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Verandering

Wat me zelf betreft stond de afgelopen tijd wel heel erg in het teken van verandering, nl. trouwen en 
verhuizen. Voor mij wel heel erg leuk! Het had zeker ook invloed op de tijd die ik aan de Rarekiek kon 
besteden. Gelukkig heeft Ton heel veel van mij overgenomen.
Verandering is er ook in het bezoek op de clubavonden, het lijkt me iets minder druk en de ‘nazit’ is wat 
korter. Er is wel steeds voldoende werk te zien. Het maken van een interessant programma en goede 
werkbesprekingen kunnen het bezoek weer doen groeien.
Verandering in het werk dat we laten zien? In technische zin is er de afgelopen jaren wel heel veel veranderd 
door de digitale camera’s die we nu allemaal hebben. Zelfs Peter van Sprang heeft de kleurendoka vaarwel 
moeten zeggen, doordat het wel erg moeilijk werd om nog aan de materialen te komen. De diaprojector 
is volgens mij al twee jaar niet meer uit de kast gekomen en heeft, met wisselend succes, plaatsgemaakt 
voor de beamer. Verderop in deze kroniek nog een uitleg hoe je het beste beelden voor beamergebruik kunt 
aanleveren.
Verandering in de beelden die we maken? Zo nu en dan gelukkig wel. Vaak echter niet. Laatst keek ik in 
een van de oude jaargangen van het blad ‘Foto’ uit 1970 door en was verrast door de ‘moderne’ fotografie, 
vernieuwend en gedurfd. Oude paden werden losgelaten. Ik wist het wel omdat ik rond die tijd begonnen ben 
met fotograferen, maar was het wat vergeten. Ook liggen er nog veel oudere bladen in het clubhuis. Als je 
naar die foto’s kijkt en naar veel werk dat we nu vaak maken zie je wel heel veel overeenkomst, heel weinig 
nieuws. Werkgroepjes en opdrachten zouden hier positief kunnen werken. Evenals het blijven uitnodigen van 
sprekers met minder toegankelijk werk.
Verandering in de fotoclubs zie je ook algemeen in het ledenbestand. Vroeger, gelukkig niet bij “De 
Rarekiek”, was een fotoclub een verzameling grijze heren, de vrouwen waren vaak met een kaarsje te 
zoeken! De gesprekken gingen vaak over de “doka-geheimen’, of de foto’s wel aan de eisen voldeden en 
wel de goede toonschaal hadden en scherp waren! Weinig over inhoud en wat je als fotograaf bezig hield. 
Enkele clubs sprongen er uit in eigenzinnigheid. Nu is, door de digicamera en computer, de drempel veel 
lager en zie je door het hele land meer vrouwen actief in fotoclubs, ook in “De Rarekiek”. De discussie wordt 
vaak minder technisch, dat is winst. Het gaat om het beeld.
Verandering in techniek? Eigenlijk niet wezenlijk. We kunnen gemakkelijker monteren en manipuleren, maar 
dat werd in 1970 ook al volop gedaan door clubs als “De Muggen”. Het was toen alleen lastiger. We kijken 
nog steeds door een doosje naar de wereld om ons heen en leggen dat vast.
Verandering bij het meedoen aan wedstrijden is er ook. Vooral aan individuele acties doen we vaker mee 
en dit leidt tot mooie resultaten; te zien in BMK toelating van Fons, de publicatie van een foto van Riet in 
“Grasduinen” en FIAP erkenning voor Anne-Marie en Fons. Angélique en Ton voldoen al aan de eisen en 
krijgen de erkenning binenkort. Wim en Jaap zijn al een heel eind op weg en Corrie en Marc zijn ook druk 
bezig.  
Verandering in deze 85-ste kroniek zien jullie ook. Joep heeft een nieuw logo/huisstijl gemaakt. Er is een 
begin gemaakt om de taken binnen een redactiecommissie te verdelen. In de komende tijd krijgt dat vastere 
vorm. Gelukkig zijn er mensen die de kar willen gaan trekken. Mogelijk kunnen we volgend jaar naar twee 
kronieken per jaar, vooral gevuld met foto’s, daar zijn we per slot mee bezig. De kroniek kan een positieve 
bijdrage leveren aan de betrokkenheid van de leden.
Verandering is er de laatste jaren zeker gekomen met onze prachtige website, die een steeds belangrijker 
informatiemogelijkheid naar onze leden is. We kunnen de mogelijkheden om onze foto’s te presenteren zo 
nog uitbreiden.

