes of huiskamers. Leden mogen lid zijn van meerdere 

werkgroepen of incidenteel deelnemen. Rob rekent het tot zijn verdienste als 

voorzitter dat hij de werkgroepen ‘open’ heeft gemaakt. Sinds enige tijd zijn de 

groepen open en ze moeten ieder lid toelaten die belangstelling heeft. De 

werkgroepen krijgen geregeld gelegenheid (‘worden aangewezen’) om op de 

verenigingsavonden hun werk te laten zien en iedere maand wordt ook het werk 

van een groep in het zonnetje gezet. Op die manier straalt het werk af op andere 

leden en is er een kruisbestuiving.

Maar enkel goede foto’s is niet genoeg om DBC trofee te winnen. Er moet ook 

een selectie komen om uit al die foto’s de beste, en blijkbaar winnende, foto’s te 

halen. Ieder lid mag daarvoor foto’s (digitaal) insturen. Dat gaat via de website 

van de club. Ook de ‘foto van de maand’ wordt eventueel ingebracht. Dan gaat 

een selectiecommissie (drie vaste en twee wisselende leden) aan de slag om 20 -

https://www.fotokringeemland.nl/
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30 foto’s te kiezen die als print moeten worden aangeleverd, om daaruit de 

uiteindelijke inzending te kiezen. En, heel belangrijk volgens Rob, die keuze van 

10 foto’s ook toe te lichten en te verantwoorden op een ledenavond. Die goede 

uitleg en verantwoording draagt zeker bij aan de acceptatie van die keuze door 

de leden.

Foto: Rob Renshoff

Maar enkel goede foto’s is niet genoeg om DBC trofee te winnen. Er moet ook 

een selectie komen om uit al die foto’s de beste, en blijkbaar winnende, foto’s te 

halen. Ieder lid mag daarvoor foto’s (digitaal) insturen. Dat gaat via de website 

van de club. Ook de ‘foto van de maand’ wordt eventueel ingebracht. Dan gaat 

een selectiecommissie (drie vaste en twee wisselende leden) aan de slag om 20 -

30 foto’s te kiezen die als print moeten worden aangeleverd, om daaruit de 

uiteindelijke inzending te kiezen. En, heel belangrijk volgens Rob, die keuze van 

10 foto’s ook toe te lichten en te verantwoorden op een ledenavond. Die goede 

uitleg en verantwoording draagt zeker bij aan de acceptatie van die keuze door 

de leden.

De wekelijkse verenigingsavonden worden besteed aan lezingen, leden 

presentaties, werkgroepen en fotobesprekingen. Die besprekingen gebeuren in 

kleine groepjes: dan komt ieder aan het woord. 

Ook is één keer in de maand de ‘foto van de maand’ aan de beurt (aan de hand 

van een thema dat 2 maanden duurt).  Ieder mag daarvoor één foto insturen en 

winnaars dingen mee met ‘de foto van het jaar’. Alle foto’s worden kort besproken

onder leiding van twee leden die elkaar afwisselen en aanvullen. Aan de 

kwaliteit van de besprekingen wordt veel aandacht gegeven door extra training 

(zoals van Diana Bokje).

De bespreking gaat niet uit van de leidraad zoals de Fotobond (‘de vier pijlers’) 

die geeft. Te vaak blijft die volgens Rob steken in het beschrijvende deel en komt 

niet toe aan de bedoeling van de fotograaf. Eemland lid Yvonne Manders heeft 

een methode (De Manders driehoek) ontwikkeld waarbij de foto doelgerichter 

wordt besproken. Inmiddels is die methode binnen de club ‘routine’ geworden.

Fotokring Eemland werkt ook samen met de andere fotoclubs in Amersfoort. De 

leden van die clubs, maar ook de studenten van foto-opleidingen, mogen tegen 

https://www.mandersdriehoek.nl/
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een kleine vergoeding de lezingen (wederzijds) bijwonen. Er wordt ook 

samengewerkt in de stichting   033 Fotostad   die onder meer het Rietveldpaviljoen 

als tentoonstellings- en activiteitencentrum exploiteert. Het Rietveldpaviljoen zal 

na de vakantie ook gebruikt worden voor de ledenbijeenkomsten omdat daar de

ruimte geschikt is voor de ‘anderhalve meter’. Ook activiteiten van de Fotobond, 

zoals de expositie Foto Nationaal, zullen daar plaatsvinden.

Volgens Rob zijn de werkgroepen belangrijk voor de dynamiek en kwaliteit van 

de fotokring. Ze organiseren eigen avonden, uitstapjes, besprekingen van foto’s. 

Door een open en transparante structuur is de uitwisseling van kennis groter dan 

in de wat meer gesloten groepen van vroeger. Elkaar helpen, lol in fotografie, 

focus op kwaliteit, zijn kenmerken van de cultuur binnen de club.

In de coronatijd heeft iedere werkgroep wel een vorm gevonden, meestal met 

videoverbindingen, om de activiteiten voort te zetten. Ook de ‘foto van de 

maand’ gaat in digitale vorm door. Leden kunnen stemmen en commentaar 

geven op ingezonden foto’s. 

En wie is dan de fotograaf Rob? Hij is niet heel fanatiek, ‘rommelt wat’, en 

bezoekt verschillende werkgroepen om een tijdje mee te draaien. Maar ook om 

de sfeer te proeven, want hij is toch meer bestuurder dan fotograaf. Die hele 

organisatie, de samenwerking tussen de fotoclubs in Amersfoort, het sociale 

aspect ervan, dat houdt hem bezig. Hij spreekt ook met passie over het 

Rietveldhuis, een trefpunt van cultuur in Amersfoort. Niet enkel fotografie, maar 

alle beeldende kunsten, dichtkunst en muziek komen daar samen.

Zelf stuurt hij de werkgroep ‘nieuwe leden’, waar nieuwkomers kennis maken met 

de activiteiten van de fotokring en hun eigen weg daarin kunnen vinden. Na een 

tijdje stromen de leden door naar de werkgroep die aansluit bij hun interesse en 

ambitie.Uit alles blijkt dat het winnen van ‘De Beste Club’ niet een toevalstreffer is.

Door gericht beleid, een open structuur, aandacht voor kwaliteit en kennis, en 

samenwerking in een groter verband komt Fotokring Eemland tot dit resultaat. Met

dank aan Rob Renshoff voor deze uitleg met passie (wat ook terugkomt in 

Fotokring Eemland: de passie om met elkaar te delen en het plezier in de 

fotografie).

