De uitvoering van de jubileumkroniek is zo goed bevallen dat we op dezelfde manier willen
doorgaan. Minder verslagen van de clubavonden en meer foto’s. Via de mail en de website kunnen we iedereen snel van informatie voorzien. Ton heeft heel veel werk aan de
vernieuwde site besteed. Het ziet er prachtig uit en wordt heel regelmatig vernieuwd. De
galerie van de leden is erg mooi. Het is wel zaak te zorgen dat Ton nieuw werk heeft om
de galerie zo interessant te houden. Heel veel mensen kijken naar onze site.
Ondanks alle mogelijkheden van de site willen we toch foto’s op papier zien. Door de
nieuwe kopieermogelijkheden wordt de kroniek steeds meer een fotoblad en wat minder
een mededelingenblad. We denken één of twee keer per jaar te verschijnen. Aandacht zal
blijven voor bijzondere avonden, sprekers, beeldjesavond en wedstrijden.
Door de digitale fotografie, nu door vrijwel iedereen bedreven, komt er ook verandering in
de presentatie. Niet alle leden drukken alles direct af. De belangstelling om met de beamer te presenteren neemt ook sterk toe. Dit ging tot nu toe met veel ongemak gepaard.
Ook over de projectiekwaliteit was onvrede. Besloten is dan ook onze beamer te vervangen door een topper van Optoma. Hogere resolutie, betere kleurweergave en contrastomvang moeten de aloude diaprojectie kunnen evenaren. Tegelijk wordt er een nieuwe computer aangeschaft en stellen we alles zo in dat we zonder hinderlijke vertragingen direct
aan de slag kunnen. Ook zullen presentaties met geluid direct werken. Er komen nieuwe
boxen die rechtstreeks door de computer worden aangestuurd. De omslachtige weg via
een versterker is dan niet meer nodig.
Het gebruik van de beamer, zoals vroeger de projector, kent dezelfde haken en ogen. We
moeten er voor waken dat geprojecteerde beelden ook goed van commentaar worden
voorzien. Overdaad zal dus zeker schaden. Kies dus heel goed zelf wat je wilt laten zien.
Neem dus niet meer dan ongeveer vijf beelden mee.
De bestanden worden voor aanvang van de bespreking op de clubcomputer gezet en
kunnen dan zonder gedoe worden vertoond. Ook hebben we dan tegelijk foto’s voor de
website beschikbaar. Dat doen we natuurlijk niet als je dat niet wilt.
Het maken van presentaties, al of niet met geluid, zal ook zeker toenemen en geeft vele
nieuwe mogelijkheden.
Een leuke opdracht aan het eind van het jaar is het maken van een foto voor een cd-hoes
voor fanfare “De Hoop” We maken hiervoor vijftig foto’s waarvan er één zal worden gekozen, Het thema is de filosofie van de componist bij de muziek. Een erg boeiende opdracht
met heel veel mogelijkheden en publiciteit voor de Rarekiek. Een mooie tentoonstelling
tijdens de presentatie van de cd is er één van.
Laten we volop gebruik maken van alle nieuwe mogelijkheden van de fotografie, open
blijven staan voor vernieuwing en proberen door goede besprekingen elkaar te stimuleren
en te verbeteren. Meedoen aan wedstrijden, tentoonstellingen en Fiap- en BMK inleveringen kunnen daar zeker aan bijdragen. Het bestuur zal proberen door het uitnodigen van
sprekers met ander werk dan het onze, jullie kennis te laten maken met vernieuwende
fotografie.
Theo Mastenbroek
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Na het succes van de jubileumkroniek in 2007 is
besloten op deze weg door te gaan. Een keer per
jaar maken we een dik clubblad van het formaat
20x26cm met daarin veel foto’s en aandacht voor
opvallende zaken in het afgelopen en nieuwe
seizoen. Hier is het eerste resultaat. We danken
iedereen voor bijdragen met foto’s en tekst en veel
lees- en kijkplezier toegewenst.
De redactie