Theo Mastenbroek
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de “Beeldjes”
Voor de meeste leden is dit een bekend begrip. Nieuwe leden zullen zich afvragen waar het over gaat als dit onderwerp 
ter sprake komt. Daarom even terug in de tijd. Bijna dertig jaar geleden zocht onze club naar een nieuw element in het 
programma. “Stel dat iedereen nu eens zijn beste foto en dia van het jaar inlevert en we vragen iemand op heel eigen 
wijze een heel eigen winnaar daaruit te kiezen en daarover op een avond te vertellen, zou dat een leuke clubavond 
opleveren?” 
Na 29 edities mogen we deze vraag intussen wel met “ja” beantwoorden. Afwisselend gaven we de opdracht aan een 
fotograaf en een beeldend kunstenaar. De categorie foto’s werd na een paar jaar gesplitst in zwart-wit en kleur, het aan-
tal in te leveren foto’s werd wat vergroot en schoenmaker Mel Dale uit Stad a/h Haringvliet, die in zijn vrije tijd beeldjes 
maakte, leverde de wisseltrofeeën voor deze wedstrijd. Deze kwamen bij veel Rarekiekers een of meer jaren op de 
schoorsteenmantel of soms op een minder opvallende plaats. Op onze website is de complete lijst met winnaars en 
besprekers te vinden.
Eind 2008 “dumpten” we een grote stapel foto’s en digitale beelden op de stoep bij fotograaf Frans Rentink, zodat hij zijn 
keuze kon maken. Volgens ons was hij daardoor wel een poosje onder de pannen. Een maand later kwam hij op de club 
uitleggen wat hij van de beelden vond. Frans kan heel goed en respectvol foto’s bespreken en met gevoel voor humor. 
Zijn boodschap komt over. Heeft een beeld iets te vertellen? Zijn de kansen goed benut? Kan het wat minder afstande-
lijk? Dat waren een paar criteria, die hij hanteerde. 
We hebben in onze club een fotografe die in haar foto’s altijd wel iets te vertellen heeft, haar kansen pakt en bepaald niet 

afstandelijk mensen fotografeert; meestal zit ze 
er bovenop! Frans haalde dat werk eruit, samen 
met een aantal beelden van andere fotografen 
die soms met rode oortjes in spanning moesten 
afwachten wie hij uiteindelijk zou kiezen. 
Twee keer eerder was het een lid van onze club 
gelukt twee van de drie beeldjes mee naar huis 
te nemen, maar nog nooit eerder won iemand in 
een jaar in alle categorieën. Niemand had zich 
voorgesteld dat dit ooit zou kunnen gebeuren en 
toch gebeurde het. Frans koos drie beelden van 
Anne-Marie Vermaat, die vereerd en ook een 
beetje opgelaten was met zoveel aandacht.
Voor dit jaar is er weer een beeldend kunstenaar 
aan de beurt. Die vonden we in Goedereede, 
waar Sarette Bakelaar een galerie aan de Haven 
heeft. We zijn benieuwd wat zij over ons in 2009 
gemaakte werk te vertellen heeft. 
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seizoen 2008-2009
We hadden een goed gevuld seizoen, dat mag je rustig 
stellen. Een frequentie van drie clubavonden per maand 
en vaak ook nog een andere activiteit is wel eens meer 
dan de Rarekieker lief is. Komend seizoen hebben we de 
avonden veel meer om de twee weken.
Rarekiekers vormen een reislustig volk en dat zie je aan 
de foto’s. Ook zijn er gelukkig leden die dicht bij huis de 
meest fantastische dingen fotograferen of tot een beeld 
componeren. De bok was het hele seizoen goed gevuld. 
Het seizoen begon tamelijk ontspannen met een 
bezoek van voorzitter Terry Clark van Lytham St. Annes 
Photographic Society en zijn vrouw. We zagen werk van 
hun club, gingen met ze op pad het eiland over en ook 
onze club liet haar fotowerk zien.
Het was een seizoen met opdrachten en zeker niet de 
makkelijkste. Allereerst werden we door de Stichting 
Podium gevraagd of we de uitdaging aan wilden 
nemen om te fotograferen voor de hoes van de nieuwe 
cd van Fanfare De Hoop uit Stellendam, een van Nederlands top 
amateurorkesten. Het thema “Waterman” werd door de componist 
toegelicht. 
Het vereiste wat massagewerk maar in de loop van de herfst 
kwamen voldoende beelden binnen, waaruit Gijs van Gent er 
ruim 50 selecteerde en daaruit een top-3. Een foto van Sue 
Goldberg werd uiteindelijk voor de hoes gekozen. Begin januari, 
tijdens het nieuwjaarsconcert van het orkest in Ouddorp, werd de 
cd gelanceerd en werden de 50 foto’s ingelijst op schildersezels 
geëxposeerd.
De tweede, eveneens nogal abstracte, opdracht kwam van SKVR-
docente Annet Delfgaauw. Nauwelijks bijgekomen van “De Hoop” 
was het zwoegen om in te zoomen op een lokale activiteit of 
situatie. Zo’n 15 leden pakten deze opdracht op en presenteerden 
op 20 februari de foto’s waarbij Annet commentaar en suggesties 
gaf. Het was heel leerzaam en opende vooral een weg naar 
een andere, meer thema- of conceptgerichte benadering van 
fotografie. 
Exposities waren er ook. In het najaar was een presentatie van 
De Rarekiek te vinden in Las Palmas II te Rotterdam bij het 
Fotomuseum als onderdeel van het tweede Fotofestival aan de 
Maas, dat een groot succes werd. Begin februari was er een 
clubtentoonstelling in het gemeentehuis van Goedereede, die twee 
maanden hing. Uiteraard exposeerden diverse leden individueel 
hun werk.
Ook hadden we interessante sprekers en fotobesprekers. Leon 
Hermans is misschien wel een van de laatste middenformaat 
diawerkers. Zijn natuurbeelden spatten in 2x2 meter van het 
doek af. Heel anders gaat Ab van den Bree met beeld en 
techniek om. Zijn vaak zwaar bewerkte mensenfoto’s 
en zijn verhaal erbij zorgden voor een top-avond. Frans 
Rentink besprak voor de tweede maal het ingeleverde 
werk voor “De Beeldjes”, de trofeeën horend bij de 
beste beelden van het afgelopen jaar. Hij deed dat vol 
humor en met een “eenduidige” uitslag: Anne-Marie 
Vermaat. Zie elders in de Kroniek. Gerrit Meerman 
besprak ons werk goed en inhoudelijk. Het was geen 
eenrichtingsverkeer maar hij zocht de dialoog met de 
leden. Dat had zeker een meerwaarde.
Het uit fotograferen met een groep uit de club kwam dit 
seizoen niet zo uit de verf. Dat is jammer. Hopelijk lukt 
dat komend seizoen beter.