Foto: Annemiek van der Kuil: 1½ m in het Rietveldpaviljoen

https://www.033fotostad.com/
https://www.033fotostad.com/
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Fotograferen in ‘coronatijd’ (3)
De digitale fotoclub
Door John Meijers van Foto Flash, Vianen

De overgang van een ‘analoge’ naar digitale fotoclub.

Dinsdag 3 maart bleek onze laatste fysieke clubavond. Begin maart 2020 was 

de fotoclub nog volop actief. Naast de clubavonden werden de data afgestemd 

voor een interne cursus Photoshop, er was een bestuursvergadering geweest en 

ook de ledenvergadering stond gepland voor eind maart. De agenda voor heel 

2020 was gereed en een intern mentoraat was ook al geregeld voor het eind 

van het jaar. Kortom nog een mooi afwisselend jaar voor de boeg. 

De Covid19 periode was net begonnen in Nederland. De ledenvergadering van

de afdeling op 11 maart heb ik overgeslagen. Ik werkte op dat moment al 

verplicht thuis. Als club hadden we voor 15 maart, de dag dat de scholen en 

horeca sloten, al besloten om geen fysieke bijeenkomsten meer te organiseren. 

De gemiddelde leeftijd van de leden is hoog en we hebben een vrij krap 

klaslokaal waar we de avonden organiseren. Dat was vragen om problemen en 

er was nog veel onbekend. Hoe zou het virus toeslaan in Nederland? 

Als bestuur hebben we vanaf het begin goed contact gehouden met de leden. 

De nieuwsbrief blijft verschijnen, het jaarverslag werd bij iedereen thuisbezorgd 

en informatie vanuit de Fotobond wordt snel gedeeld. Ook dachten we na om 

op een digitale wijze de geplande activiteiten door te laten gaan en de leden uit 

te dagen die nu vooral vanuit huis met fotografie bezig zouden zijn. Natuurlijk is 

er dan discussie in het bestuur: er zijn mensen die dit al vanuit hun werk gewend 

zijn en degenen die het digitale niet zien zitten. Maar conclusie was dat we het 

op een digitale manier gingen proberen.

Fotoshop Challenge

Op 20 maart lanceerden we de Fotoshop Challenge. Iedere 2 weken krijgen de 

leden een foto te zien, die ze mogen bewerken. Hoe maakt niet uit. We 

publiceerden de foto’s op de website, bespraken hem en er volgde de volgende 

challenge. We zitten op dit moment al op challenge nr. 7 Ondertussen testten we 
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videoconference software om te kijken of we de fotobesprekingen digitaal 

konden houden. Als proef hadden we de Fotoshop challenge 1 besproken met 

de 18 inzenders via Zoom. We wilden kijken of je iedereen aangesloten kon 

krijgen en hoe dan een bespreking zou verlopen. Iedereen was erg positief en 

vond het leuk om elkaar weer te zien. Kort daarop boden we ook de andere 

leden de mogelijkheid om met Zoom te testen en toen zaten we al snel op 80% 

van de 28 leden die via Zoom inlogden.

Het leuke van de challenge is dat mensen die normaal geen Photoshop 

gebruiken het nu toch gaan uitproberen en op YouTube filmpjes bekijken hoe het 

werkt. Je ziet de kwaliteit van de foto’s dan ook met sprongen vooruitgaan. Er 

zitten echte tovenaars bij, maar het belangrijkste blijft om samen met fotografie 

bezig te zijn en contact met elkaar te houden.Omdat de bespreking via Zoom 

een succes was zijn we ook de gewone clubavonden digitaal gaan organiseren.

De eerste clubavond was op 21 april. Als club waren we al gewend om de foto’s

digitaal op een scherm te presenteren dus deze stap was een stuk kleiner dan 

wanneer je geprinte foto’s bespreekt. Ook je eigen foto’s gereedzetten in 

Google drive was voor iedereen al bekend terrein. Het aantal inzendingen per 

lid is beperkt tot 1 foto (normaal 3) en we bespreken tevens de foto’s van de 

challenge. Voordeel is wel dat we nu dieper op een foto in kunnen gaan.

Dan is de vraag bij videoconferences; zet je alle microfoons dicht of open. Wij 

hebben gekozen om de microfoons open te zetten. Bij een deelname van 

ongeveer 20 leden is dit nog goed te doen als iedereen elkaar gewoon laat 

uitpraten. Voorbeelden van de challenge zijn te vinden op 

https://www.flashvianen.com/fotoshop-challenge/ 

Ondertussen hebben we de ledenvergadering ook digitaal gehouden en zijn we 

nu ook een ledenraadpleging, via een poll, aan het houden. De poll gaat met 

name over onderwerpen die met Covid19 te maken hebben zoals wanneer de 

leden het gepast vinden om weer fysiek bij elkaar te komen, gebruik van Zoom, 

de huidige locatie etc. Al met al kun je wel zeggen dat we als club snel 

geschakeld hebben en voor de meeste activiteiten een geschikte digitale 

vervanger hebben gevonden.De leden zijn in ieder geval erg enthousiast en blij 

dat we als bestuur zoveel energie in de club blijven steken. Dus met recht zijn we 

op het moment een digitale fotoclub, maar we kijken ook uit naar het moment dat 

we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. En een BBQ via Zoom lijkt me nog een 

stap te ver.

https://www.flashvianen.com/fotoshop-challenge/
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Fotograferen in ‘coronatijd’(4): 
Raamportretten door Milou Oomens
Een foto, gemaakt door het raam heen, van Culemborgers in coronatijd. Milou 

Oomens, lid van de Culemborgse fotoclub Lek en Licht, maakte zo'n 80 

portretten. "Voor mij een leuke uitdaging. Want hoe fotografeer je mensen door 

het raam? Reflecties zijn niet te voorkomen, maar er zijn best wat trucjes om 

mensen toch goed in beeld te krijgen. Door zoveel portretten te maken kom je er 

vanzelf achter. Bijvoorbeeld dat een polarisatiefilter (soms) helpt, dat als de volle

zon op het raam staat mensen zo moeten gaan staan dat ze de zon ook in hun 

gezicht hebben, of door je lens tegen het glas aan te houden en met je arm de 

vervelende reflecties te blokkeren.