Uitgave van Fotoclub De Rarekiek, september 2008
Samengesteld door:
Henk de Jong, Theo Mastenbroek en Ton van der Laan
Drukwerk en inbinden verzorgd door
Drukkerij De Graaf
Langeweg 29
3245 KE Sommelsdijk
www.drukkerijdegraaf.nl
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Aanleveren foto’s
Van de voorzitter
Inhoud, colofon
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Bond, FIAP, Afdeling
Fotowerk van leden		

Rarekiek.nl fotogalerij
Beelden graag in veelvoud van 3, max. 9 stuks. Formaat
jpeg-7, moet vallen binnen 700x500 pixels. Kleurruimte
sRGB, dpi’s is niet belangrijk. Per e-mail naar info@
rarekiek.nl
Kroniek
Formaat jpeg-9, moet vallen binnen 2400x2400 pixels.
Kleurruimte AdobeRGB, 300 dpi. Bij voorkeur op stick of
via cd aanleveren. Eventueel per email naar tonvanderlaan@hotmail.com (grotere mailbox). Indien digitaal niet
aan te leveren, dan graag een afdruk, max. formaat A4

Colofon
Voorzitter:

Theo Mastenbroek

Beamer
Formaat jpeg 7-9, moet vallen binnen 1400x1050 pixels.
Kleurruimte sRGB, dpi’s is niet belangrijk. Op stick of cd
meebrengen.

Secretaris

Ton van der Laan

Penningmeester

Marc van Houwelingen

Bestuursleden

Annemarie Vermaat
Joep Luijckx

FIAP wedstrijd voor clubs
Formaat jpeg-10, moet vallen binnen 2400x2400 pixels,
300 dpi. Over kleurruimte wordt niet gesproken.

Ton van der Laan,
Theo Mastenbroek,
Anne-Marie Vermaat

De Hoop
Formaat tiff, 3000x3000 pixels, kleurruimte AdobeRGB.
Voor de voorselectie op de beamer: 1050x1050 pixels.

info@rarekiek.nl

Kleurruimte
De kleurruimte van een beeld is te wijzigen via menu “Bewerken” en daaruit item “Profiel toewijzen”.
Bij het wijzigen van aantallen pixels en dpi waarde in een
beeld eerst de nieuwe dpi waarde invullen en dan het
aantal pixels (van de grootste of kleinste maat, zodanig dat
het beeld aan de maateisen voldoet.

Publiciteit

Email

Internet

www.rarekiek.nl - Ton van der Laan (webmaster)
email: tonvanderlaan@hccnet.nl

Contributie

Leden € 70 per jaar, jeugdleden, studerenden en donateurs
€ 35 per jaar, te voldoen op rabobank. 3416.57.964, t.n.v. De
Rarekiek te Middelharnis. Donateurs zijn geen “bondslid”.
Bondsleden ontvangen gratis “InBeeld”, het tijdschrift van de
Fotobond.

Fotobond

De Rarekiek is aangesloten bij de Fotobond onder nr. 1218
www.fotobond.nl - www.fotobondafdeling12.nl
Foto voorpagina: Riet Elen
Foto achterpagina: een groot aantal leden bijeen op een clubavond in december 2007. Boven v.l.n.r. Kees Hoogenboom,
Angélique van der Loo, Sjaak Breedveld, Anne-Marie Vermaat, Jos de Beer, Corrie Venant, Wilma Schrier, Fons Kern, Martien van Rossen, Danielle Klaverdijk, Jaap Peeman, Leen Stolk, Willy Mijs, Gertjan de Zoete, Jan Elen, Bram Schrier.
Onder: Cor Campfens, Emma Mijs, Marc van Houwelingen, Riet Elen, Theo Mastenbroek, Sue Goldberg, Sander Boerman,
Jan Keuvelaar, Henk Zweers en Ton van der Laan