Bij de foto’s, van boven naar onder: Terry en Pam 
Clark bij de tentoonstelling van Anne-Marie Vermaat, 
Angélique van der Loo op het Fotofestival a/d Maas en 
burgemeester v.d. Velde van Goedereede, Johan Jansen 
van Fanfare De Hoop en Sue Goldberg met de gekozen 
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CluBprogramma
September
Deze maand was volledig gewijd aan 
het bespreken van eigen werk. Ook 
dit seizoen is dit soort avond de kern 
waar de club om draait. We proberen 
de bespreking zo goed mogelijk te 
laten verlopen en extra aandacht te 
besteden waar het in de foto om gaat. 
Daarnaast was er een interessante 
collectie van foto’s van Brabantse 
clubs uit de bondsfotowedstrijd van 
vorig jaar.

Oktober
Op 2 oktober liet Fons Kern na de 
pauze een flinke hoeveelheid van 
zijn recente fotowerk zien. De club-
avonden van 16 en 30 oktober zijn op-
nieuw gewijd aan het eigen fotowerk 
met Riet Elen en Peter van Sprang als 
gespreksleiders.

November
Op 13 november komt de eerste gast-
fotograaf van het seizoen, Ton Mijs uit 
Amsterdam. Hij zegt over zichzelf het 
volgende:
Het grootste deel van mijn leven heb 
ik huis-, tuin- en vakantiekiekjes ge-
maakt. Pas heel langzaam aan werd 
voor mij het fotograferen serieus. Na 
een aantal cursussen voor amateurs 
bij het Amsterdams Centrum voor 
Fotografie, aan het eind van de vorige 
eeuw, maakte ik een eigen donkere 
kamer. Maar veel verder kwam ik niet, 
ook al verwerkte ik veel papier. 
In 2003 werd ik voor het eerst lid van 
een fotoclub, de NAFVA, die me overi-
gens werd aangeraden door Theo 
Mastenbroek. In de NAFVA heb ik de 
eerste een of twee jaar voornamelijk 
met open mond zitten kijken en luiste-
ren naar wat er allemaal aan een foto 
is te zien. Sindsdien zijn mijn opvat-
tingen over wat mooi en lelijk is in de 
fotografie nog steeds in beweging.
Toen ik lid werd van die club was ik 
61; toen ik mijn eerste prijsje won 
(een tweede prijs op een clubwed-
strijd) was ik 64, en nu ben ik 66. Dat 
geeft me een gevoel van haast. Ik 
wil nieuwe thema’s en onderwerpen 
uitproberen zolang het nog kan, en in 
de jaren die ik nog heb wil ik vooral fo-
to’s maken van wat me raakt. Daarbij 
gun ik mezelf weinig tijd om me   te 
verdiepen in de techniek.
Ik houd van buiten en van de natuur 
en maak daar regelmatig foto’s, maar 
meestal druk ik de negatieven die 

daaruit resulteren niet meer af. Het is 
moeilijk om iets toe te voegen aan alle 
moois dat er al zo lang op dit gebied 
wordt gemaakt, en natuurfotografie is 
een apart specialisme.
Met mijn foto’s blijf ik dicht bij de 
visuele werkelijkheid. De laatste tijd 
fotografeer ik veel op straat. Het is 
geen brutale straatfotografie, maar 
eerder sociaal documentair. De 
meeste van deze foto’s zijn gemaakt 
als de mensen er even niet zijn. Ik 
zoek dan het liefst naar beelden die 
een beetje ambigu zijn en daarmee de 
vanzelfsprekendheid van de dagelijk-
se werkelijkheid lichtelijk ondergraven 
of ontregelen. In sommige foto’s lukt 
dat door een historische dimensie in 
het beeld te vangen. 
Reisfotografie vind ik uitdagend maar 
heel moeilijk: er komt alleen iets van 
terecht als ik me helemaal op het 
fotograferen kan toeleggen. Tijdens 
‘gewone’ vakanties mislukt het vaak. 
Enkele gelukkige uitzonderingen zal ik 
bij mijn bezoek laten zien.
Een genre dat me aantrekt zonder 
dat ik er al veel in heb geproduceerd, 
is dat van de persoonlijke documen-
taire. De foto die ik mee heb gestuurd, 
getuigt daarvan.
Tenslotte ben ik in september nog 
met iets nieuws begonnen, waarin ik 
twee liefdes probeer te combineren: 
een reportageachtige serie van een 
jazzorkest, het Instant Composers 
Orchestra, in het Amsterdamse BIM-
huis, dus met heel weinig licht en be-
wegingsvrijheid. Het fotograferen was 
spannend, en ik hoop in november de 
eerste resultaten te kunnen laten zien. 