In het begin kwam ik nog weleens thuis achter mijn computer tot de ontdekking 

dat ik zelf op de foto te zien was. Nog zo'n leermoment: waar kun je 'veilig' 

staan als je de foto maakt? In ieder geval vaak niet recht voor het raam ;-)

Mijn raamportretten zijn opgevallen in Culemborg. De foto's kregen honderden 

likes op facebook, de Culemborgse Courant besteedde er een hele pagina aan 

en zelfs de burgemeester benaderde me of ik een serie voor de gemeente wilde 

maken van Culemborgers die een onderscheiding kregen.

Het was heel leuk om te doen, ontzettend dankbaar, maar het koste ook veel tijd.

Niet de foto's maken, maar wel al het georganiseer eromheen, de foto's 

selecteren, bewerken en opsturen. Ik kijk in ieder geval met veel plezier terug op 

deze mooie ontdekkingstocht en wie weet kan ik mijn foto's nog eens inzenden 

voor wedstrijden."

Meer foto's: https://fotomilou.nl/site/2020/06/07/raamportretten-

culemborg/

https://fotomilou.nl/site/2020/06/07/raamportretten-culemborg/
https://fotomilou.nl/site/2020/06/07/raamportretten-culemborg/
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Waarom ik mijn camera niet meer instel 
op de AdobeRGB kleurruimte
Jan Donders

Met mijn camera worden bij iedere opname twee bestanden aangemaakt: één 

RAW bestand, en één JPEG op een tweede SD kaart. Naar die .jpg bestanden 

op het tweede kaartje kijk ik bijna nooit, na inlezen van de RAW bestanden (en 

het maken van een dubbele back-up daarvan) worden beide kaartjes 

leeggemaakt voor de volgende serie opnames.

Waarom dan toch het maken van die .jpg foto’s? Soms, heel soms, worden 

die .jpg files uitgelezen en direct gebruikt voor een voorvertoning, opgestuurd 

naar hongerige klanten, doorgestuurd via WhatsApp, zonder de noodzakelijk 

verwerkingsstappen die RAW files toch altijd moeten ondergaan. Snelheid en 

gemak dus. Prima voor foto’s waar de .jpg’s zonder verdere verwerking gebruikt 

kunnen worden. Facebook staat er vol van.

In bijna iedere moderne camera kun je kiezen voor de kleurruimte die je wil 

gebruiken: sRGB of AdobeRGB. Die laatste omvat een groter kleurbereik, dus 

dat is vaak de aanbevolen instelling. Terug naar minder kleuren kan altijd nog, 

kleuren erbij verzinnen is moeilijker.

Voor RAW files is die keuze van geen belang: de kleurruimte wordt ingesteld in 

de RAW converter.  De instellingen daarvan bepalen, samen met de 

eigenschappen van de camerasoftware, het resultaat. Zo converteert Lightroom 

alle RAW files naar de kleurruimte ProPhotoRGB, met een 16 bit kleurdiepte. Een 

moderne camera heeft een kleurdiepte van 12 of 14 bits (2^14=16.384 niveaus 

voor iedere kleur). Dus waarom zou je al die niveaus niet gebruiken, in plaats van

de slechts 2^8=256 niveaus van een sRGB kleurruimte? Ook als ik foto’s 

overbreng van Lightroom naar Photoshop, gebruik ik de ProPhotoRGB kleurruimte

en 16 bit kleurdiepte als werkruimte. Weggooien kan altijd nog als laatste stap in 

de verwerking.

Nu kan het menselijk oog wél al die AdobeRGB kleuren zien, maar een 

beeldscherm meestal niet, printpapier ook niet en krantenpapier nog veel minder. 

Daarvoor is de sRGB kleurruimte meer dan voldoende. Waarom zou je dan je 

camera instellen op de AdobeRGB kleurruimte?

Tot voor kort had ik mijn camera ook ingesteld op AdobeRGB, maar 

voortschrijdend inzicht heeft daar verandering in gebracht: ik fotografeer nu in 

sRGB. Voor RAW files is dat niet van belang, de .jpg bestanden krijgen nu meteen

de goede kleurruimte: sRGB. Heel vaak zie ik bestanden met het verkeerde 

kleurprofiel langskomen: .jpg files met AdobeRGB instelling die bij presentaties op

beeldschermen of in prints een veel fletsere uitstraling hebben dan bedoeld is. De 

maker is dan vergeten de kleurruimte te converteren. En die conversie verhindert 

de snelle actie die vaak bedoeld is: even de foto’s, zonder (veel) verwerking, op 

Facebook of Instagram plaatsen.

sRGB instelling op je camera is dus prima geschikt voor foto’s die weinig of geen 

bewerking nodig hebben: beetje aanpassen van belichting, contrast en uitsnede. 

Direct door te sturen naar je familie of sociale media.



IN DE KIJKER ZOMER 2020 PAGINA 20

Wanneer wel instellen op AdobeRGB en niet RAW fotograferen? Als je verwacht

dat je nog veel zult sleutelen aan de .jpg foto’s met een of ander 

poetsprogramma. Dan is de grotere kleurruimte van belang voor het uiteindelijke 

resultaat: filters, curven, niveaus kunnen dan die kleuren beter instellen naar het 

gewenste resultaat. Maar waarom zou je dan eerst zoveel kleurenbits 

weggooien om vervolgens met bewerkingssoftware proberen de foto’s te 

optimaliseren? En vergeet dan niet voor het uiteindelijke resultaat de .jpg 

kleurruimte om te zetten naar sRGB. Anders is al de optimalisatie voor niets.

Conclusie:

• Foto’s waaraan je flink gaat sleutelen: RAW opnames maken, camera 

instellen op sRGB voor de eventuele .jpg foto’s die ‘snel’ moeten worden

verwerkt. Zorg wel voor de goede foto (belichting, enz.) voor de .jpg 

versie, want er is weinig aan te sleutelen. RAW foto’s met 16bits 

kleurdiepte en verwerking in de ProPhotoRGB of AdobeRGB kleurruimte 

zijn veel toleranter.

• Foto’s waarvan je tevoren weet dat er nauwelijks aan gesleuteld wordt: 

camera instellen op sRGB, geen RAW foto’s maken. Ideaal voor sociale 

media: direct door te sturen.

• Foto’s die een beetje verwerkt worden: camera instellen op AdobeRGB. 

Niet vergeten de .jpg foto’s aan het einde van de verwerking over te 

zetten naar de sRGB kleurruimte. Maar waarom ga je vooraf informatie 

weggooien die je later misschien nodig hebt (dus toch maar RAW?)

RAW foto’s hebben het nadeel dat de bestanden (veel) groter zijn dan .jpg. Dus 

tragere verwerking en meer beslag op geheugenruimte en back-up (2 back-ups 

per foto). Maar dat zijn juist de zaken waar computers beter en goedkoper in 

geworden zijn.