Seizoen 2007 – 2008

I

n deze kroniek vinden jullie geen uitgebreide verslagen van
clubavonden. Een korte terugblik op wat we deden in dit seizoen samen met wat foto’s van de activiteiten op één pagina
moet voldoende zijn.
De werkelijke datum van ons 50-jarig jubileum viel aan het begin van
het seizoen, op 9 september. Dat was
reden om een paar feestelijkheden tot
die maand te bewaren. De jubileum
Rarekiek Kroniek was daar een van.
Op 21 september kon deze uitgebreide
versie van het clubblad, vrijwel volledig in kleur, worden uitgereikt.
Tijdens 2007 was er door Dirk van
den Hoek van de Videoclub GoereeOverflakkee intensief gefilmd rond de
jubileumactiviteiten van onze club.
Op dezelfde 21ste september kon het
eindresultaat worden getoond. Het was
een film van ong. 20 minuten met de
titel “Zoektocht naar bevroren tijd”,
waarin geschiedenis, beleving en jubileum van onze fotoclub kernachtig
in beeld kwamen. Cor Campfens was
de ontvanger van het eerste exemplaar
van zowel film als clubblad..
Bespreking van eigen werk vormde
weer de hoofdmoot van ons programma. Er werd wel eens te veel
meegebracht, wat de gespreksleider
hoofdbrekens bezorgde. Enkele keren vroegen we een andere fotograaf
om een oordeel over ons fotowerk te
geven. Marco Bastmeijer, die vooraf
geen werk had kunnen bekijken, deed
dit uitstekend.
Later in het seizoen kwamen Ton Dirven en Martijn Verweel uit Breda om,
nadat ze de beelden via Internet van te
voren hadden kunnen bekijken, onze
foto’s te bespreken en ter afsluiting
iets van hun eigen werk te laten zien.
We gingen ook op zoek naar inspirerende fotografen om bij ons hun werk
te laten zien en vonden die in Hilde
Goossens, Jack Schopman en Hans
Heeres, die in de loop van het seizoen
hun werk lieten zien.
Voor de 28ste editie van de uitreiking
van de “beeldjes” voor de beste foto
en projectiebeeld van 2007 werd beeldend kunstenaar Roel Dikkeschei uit
Rotterdam gevraagd. Hierover elders

meer.
Er waren drie uitwisselingen. De club
ging op bezoek bij DAF fotoclub in
Dordrecht, een club die het in onze afdeling steeds beter doet. Later in het jaar
moesten we de Utrechtse Heuvelrug op
om in Leersum ons werk te kunnen laten zijn bij Fotogroep Kromme Rijn, die
eerder op bezoek bij ons waren geweest.
Een enorme file in Europoort weerhield
ons bijna om bij Fotowerkgroep Maassluis op te treden maar vanaf half tien ’s
avonds lukte dat alsnog, ook omdat die
club in de praktijk toch nooit zo vroeg
begint.
We hadden het plan om een bus te huren
en met de hele club een dag te fotograferen in Lille. Hiervoor was helaas
onvoldoende belangstelling. Het werd
in plaats daarvan Antwerpen, waar een
gids de twaalf Rarekiekers rondleidde
door de Joodse wijk. Tussen het fotograferen door werd het fotomuseum
bezocht. In april liet Corrie Venant een
beeldenshow zien van deze geslaagde
trip.
Een rode draad door de fotografie van
een aantal Rarekiekers was het thema
“Dynamisch Rotterdam” behorend bij
het Fotofestival aan de Maas, dat begin
november 2008 gehouden wordt in gebouw Las Palmas bij het Fotomuseum
op de Kop van Zuid in Rotterdam. Het
leverde 35 foto’s op, waarvan hopelijk
een flink deel de tentoonstelling zal
halen.
Ook werd er weer driftig geëxposeerd
en ingezonden voor gespreksgroepen,
wedstrijden en salons. Dat wierp vruchten af en leverde de nodige FIAP-acceptaties op. Fons Kern werd kandidaatbmk lid, Anne-Marie Vermaat en Fons
behaalden de AFIAP titel en Liesbeth
van Vliet werd toegelaten tot de gespreksgroep Natuur van de Fotobond,
Camera Natura. Theo Mastenbroek vierde zijn 60ste verjaardag met een uitgebreide tentoonstelling in Het Diekhuus.