Ton Mijs, 28 september 2009

Op 27 november bespreken we 
eigen fotowerk met Bram Schrier als 
gespreksleider.

December
Op 4 december is er weer een pre-
sentatie uit eigen kring. Sue Goldberg 
en Ton van der Laan laten werk zien 
gemaakt in de woestijnen van Cali-
fornië, Death Valley en Joshua Tree 
National Park. Ook is er bespreking 
van eigen fotowerk
Zaterdag 12 december hebben we 
weer een avond met partners. Net als 
vorige jaren brengt ieder weer wat te 
eten mee. De club zorgt voor stok-
brood en drank, een formule die al 
een paar jaar prima werkt. Later op de 
avond komt er nog een fotografische 
presentatie. Het clubhuis is vanaf 19 
uur open.
Vrijdag 18 december hebben we nog 
een clubavond, anders zitten we vier 
weken zonder. Op deze avond zal een 
van de leden laten zien hoe hij of zij 
met Photoshop werkt. Na de pauze is 
er nog een rondreiscollectie fotobond.

Januari
Vrijdag 8 januari toasten we op een 
creatief nieuw jaar en laat Joep 
Luijckx allerlei aspecten zien van het 
maken van digitale overvloeiseries, 
zowel beeldend als technisch.
Vrijdag 22 januari wordt voor de 30ste 
keer de verkiezing van de beste foto 
van 2009 gekozen. De categorieën 
zijn: kleurenfoto, zwart-witfoto en 
experimenteel digitaal beeld. Dat laat-
ste mag ook een beeldenshow zijn. 
Details over aantallen worden nog 
bekend gemaakt.
Het is weer de taak van een beeldend 
kunstenaar om in dit geval haar keuze 
te maken uit het aanbod. De Goe-
reese kunstenares en galeriehoudster 
Sarette Bakelaar is bereid gevonden 
het werk uit te zoeken en te bespre-
ken. Zie ook haar website: http://www.
woewei.nl/

Februari
Vrijdag 5 februari bespreken we weer 
zelf ons fotowerk onder supervisie van 
Angélique van der Loo.
Vrijdag 12 februari is er de algemene 
ledenvergadering
Vrijdag 26 februari is er bespreking 
van eigen werk en een rondreiscol-
lectie van de bond met gespreksleider 
Jaap Peeman.

seizoen 2009-2010
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Maart
Vrijdag 12 maart. Onze tweede gast-
fotograaf van het seizoen is Hubert 
van Liefland uit Houten. Twintig jaar 
geleden was hij al eens op bezoek 
geweest bij onze club. Ook toen zocht 
hij (met dia’s) de grenzen van de 
fotografie op. De digitale ontwikkelin-
gen hebben die mogelijkheden alleen 
maar verruimd. Een profiel van hem 
op het internet meldt het volgende:
Hubert van Liefland (1958) heeft 
opleidingen klassieke talen aan de 
Universiteit van Utrecht en autonome 
kunsten aan de Rietveld Academie 
gevolgd. Hubert is geboeid door beel-
dende kunst, verhalen en dromen. 
Hij gebruikt het medium fotografie om 
vanuit de zichtbare werkelijkheid een 
nieuwe wereld weer te geven. Een 
nieuwe wereld, die er even geweest 
is en slechts als foto verder bestaat. 
Het basismateriaal voor deze nieuwe 
wereld kan bestaan uit foto’s, tekenin-
gen, oude foto’s, ansichtkaarten en 
teksten. Het wordt door licht of door 
de computer tot één beeld gevormd, 
waarna het door Hubert van Liefland 
wordt vastgelegd. Zo gebruikt hij de 
fotografie om zijn gedachten te laten 
zien.

Vrijdag 26 maart bespreken we eigen 
fotowerk met als gespreksleider Leen 
Stolk

April
Vrijdag 9 april bespreken we de resul-
taten van de opdracht van dit seizoen. 
Zie elders op deze pagina’s.
Vrijdag 23 april bespreken we eigen 
fotowerk met als gespreksleider Anne-
Marie Vermaat. Ook is er ruimte voor 
een langere (half uur tot uur) presen-
tatie van een van de leden.

Mei
Vrijdag 7 mei hebben we natuurfoto-
graaf op het programma staan. We 
zijn nog bezig iemand vast te leggen 
voor deze avond.
Vrijdag 21 mei is er bespreking van 
eigen werk met als gespreksleider 
Riet Elen

Juni
Vrijdag 4 juni laat opnieuw een van de 
leden zien hoe hij of zij met Pho-
toshop werkt, aangevuld met bespre-
king van eigen werk, gespreksleider is 
Theo Mastenbroek
Zaterdag 12 juni willen we het seizoen 
met partners afsluiten met de traditio-
nele barbecue. Clubhuis is dan open 
vanaf 19 uur.

exposities
Gemeentehuis Goeederede: 50 
foto’s van leden De Rarekiek gemaakt 
voor het project voor de hoes van de 
nieuwe cd van Fanfare De Hoop uit 
Stellendam – t/m eind november.