Bij dit verhaal heb ik hulp gezocht en gevonden in het boek ‘Kleurmanagement’ 

van Hans Frederiks (uitgeverij Van Duuren Media, ISBN 97-890-5940-635-3). 

Alle aspecten van kleurmanagement (behalve bovenstaande overweging) 

worden daar behandeld. Enig nadeel is het uitgiftejaar: 2014. Voorbeelden waar

Windows 10 niet wordt genoemd en de Epson Stylus R2400 printer (heb ik ook 

gehad) als state-of-the-art wordt beschreven, verdienen een upgrade. Maar de 

principes van kleurmanagement blijven gelukkig hetzelfde.



IN DE KIJKER ZOMER 2020 PAGINA 21

Fotograferen in ‘coronatijd’ (5)
Marcel Borgstijn 

In de voorjaarseditie van ‘In de Kijker’ stond een artikel van mijn hand over het 

project Documenstory (samenvoeging van documentaire & storytelling) waarbij 

fotografen via een vragenlijst aan konden geven hoe zij te werk gingen bij hun 

fotoprojecten. Dit met als doel enerzijds te leren nadenken over je eigen keuzes 

en anderzijds te kunnen zien hoe anderen werken. Ieder heeft zijn eigen 

voorkeuren en er is niet één correcte wijze van werken. Door te zien hoe 

anderen sommige keuzes aanpakken, kun je bepalen of dit wellicht ook in jouw 

proces is toe te passen.

Het aantal reacties na dit artikel was matig. Ik was ervan overtuigd dat meer 

mensen zich met projectmatige fotoprojecten bezighouden. Sterker nog, 

daarvan ben ik nog steeds overtuigd. De reden waarom er zo weinig reacties 

kwamen laat zich raden. Geen tijd, geen zin, aan de aandacht ontsnapt, het 

maakt verder niet uit. De Fotobond heeft vanwege alle coronabeperkingen de 

rubriek ‘Leuk idee’ op de Fotobond-site geplaatst. Daarop werd ook melding 

gemaakt van de vragenlijst van Documenstory en daar kwamen gelukkig wel de 

nodige reacties vandaan. Mijn vertrouwen in Nederlandse amateurfotografen 

die langdurige fotoprojecten opzetten en hierover graag willen nadenken was 

hersteld.

Ik ga in dit artikel een aantal interessante uitkomsten laten zien van de input die ik 

ontving in de Pré-Corona-tijd en de Post-Corona-tijd. Oftewel, zijn wij op een 

andere manier gaan fotograferen en/of anders gaan nadenken over fotografie 

en onze projecten? 

Het aantal respondenten die de vragenlijst vóór Corona hebben ingevuld en die 

het tijdens Corona hebben ingevuld is nagenoeg gelijk. 

De nipte meerderheid van de inzenders aan Documenstory bevind zich in de 

leeftijdscategorie 65+ (51%), gevolgd door de groep 56-65 jaar (28%) en 46-

55 jaar (19%). Slechts 2% is jonger dan 45 jaar. Ik heb geen cijfers van de 

Fotobondleden, maar schat in dat deze verhoudingen nagenoeg gelijk zijn.

Eén uitkomst heeft mij wel verrast. Zo’n 73% verkiest kleur boven zwart-wit. Dat 

op zich is niet de verrassing, maar wel dat dit percentage stijgt tot 85% in de 

groep van 65-plussers. Zij die opgegroeid zijn met zwart-witfotografie verkiezen 

toch hun fotoprojecten in kleur te maken. Een leuke vraag om nog eens dieper op 

in te gaan.

Maar de belangrijke vragen concentreren zich toch wel op wijzigingen in jullie 

werkwijze in deze bizarre tijden. Wordt er op een andere manier over fotografie 

nagedacht door alle Corona-beperkingen? Nu we gedwongen meer tijd thuis 

hebben moeten doorbrengen hebben er wellicht verschuivingen plaatsgevonden 

In het Lentenummer stond een artikel van Marcel Borgstijn waarin hij        
aan de lezers verzocht een vragenlijst in te vullen over ‘hoe ga je te 
werk bij je fotoproject’. 
De redactie was nieuwsgierig naar de respons op dit artikel en vroeg 
Marcel daarover te berichten.
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doordat we bijvoorbeeld minder op pad zijn geweest om foto’s te maken of 

meer tijd hebben besteed aan inspiratie zoeken voor je fotoproject. 

Ben je meer of minder gaan fotograferen?

(Grafiek 1, volgende pagina) 

Dagelijks fotograferen is van 40% vóór corona gedaald naar 33% tijdens 

corona. We zijn dus minder vaak op pad geweest om foto’s te maken. Een 

duidelijk effect van de lockdown.

Grafiek 1:

Hoe start je jouw project?

Het merendeel van de fotografen (64%) begint met een project vanuit een idee. 

Dat was al de overgrote meerderheid, maar door Corona zijn we nog meer gaan

nadenken over mogelijke projecten die we op kunnen pakken.  

Grafiek 2:

Ben je de afgelopen periode juist meer beelden gaan bekijken, in boeken of 

online?  (Grafiek 3 – Volgende pagina) 

Binnen de groep respondenten die de vragenlijst vóór Corona invulden gaf 54% 

aan dat het bekijken van veel beelden - of dit nu online was of vanuit een 

fotoboek - hen hielp. De groep die tijdens deze Coronacrisis het formulier 
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invulden was hier minder mee geholpen. Nu geeft 47% aan dat het helpt, en de 

groep die zegt dat het zeker niet helpt is gestegen tot één derde. Het feit dat we 

nu noodgedwongen meer tijd hebben om beelden te bekijken maakt niet dat we 

hier ook profijt of inspiratie uit halen. 

Grafiek 3:

Wanneer bepaal je de uitsnede van je foto’s

Grafiek 4:

Het aandeel fotografen die bij de start van hun projecten kiezen voor een 

bepaalde uitsnede is nagenoeg gelijk gebleven (20% vs. 18%). Waar eerst de 

meeste fotografen gedurende het project een keuze maken, lijken die overgestapt

te zijn naar de groep die eerst alle foto’s maakt en dan - na de uiteindelijke 

selectie van de beelden - bepaalt in welke verhouding de foto’s moeten worden 

gebruikt.

Wat is je favoriete uitsnede?