Foto’s van boven naar beneden: Fotograferen in Rotterdam, in Antwerpen, de weg
kwijt in Antwerpen, Hilde Goossens laat haar werk zien en de worstjes worden op
de slotavond goed verzorgd door Sue Goldberg


Beeldjes 2007

I

n 1980 ontstond het idee om aan het eind van het jaar alle leden te vragen hun beste foto en
dia in te leveren voor de verkiezing van de beste foto en dia van dat jaar. Aan schoenmaker
Mel Dale uit Stad aan het Haringvliet, die in zijn vrije tijd beeldjes maakte, werd gevraagd daarvoor twee wisseltrofeeën te maken. Het idee sloeg aan en werd verder uitgewerkt. Men mocht
later meer foto’s en dia’s inleveren, de categorie foto’s werd gesplitst in kleur en zwart-wit en
voor bespreking en keuze werd om het jaar een fotograaf of beeldend kunstenaar uitgenodigd.
Zo zijn we aangeland bij de 28ste editie van deze wedstrijd waarvoor weer uitgebreid werd ingezonden, waarbij de categorie
dia is vervangen door geprojecteerd beeld, omdat we nog maar een paar diamakers in de club hebben. Beeldend kunstenaar
Roel Dikkeschei uit Rotterdam beoordeelde en besprak dit keer de ingeleverde beelden. Er hangt altijd wat spanning in het
clubhuis op een dergelijke avond. Dit keer vielen er geen nieuwe winnaars te noteren. Wel is de keuze van bepaalde beelden
vaak verrassend. Dat maakt deze wedstrijd boeiend en ook een beetje ludiek, omdat er maar één jurylid is. Roel kwam na het
geven van een aantal nominaties met een zwart-wit foto van Fons Kern, een kleurenfoto van Wim Weeda en een geprojecteerd beeld van Jan Elen tot zijn uiteindelijke keuze.

Roel Dikkeschei bezig met de bespreking

Winnende zwart-wit foto van Fons Kern

Winnende kleurenfoto van Wim Weeda

Winnend geprojecteerd beeld van Jan Elen

Winnaars in de afgelopen jaren
Jaar
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Bespreker		
Jos Loeffen		
Niels Snoeck		
James v.d. Borght		
Mrian Zimmerman		
Wim Bierhaus/ Rem Maters
Rien Stoutjesdijk		
Pieter van Leeuwen

Zwart-wit		
Ton van der Laan		
Anne-Marie Vermaat
Wim Weeda		
Wim Weeda		
Theo Mastenbroek		
Wilm Schrier		
Fons Kern		

Kleur			
Fons Kern		
Marc v. Houwelingen
Fons Kern		
Sue Goldberg		
Marga Jessurun		
Sue Goldberg		
Anne-Marie Vermaat



Dia
Jan Elen
Martien van Rossen
Anne-Marie Vermaat
Martien van Rossen
Gertjan de Zoete
Anne-Marie Vermaat
Fons Kern

Seizoen 2008-2009

O

ok na ruim 50 jaar blijft het een uitdaging om een boeiend programma voor onze fotoclub
samen te stellen. Er moeten prikkels zijn om meer vernieuwend te gaan fotograferen en om
over die beelden inspirerend te discussiëren zodat iedereen er wijzer van wordt. Je moet naar
huis gaan met het gevoel dat je een prima fotoavond hebt gehad. Het bestuur moet daarom
ook op zoek naar sprekers en clubs die wat kunnen toevoegen aan dit doel en die zijn niet altijd
even gemakkelijk te vinden. Op deze en de volgende pagina een overzicht van wat er op het
programma staat.
Naar aanleiding van suggesties op
de vorige ledenvergadering komt de
fotograaf weer wat meer centraal te
staan bij het bespreken. Hij / zij kan
zijn eigen fotowerk neerzetten, er
zo nodig iets over vertellen voor de
gespreksleider de discussie aanzwengelt. Daarnaast zullen we ook af en
toe en willekeurige volgorde vanaf
de stapel bespreken en ook zullen
we af en toe de methode toepassen
om groepjes te vormen en binnen die
groepjes, wat informeler, het werk
binnen die groep te bespreken. Ook
zit er weer een avond tussen waarop
een clublid werk kiest uit de fotocollectie van een ander clublid en die
keuze toelicht. Anne-Marie Vermaat
gaat op bezoek bij Cor Lokker.