Sanquin Bloedbank Sommelsdijk: 
Foto’s van Jaap Peeman – t/m eind 
december

Verpleeghuis De Samaritaan, Som-
melsdijk: De Slikken van Flakkee, 
zoals gezien door De Rarekiek, eerste 
kwartaal 2010 (onder voorbehoud)

Foto 21 te Bredevoort (Achterhoek), 
tentoonstelling i.v.m. 50-jarig bestaan 
van de BMK gespreksgroep – van 7 
november t/m 27 december. De ope-
ning is op zondag 8 december om 11 
uur. Zie : www.foto21bredevoort.nl

Wedstrijden
Joop van de Weteringwedstrijd 
(Afdeling 12) . Alle leden van clubs 
aangesloten bij Afdeling 12 van de 
Fotobond kunnen 3 foto’s inzenden, 
formaat passe-partout 40x50cm. Voor 
onze club inleveren bij Corrie Venant, 
Zuiddijk 35, Oude Tonge. Uiterlijke 
inlevering op de clubavond van 13 
november. Op achterzijde: naam en 
adres deelnemer, naam club, lidmaat-
schapsnummer en eventueel nummer.
De uitslag wordt bekend gemaakt 
op zaterdag 28 november bij “FC de 
Hoeksche Waard”  Adres: Vereni-
gingsgebouw ‘de Boezem’, Boezem-
singel 9, 3261BC Oud Beijerland. De 
jury toelichting van de 20 geselecteer-
de foto’s begint om 14.00 en duurt tot 
ca. 16.00 uur. Ingeleverd werk van de 
aanwezigen wordt  besproken.

Foto-online 2009 (Fotobond). Wed-
strijd staat open voor fotobondleden 
die geen lid zijn van een landelijke ge-
spreksgroep. Max. 3 digitale beelden 
in jpeg formaat. Inzenden tussen 1 en 
30 november. Zie de website van de 
fotobond: www.fotobond.nl voor meer 
details.

Bondsfotowedstrijd 2010 (Foto-
bond) Lever uiterlijk eind januari je 
toppers in voor deze wedstrijd. Een 
werkgroepje in de club zal dan de 10 
foto’s uitzoeken die in februari naar de 
Fotobond worden gestuurd. Na een 
3e, 6e en 12e plaats moeten we weer 
een stijgende lijn zien te vinden.

opdraCht
“Niet te afstandelijk, dichter bij jezelf 
blijven” hoor je bij diverse jury’s van 
fotowedstrijden. Een eerste aanzet 
hiervoor kwam met de opdracht die 
SKVR docente Annet Delfgaauw ons 
eind 2008 gaf. Hiervoor moesten 
onze leden hun aanpak soms danig 
wijzigen. Het leidde tot interessante 
beelden en dito discussie.
We willen nu nog een stapje dichterbij 
komen. Verbeter je fotografie en begin 
bij jezelf zou nu het motto kunnen zijn. 
Het gaat om het zelfportret en wat rui-
mer, foto’s van jezelf in een omgeving. 
Slecht de grenzen en leef je uit! Op 9 
april moeten de resultaten op de bok 
staan of op het scherm te zien zijn. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers 
heb je 5 tot 10 minuten om je werk te 
laten zien en er iets over te vertellen.

gespreKsleiding
Om de gespreksleiding bij de eigen 
werk avonden goed te laten verlopen 
is het noodzakelijk om van te voren 
te inventariseren wie er werk bij zich 
hebben en of dat foto’s of digitale 
beelden zijn. We moeten ons beper-
ken tot ong. 5 beelden per maker. Ook 
moet er op het tempo gelet worden, 
zodat niet in het begin veel te lang 
over soms minder interessante foto’s 
gesproken wordt en aan het eind de 
bespreking moet worden afgeraf-
feld of te veel mensen niet aan bod 
komen.
Leden die met hun werk toch niet aan 
bod komen door tijdgebrek, moeten 
op de eerstvolgende eigen werkavond 
als eerste aan bod komen. Ook moet 
afwisselend met fotowerk en digitaal 
werk begonnen worden.
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noorderliCht ( aurora Borealis )
Het was een rustige heldere maartse nacht op IJsland. De temperatuur was tot ver onder nul gezakt. 
Plotseling ging het gerucht door de groep “Noorderlicht”. In tijd van ja en nee waren we gekleed en 
was alles gepakt wat we nodig hadden. Statieven, camera’s, draadontspanners. Er moest worden 
gewerkt met lange sluitertijden tot wel ongeveer 45 seconden met een diafragma van 2,8 tot 4.0.

Een aantal jaren later.
Het maandblad ‘Grasduinen’ schreef weer een fotowedstrijd uit. Na huiselijk overleg besloot ik 
een Noorderlicht foto op te sturen. Tot mijn verbazing werden er nog ruim 2200 andere prenten 
ingestuurd, het werd spannend!
Tot mijn genoegen werd mijn plaat tot de 100 favorieten uitverkoren, een leuk resultaat nietwaar.

Enige weken daarna, kwam er een mail van Grasduinen, met de mededeling, dat mijn foto tot de 
beste 16 was gekozen. Of ik maar zo goed wilde zijn om op 2 september naar kasteel Groeneveld 
in Baarn te komen. Daar zou bekend worden gemaakt, hoe het lot zou zijn gevallen. Er werden 9 
prijzen uitgereikt, 3 door de profs, 3 voor de amateurs en 3 voor de jeugd. Ik was amateur nummer 
4, de troostprijs, dus helaas er net niet bij.
De foto hangt overigens 6 maanden in het Grand Café van Kasteel Groeneveld te Baarn. Daarna is 
de foto ( in 60x90 houten lijst  ) mijn eigendom. Leuk toch!!  