Grafiek 5:

Ook hier de nodige verschuivingen. De favoriet 3:2 blijft populair, maar de 

nieuwe nummer één is 4:3. Een andere opvallende verschuiving is de opmars van

16:9. Kan dit te maken hebben met het feit dat we in de tijd die we binnen hebben

gezeten meer films hebben gekeken? Het bioscoop-formaat leent zich namelijk 
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erg goed voor het vertellen van een verhaal, hoewel het nog weinig gebruikt 

wordt in fotoprojecten. 

Ik hoop dat jullie deze inzichten interessant vinden. Ik ga met veel enthousiasme 

door met dit project. Hoe meer input, hoe beter de uitkomsten. Binnenkort zal ik 

op www.documenstory.com een aantal open vragen verder gaan uitdiepen. 

Hier zijn al enkele zeer interessante commentaren op binnengekomen. Denk 

bijvoorbeeld aan de vragen ‘Wat wil je bereiken met je project?’ of ‘Wat doe je 

met de feedback die je krijgt van mede-fotografen/mentoren?’

Een ander inzicht waar ik nu vooral in geïnteresseerd ben, zijn jullie 

inspiratiebronnen. Wat zijn je favoriete fotografen, magazines, musea, maar ook 

andere bronnen. Van welke muziek raak je geïnspireerd? Welke film heeft qua 

beelden of verhaal een onuitwisbare indruk achtergelaten? Hiervoor heb ik een 

nieuwe, korte vragenlijst gemaakt waar je (anoniem) per onderwerp jouw top 3 

kunt opgeven. Ook deze gegevens worden in zijn totaliteit gedeeld op de 

website of - indien gewenst - per mail. Doe mee en kies jouw favorieten: 

https://documenstory.com/what-are-your-sources-of-inspiration/

Flitsende groet,

Marcel Borgstijn

Foto: Help building Documenstory, Marcel Borgstijn

https://documenstory.com/what-are-your-sources-of-inspiration/
https://www.documenstory.com/
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Creativiteit in Fotokring Flits 
Klaas Haitsma

In de vorige ‘De Kijker’ toonde de Fotokring Flits uit Woudenberg hoe de leden 

creatief omgaan met het thema ‘Pasen en eieren’. 

Deze keer vragen ze aandacht, bij monde van PR functionaris Klaas Haitsma, voor

de seizoenswedstrijd. Dit jaar met het thema ‘dobbelsteen’. Uiteraard heeft corona 

invloed op de activiteiten van de club, maar ook hier werd uitgeweken naar 

digitale varianten.

De laatste maanden van het seizoen werd door de 40 leden thuis gewerkt waarbij

de opdrachten via de digitale weg met gejuich werden begroet. 

De amateurfotografen hadden allemaal reeds een identieke dobbelsteen mee 

naar huis gekregen om deze origineel en duidelijk op de foto te zetten. Het lijkt 

een klein klusje maar wanneer ben je als fotograaf nou tevreden? Want winnen 

willen ze allemaal. De dobbelsteen moet prominent aanwezig zijn of de aandacht 

vragen. Na de sluitingsdatum kon de foto worden ge-upload om alle foto’s zonder

naamsherkenning weer terug te krijgen. 

De leden konden hun stem uitbrengen en zo werd Betting Kroese de beste Flitser. 

Zijn dobbelsteen trok de aandacht door de scherpte en de opvulling met de rode 

pionnen van het spelbord maakte het tafereel compleet. Op plaats 2 eindigde 

Suzan Hoogeveen en Marijke Schaafsma was trots op haar 3e plaats. De hele 

serie van deze wedstrijd staat op www.fotokringflits.com bij wedstrijden. Aldaar 

ook een verslag door Frits de Ruig.

http://www.fotokringflits.com/
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Het seizoen werd door de Flitsers thuis afgesloten door met z`n allen een foto 

zevendaagse te ondernemen. De dagwinnaars zijn inmiddels bekend maar in het 

nieuwe seizoen worden alle  7 foto`s per deelnemer op de beamer getoond en 

aansluitend wordt weer een totaalwinnaar gekozen. Al jaren is deze zevendaagse

        De winnende foto van Betting Kroese

 bij Flits een hoogtepunt. De uitdaging maakt veel creativiteit los.

De website van Fotokring Flits geeft een mooi overzicht van afgelopen thema’s en 

opdrachten, alsmede een portfolio met foto’s van alle leden.
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E X P O S I T I E
Dick Jeukens, Maarn

tot aan de zomervakantie

De expositie is ontstaan uit een bezoek 
aan de regio Calabrië in Italië. In 
tegenstelling tot het rijke noord Europa 
heeft men hier nauwelijks de 
mogelijkheid en het geld om te 
vernieuwen. Het gevolg is dat de 
dorpjes hun eeuwen oude uitstraling 
blijven behouden. 

Lees meer  over deze en andere 
exposities van Fotokring   Heuve  lrug   op 
de site

E X P O S I T I E
Jan Vernooij, Driebergen

VERLENGD t/m  31 augustus 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.
Te bezoeken op telefonische afspraak
0343 514233

Lees meer op de site van Champ 
Aubert.

E X P O S I T I E
Rietveldpaviljoen, Amersfoort

t/m 26 juli: NATUUR in Salon033

Zeven fotografen tonen uiteenlopende 
vormen van natuurfotografie 
(landschap, dieren, kunst) en een 
interessante variatie in technieken. Toen
niemand deze mooie series kon komen 
bekijken hebben de fotografen in 
video-interviews hun werk toegelicht. 
Nu zijn ze weer in het echt te zien.

Boek je bezoek online via het online 
reserveringssysteem op de website 
033fotostad.com

W E D S T R IJ D
Open Fotocup, online

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.