mans uit Spijkenisse uitgenodigd. Hij
is nog een van de weinigen die analoog
werkt, zijn opnamen maakt op 6x6 dia’s
en die afdrukt op Cibachrome. Technische perfectie combineert hij met veel
kleurgevoel in verrassende composities.
Ook voor het bespreken van onze foto’s
hebben we twee fotografen uitgenodigd.
Voor de verkiezing van de beste foto
en projectiebeeld van 2008 is het de
beurt aan een fotograaf om te kiezen
en te bespreken. Hiervoor hebben we
Frans Rentink gevraagd. Hij deed dat al
eens eerder en op ons 50-jarig jubileum
toonde hij zijn fotowerk en besprak hij
fotowerk van bezoekers. Later in het
seizoen komt Gerrit Meerman uit Maasland ons werk bespreken. Hij is lid van
de bmk en jureerde al eerder de Bondsfotowedstrijd.

Sprekers

Opdrachten

Eigen werk

Het is gemakkelijk om fotografen
te vinden in de fotoclubwereld die
fotograferen zoals wij, waardoor we
voornamelijk een bevestiging krijgen van beelden die we kennen en
waarderen. Uitdagender en leerzamer
is het om fotografen bij de club uit
te nodigen die met een heel andere
visie naar onderwerp en beeld kijken
dan wij gewend zijn. In Ab van den
Bree uit Zutphen denken we een dergelijk fotograaf gevonden te hebben.
Op zijn website (www.abvandenbree.
nl) zegt hij van zichzelf:
Ik fotografeer sinds 1975. Mijn werk
bestaat uit portretten en naakten in
zwart-wit en ingekleurd. Mijn voorkeur gaat uit naar experimentele
beelden, waarbij ik verschillende
foto’s en onderwerpen samenvoeg
om tot nieuwe beelden te komen. Een
zoektocht die mij niet verveelt, omdat
ik dat samen met het model doe en
het altijd weer een andere ervaring
is.
Om ook de diverse liefhebbers van
natuurfotografie binnen de club een
plezier te doen hebben we Leon Her-

Met opdrachten lijkt de club een haatliefdeverhouding te hebben. Soms gaat
het geweldig, zoals jaren geleden met
de opdracht waarbij de Rarekiekers
elkaar fotografeerden, soms kost het wat
moeite, zoals met de thema’s Typical
Dutch en Dynamisch Rotterdam voor
het Fotofestival aan de Maas. Sommigen schakelen makkelijker om van hun
eigen fotografie naar iets heel anders
dan anderen. Toch blijven de opdrachten binnenkomen. De eerste anderhalve
maand van het seizoen kunnen we aan
het werk voor de foto voor de nieuwe
cd-hoes van Fanfare orkest De Hoop uit
Stellendam en moeten we ons concentreren op het sterrenbeeld Waterman,
waaruit de componist van de muziek op
deze cd zijn inspiratie haalt.
Uitwisselingen

Dit seizoen staan er drie clubuitwisselingen op het programma, alle in de
tweede helft van het seizoen. In januari
komt fotoclub DAF uit Dordrecht op
bezoek. Deze club vinden we de laatste jaren steeds hoger in de resultaten
van wedstrijden van de Fotobond. In


maart gaan we op bezoek bij Fotoclub
Maasland. Nooit van gehoord zullen
sommigen zeggen. Maasland is geen
lid van de Fotobond maar wel een
levendige club. We zijn benieuwd. In
april komt FWS Maassluis op bezoek,
een eigenzinnige, zeer actieve club,
waarmee we al eerder een uitwisseling hebben gehad.
Uit fotograferen