Riet. 
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Fiap-groep 

deelnemer angélique Van der loo
In april 2008 deed ik mee aan mijn eerste Fiap-fotowedstrijd en won pardoes de zilveren medaille in de “6th Holland 
International Image Circuit”met de foto’s Uilenogen en Alligator. Dit inspireerde mij om te proberen de A-Fiap-status (= 
Artist Fédération Internationale de L’Art Photographique) te behalen. Echter alleen is maar alleen, dus ik polste op de 
fotoclub welke Rarekiekers mee wilden doen met het aangaan van deze uitdaging. Jaap Peeman, Ton vd Laan, Wim 
Weeda, Marc van Houwelingen, Corrie Venant en Anne-Marie Vermaat (reeds A-Fiap) waren te porren om een FIAP-
GROEP binnen de Rarekiek op te richten en elkaar te stimuleren om mee te doen aan diverse (inter)nationale fotowed-
strijden met FIAP-status. Ton zorgde ervoor dat we een apart gedeelte kregen op de website van de Rarekiek, zodat hij 
daar de uitslagen van de wedstrijden kon publiceren, alsmede de scorende foto’s. Veel fotowedstrijden kunnen we zelf 
rechtstreeks opsturen via het internet, maar als we de beelden op een CD moeten aanleveren, dan neemt elke keer een 
ander groepslid de organisatie voor zijn rekening en delen we de kosten voor het verzenden. En we gaan lekker met z’n 
allen; regelmatig worden onze foto’s geaccepteerd met af en toe een Amerikaanse en Zweedse uitzondering waar we 
dan geen van allen scoren (rare jongens die Amerikanen en Zweden…). Inmiddels heb ik door mijn acceptatie van de 
foto Dovrefjell NP (zie onder) 30 acceptaties, in 5 landen, in 10 salons met 10 verschillende beelden behaald en kan ik 
de A-Fiap-status gaan aanvragen. Ik ben supertrots!!  

De volgende uitdaging wordt het behalen van de E-FIAP-status (= Excellence FIAP). Hier dien je echter 1 jaar in het 
bezit te zijn van AFIAP en tenminste 150 acceptaties met 50 verschillende werken te hebben behaald bij tenminste 30 
verschillende internationale salons in minimaal 15 verschillende landen. Dat duurt dus nog wel even! Ik vind het echter 
gewoon al heel erg leuk om mee te doen en je krijgt er een kick van als je ziet dat jouw naam genoemd wordt in een 
catalogus of op de uitslaglijst. Hieronder volgen de andere enthousiaste verhalen van 3 andere FIAP-groepsleden. Krijg 
je door die verhalen ook zin om je bij ons te voegen, aarzel dan niet en kom erbij!

deelnemer ton Van der laan
In 2006 startte Fiap met de Worldcup voor clubs. Ik vond dat we als 
club daaraan mee moesten doen. We deden het aardig met diverse 
acceptaties, waaronder een van mij. In 2007 waren we zelfs de 
beste Nederlandse inzender. Ik kreeg er echter nog geen Fiap-as-
piraties van. Dat veranderde toen Angélique begin 2008 voorstelde 
met de club mee te doen aan het Holland Image Circuit, de groot-
ste Nederlandse Fiap-salon, waarbij je beelden op vijf salons door 
vijf jury’s werden beoordeeld. Daar haalde ik 10 acceptaties en het 
leek me leuk eens vaker in te zenden. 
Je ziet dan in andere landen foto’s vaak heel anders beoordeeld en 
gewaardeerd worden. Wat bij ons top is, doet soms absoluut niets 
in het buitenland en omgekeerd. Acceptaties zijn leuk en met geluk 
win je nog eens iets of wordt je gepubliceerd in de catalogus. Daar 
zie je hoe elders gefotografeerd wordt en er zitten prachtige cata-
logi tussen met dito foto’s en ook beelden waarvan je zegt “moet 
dat nou?”.
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Het leek me leuk om met een groep in de club samen te werken om naast Anne-Marie en Fons wat meer Fiap-leden in 
de club te krijgen en met meer mensen over de fotografische landsgrenzen te kijken en inspiratie op te doen. Dat lukt 
ons aardig. Ondanks het feit dat Fiap de toelatingseis aanzienlijk aanscherpte, hebben enkelen in de groep die grens 
intussen geslecht. De resultaten kunnen jullie regelmatig zien op onze webpagina. 

deelnemer Corrie Venant
Gestimuleerd door de Fiap-groep-deelnemers ben ik mee gaan 
doen. Ik heb een paar acceptaties, maar af en toe denk ik “wat zijn 
dat voor lui die de foto’s beoordelen”? Als je naderhand ziet wat voor 
foto’s er wel zijn geaccepteerd denk ik “nou ja”, maar soms zijn er 
wel heel mooie bij. Maar goed, we gaan als groep gewoon door en 
proberen alles te halen wat er te halen valt.