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/openfotocup
https://033fotostad.us17.list-manage.com/track/click?u=0b46a673897b0bec2c1e6c726&id=ebad7f66d5&e=9b22d556b7
https://www.champaubert.com/exposities/33-groeps-expositie-foto-s
https://www.champaubert.com/exposities/33-groeps-expositie-foto-s
https://www.fkheuvelrug.nl/exposities/
https://www.fkheuvelrug.nl/exposities/
https://www.fkheuvelrug.nl/exposities/
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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 oktober 2020. Artikelen,
foto’s en/of andere voor de lezers interessante bijdragen dienen daarvoor 
uiterlijk 15 september 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 
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	Fotograferen in ‘coronatijd’ (1): activiteiten Fotokring Heuvelrug
	Marianne Leenderse
	De Fotokring Heuvelrug vraagt in deze coronatijd de leden maandelijks foto’s op de website te zetten rond een bepaalde thema. Andere leden kunnen daar vervolgens feedback op geven.
	Het eerste thema was “Uit de kunst” (foto rechtsboven) waarbij de leden op basis van een bestaand kunstwerk hun eigen foto-interpretatie hebben gemaakt. Het tweede thema was “Abstract” (foto rechtsonder). In juni stond het derde thema “Laag bij de grond” (foto links) centraal.
	Inmiddels is het dorpshuis “De Twee Marken” (Trompplein 5 in Maarn) weer open. Hier zijn twee exposities van leden van onze Fotokring te zien. Tot eind juli exposeert Dick Jeukens in de centrale ruimte met zijn foto’s rond het thema “Straat Beeld”.
	Vanaf half juni zijn voor een langere tijd in één van de grote zalen de foto’s te zien die leden hebben gemaakt rond het thema ”abstract”.
	Vanaf 31 augustus tot 12 oktober is de expositie te zien die in het kader van de tweejaarlijkse Peter Ros Trofee rond het thema “Tegenlicht” zijn gemaakt.
	Meer informatie over de exposities en andere activiteiten van onze Fotokring is te lezen en te zien in onze geheel vernieuwde website www.fkheuvelrug.nl.
	Fotograferen in ‘coronatijd’ (2): Marius Hennevanger
	Ik heb alle foto's in corona tijd gemaakt. Vaak was ik alleen op pad. Soms met bevriende fotografen. IJzeren regel is dat ieder in zijn de eigen auto rijdt en we de anderhalve meter regel nooit uit het oog verliezen. Soms werd het drukker in de natuurgebieden. Gelukkig nooit bij zonsopgang maar meestal na half tien. Drukte is voor mij steevast het moment om naar huis te gaan. Waarom zou ik een besmettingsrisico gaan lopen als het mooiste licht toch al weg is? 