Sommigen gaan liefst alleen op pad
om te fotograferen, anderen vinden
het heerlijk om in clubverband op pad
te gaan. In het nieuwe seizoen zijn
op diverse zondagen korte of langere
fototrips gepland, altijd na een vrijdag
waarop een clubavond is, zodat hierover afspraken kunnen worden gemaakt. Een paar keer per jaar maken
we er een hele dag van, waarna we
wat eten. Na succesvolle meerdaagse
trips naar Blackpool en Berlijn hopen
we eind april voor een aantal dagen
richting Barcelona te gaan. Tegen het
eind van het jaar hopen we wat meer
te weten over reis, verblijf en kosten.
Lytham St. Annes
Photographic Society

Met deze fotoclub uit Engeland hebben we in 1996 bij puur toeval contacten gelegd. Onze toenmalige voorzitter Caty Pater was met haar man
op vakantie in Spanje en ontmoette
iemand van een Engelse fotoclub. Die
club vond zich niet geschikt voor een
vorm van uitwisseling maar verwees
naar de club in de kustplaatsjes Lytham en St. Annes, net onder Blackpool met ruim 100 leden. Deze club
bleek inderdaad geïnteresseerd in een
uitwisseling
We besloten een collectie foto’s naar
elkaar te sturen ter beoordeling en
de commentaren in te spreken op
cassetteband. Tony Bradley en Terry
Clark gingen in die tijd bij toeval
op vakantie in ons land en kwamen
naar Rotterdam om de fotocollecties

uit te wisselen. Zo maakten we
persoonlijk kennis met deze
fotografen en de fotografie van
een Engelse fotoclub. Heel enthousiast kwamen ze op onze
uitnodiging een jaar later terug
naar Nederland om met ons het
40-jarig jubileum van De Rarekiek te vieren. Op een van de
expositiewanden was ruimte voor
hun fotowerk.
Een jaar later jubileerde Lytham
St. Annes (5, reden voor Rarekiek-voorzitter Caty en Bob Pater, Sue Goldberg en Ton van der
Laan om daar op bezoek te gaan.
De ontvangst was zeer hartelijk
en we werden als vorsten rondgereden. LSAPS deed daarna
heel actief mee met de Internet
beelden uitwisseling die we twee

keer organiseerden met clubs
over de hele wereld.
In het voorjaar van 2003 stapten AnneMarie Vermaat, Jan Wolfert,
Martien van Rossen, Sue Goldberg en Ton van der Laan in
het vliegtuig om een paar dagen de streek rond Blackpool
te verkennen. Ze bezochten
een clubavond bij LSAPS,
uiteraard napraten en drinken
in de pub en met de groep uit
fotograferen.
Toen bleek dat voorzitter Terry
Clark en zijn vrouw Pam in
september 2008 vakantie in
Nederland zouden houden,
leek het een leuk idee om hen
uit te nodigen om de opening
van het seizoen van onze club
met hen te vieren.

Leon Hermans komt in 2009 op bezoek met 6x6 natuurfotografie


Programma 2008-2009
Vrijdag 4 en 25 juli		
Vrijdag 8 en 22 aug.		
Vrijdag 5 september		
			
Vrijdag 12 september
			
Zaterdag 13 september
			
			
			
			
Vrijdag 26 september
Vrijdag 3 oktober		
Zondag 5 oktober		
			
Vrijdag 17 oktober		
			
Vrijdag 24 oktober		
			
			
Do 30 okt. – Zo 2 nov.
Vrijdag 14 november
			
Vrijdag 21 november
Zondag 23 november
Vrijdag 28 november
Vrijdag 5 december		
Zaterdag 13 december
			