deelnemer jaap peeman
Begin 2007 na een onderbreking van een flink aantal jaren ben ik 
weer lid geworden van de Rarekiek en eind 2007 heb ik mijn eerste 
Fiap-foto ingezonden en de eerste acceptatie was binnen. Het sprak 
me wel aan om vanuit het Flakkeese je beelden ’’Over The World’’ 
te sturen. De kick is;  de uitslag altijd spannend, zouden er beelden 
zijn geaccepteerd en kom je in de catalogus (vooral die van de The 
AL-THANI AWARD is bijzonder)? Jammer, maar mij is dat nog niet 
gelukt. Hopelijk kan in 2010 de aanvraag voor de A-Fiap-status de 
deur uit.  
Mijn eerste acceptatie was uiteraard een opname van een tulpen-
veld aan de Geerweg te Oostflakkee. De laatste geaccepteerde 
opname was van een dame met ‘n ’’Beau Chapeau à Barfleur’’ van 
de vakantie in Normandië augustus 2009.
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Februari dit jaar werd Fons Kern toegelaten tot de bmk-
groep van de Fotobond. Dit begrip staat voor de bonds 
meeester klasse en is de meest begeerde gespreksgroep 
voor fotografen binnen de Fotobond. Zij treffen elkaar 
een aantal keer per jaar,  bespreken foto’s bespreken 
en wisselen ervaringen en ideeën uit. Om toegelaten 
te worden moet je een portfolio van 20 foto’s inleveren, 
die door een driekoppige jury van buiten de fotobond 
wordt beoordeeld. De eisen zijn erg hoog en de meesten 
worden afgewezen, doordat hun serie te weinig blijk geeft 
van fotografische visie, te eentonig is, etc. 
Diverse Rarekiekers hebben in de loop der jaren met 
meer of minder succes werk ingezonden. De eerste twee 
clubleden die toegelaten werden waren Marga Jessurun 
en Anneke van Woerden in 1969. In 1976 volgde Theo 
Mastenbroek en in 1980 Henk Roelfsema. 
De bmk groep is een van activiteiten van de Fotobond 
die voor ons de meerwaarde van de bond is. Als we de 
lijst doornemen van iedereen die in de afgelopen 50 jaar 
toegelaten is, kunnen we constateren dat minstens de 
helft van die mensen hun fotowerk op onze club heeft 
laten zien. Dat gaat een stuk makkelijker als je als club 
zelf mensen in die groep hebt zitten.

Terug naar Fons. We vroegen hem naar zijn bmk aspira-
ties.

Wanneer kreeg je het idee om voor de bmk in te zenden?
In 2001 en 2002 heb ik ook al eens ingezonden voor de 
BMK met de foto’s van de slikken. Teleurgesteld dat het 
niet was gelukt. Achteraf was het zeer terecht dat ik het 
niet gehaald had, want de serie was veel te eentonig.

In het najaar van 2007 kwam ik met Anne-marie Vermaat 
terug van een tentoonstelling in de Verdieping in Moer-
gestel. Op de terugweg kwam het zo maar in me op. Ik 
zei tegen Anne-marie: “ ik ga insturen voor de BMK in 
januari. “ Ze vroeg of ik al foto’s had of een idee.

Had je al een idee?
Ik zei dat ik op de winkel ging fotograferen. Wat wist ik 
nog niet. Ik heb er 70 a 80 foto’s gemaakt van alles wat 
voor de camera kwam.

En toen?
De foto’s heb ik met Theo gezift en uitgezocht, ingezon-
den en net niet gehaald. Het was een dubbeltje op z’n 
kant.

Maar je ging door.
Na overleg met Gijs van Gent heb ik nog een aantal 
foto’s gemaakt en opnieuw de serie uitgezocht met Gijs 
en Dini. Dit keer was het wel raak. Hij werd bestempeld 
als een van de betere series en er was geen twijfel over 
de toelating.

Je hebt nu je bmk-titel met zwart-witfoto’s gehaald. Ga je 
het nog eens proberen in kleur?
Als ik ooit nog een mooie of boeiende serie heb in kleur 
en ik heb er het goede gevoel bij ga ik zeker in sturen 
voor kleur. Ik wil de acceptatie voor zowel zwart-wit als 
kleur behalen. De foto’s van Matera uit Italië waren er te 
weinig voor een serie anders had ik deze al ingezonden, 
want in mijn ogen was het niveau goed van deze foto’s.

Heb je nog suggesties voor mensen die willen inzenden?
Als suggestie om in te sturen: Je moet er helemaal voor 
gaan. Zorg dat je voldoende foto’s hebt om uit te zoe-
ken, dat het verhaal compleet is, laat je adviseren door 
mensen die er verstand van hebben en dat alles goed 
afgewerkt is.

Terugkijkend?
Ikzelf ben blij dat ik de bmk titel behaald heb. Ik ben er 
trots op, want de lat ligt anno 2009 toch hoog. Het is voor 
mij ook een stukje erkenning dat je denkt dat je iets weet 
van fotografie.