Voor alle foto's maak ik gebruik van de Canon EOS 5 D Mark IV volformaat camera. Als lenzen gebruikte ik de Canon 100-400 II met soms de Canon 1,4X III Extender. Voor de close-ups de Canon 500 f/4 II soms met de Extenders type III 1,4 of 2X . Deze extenders geven op voorgenoemde lenzen met open lens een gestoken scherp beeld. De kwaliteit van het beeld verbetert wel bij diafragmeren. Dat doe ik dan meestal met 1/3 stop. Anders moet ik de ISO teveel omhoog gooien. Bij heel veel licht werk ik met ISO 100 tot 200. Standaard gebruik ik 400 of 800 ISO en als het niet anders kan 1250 ISO. Bij goed weer hoef ik dan geen ruisvermindering toe te passen.
	Mijn lens/camera combinatie staat een crop van 50 procent toe zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Ik werk veel uit de auto met behulp van een macro statief dat ik over de bijrijdersstoel vouw. Voor foto's naar links gebruik ik een rijstzak gevuld met granulaat (geen schimmel als hij nat wordt). Zowel de zak als de lens/extender/camera combinatie zeker ik met een bandje aan de auto. Zo kan ik veilig stukjes rijden als dat noodzakelijk is. 
Soms fotografeer ik uit mijn draagbare schuiltent. Ik gebruik dan een zwaar carbon statief met tegenwoordig een Flex Shooter dubbel balhoofd. Als je langere tijd op een opname zit te wachten wil je het hoge gewicht van de foto combinatie niet in je handen hebben, statief en draadontspanner doen dan wonderen. Vanuit bestaande schuilhutten werk ik met de Flex Shooter als er een balhoofd pin aanwezig is, anders met de rijstzak. Ga ik wandelen dan gebruik ik vanwege het lage gewicht meestal de 100-400 lens. Dat doe ik altijd uit de hand. Dat geeft je maximale bewegingsvrijheid wat bijvoorbeeld bij vliegende vogels een must is. Blijven de vogels te klein met dit brandpunt dan gaat de lange tele de 500 mm mee al dan niet met extender. Ik gebruik dan een stevige monopod met weer de Flex Shooter erop gemonteerd.
	De Blauwborst fotografeerde ik op 26 mei in het Lauwersmeer gebied. 1/1250 seconde f/9 met 1000 millimeter, ISO 400. Geen belichtingscorrectie noodzakelijk. Uit de auto met rijstzak. Het Lauwersmeer is een toplocatie voor vogelfotografie. Je kan veelal uit de auto werken het is er zelden druk met mensen. De Blauwborst draagt zijn paringskleed en dat maakt hem wonderschoon. Hij klom in een rietstengel en zong het hoogste lied om een vrouwtje te lokken. Doordat ik hem vanuit een laag standpunt fotografeerde kon je ook zijn prachtige rode onderstaartkleuring zien. Zelfs bij f/9 is met 1000mm op 10 meter afstand de scherpte diepte zo gering dat het staartje niet de scherpte heeft van het oog of de pootjes maar dat vind ik eerder een pluspunt dan een probleem. Ik vond de rietstengels het beeld mooi in vlakken verdelen.
	De Lepelaar is op 9 april in Haarlem gefotografeerd. 1/2500 seconde f/6.3 700 mm met 400 ISO van statief met Flex Shooter. Belichtingscorrectie -2/3 stop tegen het uitbijten van de witte vogel in de zon. De lepelaars zijn 15 jaar geleden door plunderende Vossen uit hun lage nesten in het Naardermeer verdreven. Ze zochten hun toevlucht in een blauwe reiger kolonie in een door mensen zeer dicht bevolkt gebied.
	Gelukkig is het natuurgebiedje door water en een slootje omgeven. Kennelijk voldoende veilig voor de vogels. Ook deze vogel draagt zijn paringskleed. Dat maakt hem ook wonderschoon. De lepelvormige bek maakt hem bijzonder. In het voorjaar zie je ze duidelijk zitten. Als het blad aan de bomen gaat groeien worden ze aan het zicht onttrokken. Maar je kan de volgende twee maanden volop foto's maken van de met voedsel en takken vliegende Lepelaars. Natuur midden in de randstad.
	Vosjes, 11 mei in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 1/1000 seconde f/9 met 476 millimeter met 500 ISO . Door het diffuse zonnetje geen belichtingscorrectie gebruikt. Uit de hand, liggend op de grond met rijstzak gefotografeerd. In dit natuurgebied staat een bordje Ga Rustig Eens Van de Paden af. En deze aansporing tref je nergens elders in Nederlandse natuurgebieden aan. Jagen doen ze er niet hoewel ze na publieke druk verplicht waren om het aantal Damherten te reduceren. Je treft in dit gebied 4 extreem tamme soorten aan die rustig blijven zitten ook als er mensen in hun buurt komen. Het gaat om Boomkikkers, Zandhagedissen , Damherten en Vossen.
	Ik had gehoord dat er jonge vosjes waren in de AWD. De moervos was volgens een van de vier aanwezige fotografen door haar om een uur of 9 gezien en die was daarna op zoek gegaan naar voedsel. Na twee uur wachten kwamen er vijf jonge vosjes uit hun hol. Ze keken naar ons de fotografen, negeerden ons volkomen en gingen heerlijk met elkaar ravotten. Na een tijdje dommelden ze in slaap, sommige in het hol maar de meeste gewoon in het zonnetje zittend of liggend. Rond half zeven kwam de moervos aangelopen. Ze was ongekend populair en werd volkomen leeg gezogen leek het wel. Daarna werd er door de jongen en de moervos lustig op los geknuffeld. Ook de moervos kende geen angst voor mensen. Sterker nog ze controleerde elke alleenstaande fototas die op de grond stond of er wat lekkers voor haar in zat. Ik vond het geweldig om zo vertrouwd te worden door deze dieren, en heb van elk moment dat ik daar zo dicht bij mocht zijn, intens genoten. Ik heb gekozen voor de foto in tegenlicht. Hierop zie je ook duidelijk de tepels van de moervos en de vriendelijke manier waarop de puppy's met elkaar omgaan.
	De Zwarte Stern. 15 mei Ooijpolder 1/1600 seconde f/7.1 71 millimeter ISO 500 Een prachtig rivieren- annex polder- annex moeraslandschap in het zuiden van het land. Zwarte Sterns zijn hier in forse aantallen aanwezig. Vroeger maakten zij nestjes op het Krabbenscheer. Toen dat door watervervuiling zeldzaam werd dreigden de sterntjes uit te sterven totdat iemand in de jaren 70 op het lumineuze idee kwam om broedvlotjes te introduceren. Heden is het Krabbenscheer terug maar de sterntjes prefereren nu de vlotjes. k heb mijn statief op de laagste stand gezet met de lange telelens er op en de draadontspanner in de hand. Elke keer als er voedsel gebracht werd op het nestplankje voor me vond er daarna een paring plaats.
	Dat was dus ook voor mij prijsschieten. Wat ben je dan blij dat er geen film meer in je camera zit. Maar voor de foto die ik hier bijvoegde heb ik gekozen om met de 100-400 mm uit de hand te werken. De Zwarte Sterns waren ook nu in hun paringskleed zo mooi dat ik een foto wilde van een vliegende vogel. Grijs zwart en wit en glimmende oogjes zijn allemaal zichtbaar in het zachte ochtend licht. Ik gebruikte een klassieke losse belichtingsmeter om de correcte belichting te bepalen omdat de achtergronden waartegen ze vlogen (witte hemel, blauwe hemel, geel riet, groen riet of water) een nogal wisselend belichtingsbeeld aangeeft waardoor de ingebouwde belichtingsmeter in de camera flink de fout ingaat.
	Grutto 22 mei Arkemheem. 1/400 seconde f 13 1000 millimeter met ISO 800 Deze extreme close-up heb ik in Nederlands mooiste weidevogelgebied gemaakt. Ik heb geen idee waarom de vogels in Arkemheem zo tam zijn maar ik maak er schaamteloos gebruik van. De wegen daar zijn veelal doodlopend zodat je er makkelijk in de berm kan stoppen en uit je raam foto's kan maken. Rijstzak en dan maar wachten tot het model wat op een paal zijn jongen in de gaten hield een goede pose aanneemt. Het gras op de achtergrond was ver weg. Ik wist dus dat het een egaal groene rustige achtergrond zou geven. Omdat de vogel ook egaal van kleur is gaat het beide keren om een middengrijs tint waar de camera een uitstekende belichting van kan maken. Geen belichtingscorrecties dus. Op deze extreem korte afstand is de scherptediepte zeer beperkt. Ik koos dus voor f/13 ten koste van de sluitersnelheid. Hoewel ik er van hou om vogels groot afgebeeld weer te geven (je ziet dan zoveel meer) is dit zelfs voor mijn doen heeeel close. Zijn snavelpunt prikt het beeldframe haast kapot. Maar hier heb ik bewust gekozen voor die mooie diagonale snavellijn. Het gaatje in de snavel waar je de achtergrond door ziet. De schilfertjes aan de snavel, de zwarte punt. Het klapt er allemaal uit. De veertjes in de nek en de vleugelrand die door de wind opgeblazen worden. De mooie kleuren bruin en zwart in het verenpak. Ook hier dus het paringskleed. Het oograndje , het laat zich allemaal lezen als een boek, maar ook vind ik dat de vogel rust en waardigheid uitstraalt.
	Dit jaar gingen door corona ook voor mij verschillende fotoreizen naar het buitenland niet door. Jammer maar beslist geen ramp ook in Nederland is er voldoende prachtige natuur te vinden.
	Mensen denk niet dat door de versoepeling van de regels corona niet meer bestaat. We zullen er mee moeten leren leven dat we nog heel lang op anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven om besmetting te voorkomen.
	Groeten Marius Hennevanger