			
Vrijdag 2 januari		
Zondag 4 januari		
Zaterdag 10 januari		
			
Vrijdag 16 januari		
Do. 29 jan. t/m 31 maart
			
Vrijdag 30 januari		
Vrijdag 6 februari		
			
Zondag 8 februari		
Vrijdag 20 februari 		
Vrijdag 27 februari		
			
Vrijdag 6 maart		
			
Dinsdag 17 maart		
			
Vrijdag 20 maart		
			
Zondag 22 maart		
Vrijdag 3 april		
			
Vrijdag 17 april		
Vrijdag 24 april		
			
Tussen 26-4 en 5-5		
Vrijdag 8 mei		
			
			
Vrijdag 15 mei		
			
Zondag 17 mei		
			
Vrijdag 29 mei		
			
Vrijdag 5 juni		
Zaterdag 20 juni		

Fotocafé
Fotocafé
Eigen werk, maker presenteert + rondreiscollectie
Opening met Lytham St.
Annes. Rarekiek toont werk
Open Monumentendag,
clubhuis van 10-5 open, uit
fotograferen met Lytham, ’s
avonds en presentatie
Lytham door Terry Clark
Eigen werk, kleine groepjes
Eigen werk: van de stapel
Uit fotograferen, hele dag,
iets eten daarna
Eigen werk, maker presenteert
Werkavond Fotofestival,
gereedmaken presentatie
club
Fotofestival aan de Maas
Spreker – bespreking beel
den project De Hoop
Eigen werk van de stapel
Uit fotograferen
Werkavond
Eigen werk, kleine groepjes
Slotavond, ieder brengt wat
te eten mee en enkele beeldpresentaties
Nieuwjaarsinstuif / eigen werk
Uit fotograferen
Presentatie expo en cd Fanfare De Hoop, Ouddorp
Beeldjesavond
Expositie De Rarekiek in
Gem.huis Goedereede
Bezoek van DAF fotoclub
Eigen werk, maker
presenteert
Uit fotograferen
Algemene Ledenvergadering
Eigen werk, maker
presenteert
Eigen werk: Gerrit Meerman
bespreekt ons werk
Bezoek aan Fotoclub
Maasland
Spreker: Leon Hermans, natuur in 6x6 en op Cibachrome
Uit fotograferen
Eigen werk: maker
presenteert
Eigen werk: van de stapel
Bezoek van Fotoworkshop
Maassluis
Clubreis naar Barcelona
Werk v.d. Ander AnneMarie bespreekt werk van
Cor Lokker
Spreker Ab v.d. Bree
(www.abvandenbree.nl)
Uit fotograferen, hele dag,
iets eten daarna
Eigen werk: maker 		
presenteert
Eigen werk, van de stapel
Slotavond met barbecue

Bond, Afdeling 12 en FIAP

W

aarom is De Rarekiek lid van de Fotobond? Kost 15 euro per lid per jaar. Dat is niet niks.
Je krijgt er toch wel wat voor terug. Vier maal per jaar verschijnt het bondsblad InBeeld
met veel fotografie, we krijgen de rondreiscollecties van eerder bondsfotowedstrijden. Aan die
laatste doet de club trouw mee. In 2007 eindigden we op de 3e plaats (topgroep) en dit jaar op
de 6de plaats. Dat levert nuttige contacten op met andere clubs en fotografen. Daarnaast zijn er
met Foto Nationaal en Foto Individueel wedstrijden met een leuke uitdaging voor de individuele
fotografen. Verder zijn er gespreksgroepen, de onderafdelingen en de overkoepelende organisatie FIAP, alle met activiteiten waar De Rarekiek aan deelneemt.
Gespreksgroepen

inmiddels medeorganisator geworden. De
Rarekiek won de laatste twee jaar bij de
jaarlijkse afdelingsfotowedstrijd, de Joop
van de Weteringwedstrijd het individuele
klassement (Willy Mijs en Fons Kern) en
ook het clubklassement.

Dit gaat van de bondsmeesterklasse gespreksgroep tot groepen specifiek voor bepaalde onderwerpen. Negen Rarekiekers
zijn lid van een of meer van deze groepen
die vier maal per jaar bijeen komen. Je
komt er niet zo maar in. Er is ballotage.

FIAP

De bond heeft diverse gespreksgroepen
opgezet, zodat fotografen van een hoog
niveau of uitblinkend in bepaalde onderwerpen elkaar op landelijk niveau kunnen
ontmoeten..