BmK titel Voor Fons Kern
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In het stukje “van de voorzitter” schreef ik over 
veranderingen. Hierbij komt ook de vraag naar voren 
wat we persoonlijk en als fotoclub met fotografie en 
de fotoclub willen.
Het valt me op dat we in “De Rarekiek” met enige 
regelmaat foto’s zien die niet veel verschillen van 
de foto’s van voor 1950 en dat we de durf van 
de zeventiger jaren voor een deel missen. Als je 
kijkt naar het werk van de clubleden zien we veel 
reis- en natuurfoto’s; de fotograaf geboeid door 
het landschap, aparte gebouwen en  het vreemde 
van verre landen. Vaak prachtig gefotografeerd, 
traditioneel. Het is logisch dat je op reizen dit 
soort foto’s maakt. Ook heel mooi om te zien. Ik 
wil er graag voor pleiten dat we naast deze mooie 
foto’s ons ook gaan bezig houden met andere 
onderwerpen, zoals reportage en portret. Erg leuk 
vind ik dat er steeds meer foto’s op de bok komen 
waarbij het creatieve gebruik van de digitale techniek 
tot prachtige resultaten heeft geleid. Het werken 
aan een opdracht kan volgens mij je fotografie in 
een nieuwe richting brengen. Werkgroepjes kunnen 
heel positief zijn, je kunt dan gemakkelijker over 
het hele proces praten en hoeft niet direct met een 
eindresultaat te komen.
De opdracht “van buiten naar binnen” leverde erg 
boeiende resultaten op. Volgens mij moeten we dit 
soort dingen vaker doen.
In dat zelfde stukje schreef ik dat er meer vrouwen 
lid van fotoclubs worden. Bij ons is dat ook zo, 
hoewel wij altijd veel vrouwelijke leden hebben 
gehad. Hoe groot het verschil is bij de besprekingen 
weet ik niet. Ik ben in ieder geval heel blij met onze 
gemengde club.
In iedere fotoclub zijn er verschillen bij de fotografen 
onderling: de een vindt het een mooie hobby en 
heeft plezier in het maken van mooie platen en 
goed vastleggen van herinneringen. Voor anderen 
is het meer een persoonlijke uitdrukkingsvorm. 
Deze verschillen geven zo nu en dan wrijving bij 
besprekingen. Naar mijn idee kom je verder in de 
fotografie als je werk goed wordt besproken, positief, 
eerlijk en duidelijk. Gemakkelijk gezegd! We kennen 
elkaar goed in de club, dat heeft het voordeel dat 
je weet waar iemand mee bezig is en je het werk 
dus in perspectief ziet. Een nadeel is er ook: je 
maakt, denk ik, sneller werk waarvan je weet dat 
het wordt gewaardeerd. Een valkuil! Omgaan met 
kritiek is ook van alle tijden. Botte opmerkingen 

werken natuurlijk niet. Nooit zal ik vergeten dat Wim 
Noordhoek, een beroemd fotograaf in de tijd dat ik 
begon met fotograferen, bij het bespreken van een 
dia alleen zei: “doe weg dat kreng”. Dat het zo niet 
moet, snappen we allemaal. Degene die zijn of haar 
werk laat zien, moet open staan voor de mening 
van de anderen, er naar luisteren en overwegen of 
de kritiek terecht is. De beschouwer moet ook open 
naar de foto van de ander kijken, bereid zijn zich 
in te leven in de foto, ook als het zijn smaak niet is. 
Discussie is er niet om gelijk te krijgen maar om je 
mening te laten horen. Je moet volgens mij foto’s 
niet bespreken vanuit het idee; “ik zou het zus of zo 
hebben gedaan” maar: “zus of zo zou de bedoeling 
van de fotograaf volgens mij beter tot zijn recht 
komen”. Daarbij moeten we er allemaal goed op 
letten, dat nieuwe leden ook een goed gevoel krijgen 
bij de besprekingen, dat ze ook antwoord krijgen op 
hun vragen. 
We gaan dit seizoen ook aandacht besteden aan de 
vragen over fotobewerking. De vraag hiernaar leeft 
bij een aantal leden. Het lijkt me dat we dat het beste 
in kleine groepen kunnen doen, waarbij we vooraf 
het onderwerp bepalen. Jullie zien dit binnenkort in 
het programma verschijnen.
Ons werk zo nu en dan door iemand van buitenaf te 
laten bespreken, geeft beter ruimte aan een ander 
inzicht. Het is alleen niet zo eenvoudig iemand te 
vinden die dat goed kan. Als bestuur blijven we hier 
naar zoeken.
Van wezenlijk belang is het uitbreiden van 
je fotografische horizon door het bezoeken 
van tentoonstellingen en de talloze boeiende 
internetsites van bekende fotografen. Heel blij ben 
ik met de Fiap-groep die stimulerend werkt en ook 
tot mooie resultaten leidt. Andere groepen, zoals 
Camera Natura waar Ton, Joep, Riet en Jan lid van 
zijn en de BMK met de dit jaar toegelaten Fons, Jaap 
op weg en ikzelf die daar al heel lang bij hoor, zijn 
van groot belang voor “De Rarekiek”. We moeten 
ook blijven zorgen dat we meedoen met activiteiten 
van “De Fotobond” Ook hier hebben we als club 
veel voordeel van. Via al deze contacten komen we 
aan sprekers en beoordelaars. Kortom, er is nog 
voldoende te doen om met elkaar nieuwe wegen in 
te slaan, dus laten we elkaar stimuleren en elkaar 
daarbij behulpzaam zijn!

Theo Mastenbroek

Behoudend en op zeKer oF nieuWe Wegen?

De Rarekiek Kroniek 38 39 De Rarekiek Kroniek



De Rarekiek Kroniek 38 39 De Rarekiek Kroniek