	Aan de telefoon met… Rob Renshoff
	Jan Donders
	Rob is voorzitter van Fotokring Eemland, de grootste fotoclub in de regio Utrecht-’t Gooi.
	Fotokring Eemland is de laatste jaren steeds de winnaar van ‘De Beste Club’, de clubwedstrijd van de afdeling. Ook landelijk en bij individuele wedstrijden scoort de club en zijn leden hoog.
	Hoe lukt het Rob en zijn mede(bestuurs)leden deze hoge standaard te halen en te houden, zeker in zo’n grote club van ongeveer 90 leden? Eemland is veruit de grootste van de 25 clubs in de afdeling. Lek en Licht uit Culemborg is een goede tweede met zo’n 50 leden. De meeste clubs hebben 15 – 35 leden en daar is het al een flinke toer om op verenigingsavonden iedereen in de gelegenheid te stellen foto’s te tonen en deze goed te bespreken. Hoe dan met 90 leden?
	Veel leden betekent ook een grote vijver om uit te vissen voor de beste foto’s. Samen met goede onderlinge stimulansen, goede besprekingen, adviezen en specialisaties komen daar goede foto’s uit. Die specialisaties, of interessegebieden, zijn georganiseerd in werkgroepen zoals architectuur, portret, landschap, macro, documentair, smartphone. Een mengsel van thema- en techniekgebonden groepen.
	De werkgroepen komen bijeen buiten de reguliere (dinsdag)avonden van de gehele club in zaaltjes of huiskamers. Leden mogen lid zijn van meerdere werkgroepen of incidenteel deelnemen. Rob rekent het tot zijn verdienste als voorzitter dat hij de werkgroepen ‘open’ heeft gemaakt. Sinds enige tijd zijn de groepen open en ze moeten ieder lid toelaten die belangstelling heeft. De werkgroepen krijgen geregeld gelegenheid (‘worden aangewezen’) om op de verenigingsavonden hun werk te laten zien en iedere maand wordt ook het werk van een groep in het zonnetje gezet. Op die manier straalt het werk af op andere leden en is er een kruisbestuiving.
	Maar enkel goede foto’s is niet genoeg om DBC trofee te winnen. Er moet ook een selectie komen om uit al die foto’s de beste, en blijkbaar winnende, foto’s te halen. Ieder lid mag daarvoor foto’s (digitaal) insturen. Dat gaat via de website van de club. Ook de ‘foto van de maand’ wordt eventueel ingebracht. Dan gaat een selectiecommissie (drie vaste en twee wisselende leden) aan de slag om 20 -30 foto’s te kiezen die als print moeten worden aangeleverd, om daaruit de uiteindelijke inzending te kiezen. En, heel belangrijk volgens Rob, die keuze van 10 foto’s ook toe te lichten en te verantwoorden op een ledenavond. Die goede uitleg en verantwoording draagt zeker bij aan de acceptatie van die keuze door de leden.
	Foto: Rob Renshoff
	Maar enkel goede foto’s is niet genoeg om DBC trofee te winnen. Er moet ook een selectie komen om uit al die foto’s de beste, en blijkbaar winnende, foto’s te halen. Ieder lid mag daarvoor foto’s (digitaal) insturen. Dat gaat via de website van de club. Ook de ‘foto van de maand’ wordt eventueel ingebracht. Dan gaat een selectiecommissie (drie vaste en twee wisselende leden) aan de slag om 20 -30 foto’s te kiezen die als print moeten worden aangeleverd, om daaruit de uiteindelijke inzending te kiezen. En, heel belangrijk volgens Rob, die keuze van 10 foto’s ook toe te lichten en te verantwoorden op een ledenavond. Die goede uitleg en verantwoording draagt zeker bij aan de acceptatie van die keuze door de leden.
	De wekelijkse verenigingsavonden worden besteed aan lezingen, leden presentaties, werkgroepen en fotobesprekingen. Die besprekingen gebeuren in kleine groepjes: dan komt ieder aan het woord.
	Ook is één keer in de maand de ‘foto van de maand’ aan de beurt (aan de hand van een thema dat 2 maanden duurt). Ieder mag daarvoor één foto insturen en winnaars dingen mee met ‘de foto van het jaar’. Alle foto’s worden kort besproken onder leiding van twee leden die elkaar afwisselen en aanvullen. Aan de kwaliteit van de besprekingen wordt veel aandacht gegeven door extra training (zoals van Diana Bokje).
	De bespreking gaat niet uit van de leidraad zoals de Fotobond (‘de vier pijlers’) die geeft. Te vaak blijft die volgens Rob steken in het beschrijvende deel en komt niet toe aan de bedoeling van de fotograaf. Eemland lid Yvonne Manders heeft een methode (De Manders driehoek) ontwikkeld waarbij de foto doelgerichter wordt besproken. Inmiddels is die methode binnen de club ‘routine’ geworden.
	Fotokring Eemland werkt ook samen met de andere fotoclubs in Amersfoort. De leden van die clubs, maar ook de studenten van foto-opleidingen, mogen tegen een kleine vergoeding de lezingen (wederzijds) bijwonen. Er wordt ook samengewerkt in de stichting 033 Fotostad die onder meer het Rietveldpaviljoen als tentoonstellings- en activiteitencentrum exploiteert. Het Rietveldpaviljoen zal na de vakantie ook gebruikt worden voor de ledenbijeenkomsten omdat daar de ruimte geschikt is voor de ‘anderhalve meter’. Ook activiteiten van de Fotobond, zoals de expositie Foto Nationaal, zullen daar plaatsvinden.
	Volgens Rob zijn de werkgroepen belangrijk voor de dynamiek en kwaliteit van de fotokring. Ze organiseren eigen avonden, uitstapjes, besprekingen van foto’s. Door een open en transparante structuur is de uitwisseling van kennis groter dan in de wat meer gesloten groepen van vroeger. Elkaar helpen, lol in fotografie, focus op kwaliteit, zijn kenmerken van de cultuur binnen de club.
	In de coronatijd heeft iedere werkgroep wel een vorm gevonden, meestal met videoverbindingen, om de activiteiten voort te zetten. Ook de ‘foto van de maand’ gaat in digitale vorm door. Leden kunnen stemmen en commentaar geven op ingezonden foto’s.
	En wie is dan de fotograaf Rob? Hij is niet heel fanatiek, ‘rommelt wat’, en bezoekt verschillende werkgroepen om een tijdje mee te draaien. Maar ook om de sfeer te proeven, want hij is toch meer bestuurder dan fotograaf. Die hele organisatie, de samenwerking tussen de fotoclubs in Amersfoort, het sociale aspect ervan, dat houdt hem bezig. Hij spreekt ook met passie over het Rietveldhuis, een trefpunt van cultuur in Amersfoort. Niet enkel fotografie, maar alle beeldende kunsten, dichtkunst en muziek komen daar samen.
	Zelf stuurt hij de werkgroep ‘nieuwe leden’, waar nieuwkomers kennis maken met de activiteiten van de fotokring en hun eigen weg daarin kunnen vinden. Na een tijdje stromen de leden door naar de werkgroep die aansluit bij hun interesse en ambitie.Uit alles blijkt dat het winnen van ‘De Beste Club’ niet een toevalstreffer is. Door gericht beleid, een open structuur, aandacht voor kwaliteit en kennis, en samenwerking in een groter verband komt Fotokring Eemland tot dit resultaat. Met dank aan Rob Renshoff voor deze uitleg met passie (wat ook terugkomt in Fotokring Eemland: de passie om met elkaar te delen en het plezier in de fotografie).
	Foto: Annemiek van der Kuil: 1½ m in het Rietveldpaviljoen
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