Afdeling 12

De bond is opgedeeld in een aantal afdelingen. Zo is De Rarekiek daardoor lid van
afdeling 12, de regio Rotterdam. Sinds
enkele jaren is deze afdeling enorm actief
geworden. Naast een bespreking van de
bondsfotowedstrijd en een individuele fotowedstrijd wordt om het jaar het Fotofestival
aan de Maas gehouden, waarin de clubs
en haar leden veel inbreng hebben. Het
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is

De Fotobond is aangesloten bij de Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP). Hierdoor zijn ook de clubs van
onze Fotobond en haar leden lid. Onder
de vlag van deze organisatie worden jaarlijks tientallen internationale fotosalons gehouden, waaraan door Rarekiekers steeds
frequenter wordt deelgenomen.
Na vijf jaar deelname en voldoende acceptaties kan men de AFIAP status krijgen. Anne-Marie Vermaat en Fons Kern
hebben die intussen verworven. Enkele
andere leden zijn nog op jacht. Bij de jaarlijkse wereldwijde wedstrijd voor clubs eindigde De Rarekiek in 2007 als beste Nederlandse club op de 31ste plaats.

Dynamisch Rotterdam - Fotofestival aan de Maas

Fons Kern won JvdW-wedstrijd 2007

Dit was dit jaar het thema voor de hoofdtentoonstelling van het Fotofestival aan de Maas 2008. Dit festival dat sinds 2004 om de twee
jaar wordt gehouden wordt steeds groter van opzet. Bij het oorspronkelijk initiatief van Fotoclub Schiebroek werd Afdeling 12 betrokken
en ook het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en SKVR Beeldfabriek. Resultaat is dat dit jaar het festival in gebouw Las Palmas bij
het Fotomuseum op de Kop van Zuid wordt gehouden. De opening is op donderdagavond 30 oktober. Het festival duurt van 31 oktober
t/m 2 november. Alle informatie is te vinden op www.fotofestivalaandemaas.nl.
Acht leden van onze club stuurden 35 foto’s in op eerder genoemd thema. De clubs binnen de afdeling leverden hiervoor ruim 700
beelden in. Naast deze tentoonstelling is er de afdelingswedstrijd, zijn er diverse lezingen, presentaties, workshops en rondleidingen.
Foto onder: Anne-Marie Vermaat
De Rarekiek zal er een stand hebben. 						
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Foto boven: Henk Zweers, onder: Liesbeth van Vliet
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In Spanje bezochten we enige jaren achtereen het bergriviertje ‘Rio Tinto’. De rivier, niet veel meer
dan een flinke bergstroom, heeft zijn naam te danken aan de rode kleur van het water dat er doorheen stroomt.
De bodem en de naaste omgeving van het riviertje zijn verzadigd met mineralven, zoals ijzer, koper,
zwavel enz. Het zijn de veroorzakers van de veelkleurigheid van dit gebeuren.
Het was een uitdaging en zeker de moeite waard om er een aantal vakanties aan te bestevden.
Hier dus nu een aantal beelden, waarbij ik me wel happy voel. (Riet Elen)
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Als je nog jong bent, beklim je met camera en statief de hoogste bergen. Wordt je ouder, dan komen
de slijtageverschijnselen en beperkingen. Om creatief bezig te blijven zoek je naar andere middelen
en paden.vIn dit geval werden het bloemresten en het vriesvak van de koelkast. Je vormt je een beeld,
zoals je het als eindresultaat wilt hebben en je gaat aan de slag. Wapen je voor teleurstellingen!
De onderwerpen zo goed mogelijk in een plastic doos gedrapeerd en onder water gezet. Na enkele
dagen komt de periode van wachten op goede condities: veel licht, maar geen direct zonlicht op je
onderwerp. Camera, statief en wat zelfgemaakte hulpmiddeltjes klaargezet en het experiment kan
beginnen. In dit geval waren het Passiebloem, wilde Clematis zaden en een paarse Krokus. Opzet was
iets non-figuratiefs te maken. 							
Jan Elen
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