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Presentatie

Op de druk bezochte tentoonstelling van Anne-Marie, Wim en Fons in “Galerie De Verdieping” in Moergestel 
op 27 en 28 maart was heel goed te zien dat verschillende fotografen op zoek zijn naar andere manieren om 
hun werk te laten zien.
De tentoonstelling van deze Rarekiekers in het Brabantse was zeer geslaagd. De enorme belangstelling 
voor fotografie is hier wel heel opvallend. In bijna ieder dorp is wel een fotoclub, iedere club verzorgt een 
jaartentoonstelling die door de andere clubs heel goed worden bezocht.
Andere presentatievormen zagen we onlangs ook op de presentatie door Hubert van Liefland.
Je gaat steeds meer zien dat afgeweken gaat worden van de traditionele 40x50 maat, keurig in een “juist” 
passe-partout. Hoe traditioneel het ook in sommige clubs nog gaat zag ik kort geleden bij een andere club. 
Ik liet daar wat grote foto’s zien, waarbij de vraag kwam of ik dat in mijn club wel kon laten zien! Zij mochten 
alleen de veertig-vijftigers laten zien. Dan zijn we bij onze Rarekiek gelukkig een stuk verder.
Dat er voor inzendingen van bv. Fotobond een maat gesteld wordt is wel te begrijpen, de foto´s moeten 
worden rondgestuurd en opgehangen. Allemaal verschillende maten is dan natuurlijk wel erg onhandig.
Het merendeel van de foto´s van ons drietal hing zonder glas. Om dit te bereiken moet de foto worden 
beschermd. Dit kan op verschillende manieren. Je kunt de foto (laten) opplakken op aluminium en laten 
voorzien van een folie in mat of glans. Er kan dan een ophangsysteem achter worden geplakt en komt 
de foto zonder rand vrij van de muur te hangen. Erg mooi. De foto´s van Fons waren op Innova gedrukt, 
op kunststof opgeplakt en voorzien van een coating. Ook dit zag er prachtig uit. Van Anne-Marie zag ik 
ook een heel bijzondere lijst die de foto zeker ondersteunde. We hebben nu de mogelijkheid op heel veel 
verschillende materialen af te kunnen drukken. Van echte hoogglans van de printcentrale tot canvas, linnen, 
aquarelpapier, het nieuwe Barytpapier en nog veel meer. Zowat maandelijks zie je de mooiste nieuwe 
papieren langskomen.
Ook werd bij verschillende foto´s het passe-partout weggelaten. Hierbij moest ik wel terugdenken aan mijn 
eerste kennismaking met `De Rarekiek`, op de tentoonstelling 10-jaar Rarekiek (1967). Ik stond te kijken 
naar een foto in een passe-partout toen een van de leden naar me toekwam en zei `ik moest hier maar niet 
op letten, erg ouderwets`. Er werd niet meer met passe-partouts gewerkt. Natuurlijk kwam ook hier weer 
verandering in en werd de `kale foto`weer ouderwets.
Ook de mogelijkheden van de fotoalbums zijn heel groot. Je kunt er prima je creativiteit in kwijt. De boeken 
van Wim, Anne-Marie en Fons werden ook heel goed bekeken.
Presentatie, kortom, blijft belangrijk. Het geeft je foto iets extra, maakt een slechte foto natuurlijk niet beter.
Veel plezier met deze 86-ste kroniek.

Theo Mastenbroek
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De BeelDjes 2009
Het was al weer de 30ste editie van de verkiezing van de beste beelden van 2009. 22 Januari 2010 was de avond 
waarop het competitie-element in de club een keer per jaar de kop op steekt.. Men was muisstil toen de jury, dit keer 
beeldend kunstenaar en galeriehoudster Sarette Bakelaar uit Goedereede, de vele beelden besprak.
Het is traditie dat afwisselend één fotograaf en één beeldend kunstenaar het beste fotowerk van het afgelopen jaar 
bespreekt en uit dat werk in de categorieën zwart-wit foto, kleurenfoto en - sinds het wegvallen van het dia - het digitaal 
experimenteel beeld - zijn of haar favoriete beeld uitkiest.
Sarette gaf aan wel affiniteit met fotogafie te hebben, keek naar werking van compositie, kleur en wat het beeld met je 
doet. Op techniek ging zij nauwelijks in. De ingeleverde beelden gaven daar ook niet veel aanleiding toe. Over hoe de 
beelden de fantasie prikkelen twijfelde ze soms. Ze ging te rade bij de makers om erachter te komen wat er nu gefoto-
grafeerd was. Het is voor sommigen totaal onbelangrijk omdat je met die wetenschap in een bepaalde richting geduwd 
wordt en je eigen fantasie niet goed meer kunt loslaten op het beeld.
Sarette was mild in haar beoordeling. Ze zocht vooral naar het positieve in het beeld. Haar winnaars waren leden die 
in het verleden al vaker een beeldje gewonnen hadden. De trofee voor de beste zwartwitfoto ging naar Sue Goldberg 
met een woestijnlandschap in Death Valley in de VS in het vroege ochtendlicht. Wilm Schrier won in de categorie kleur 
met een abstract maar landschappelijk beeld van kleuren en licht reflecterend in het plastic rondom ingekuild gras. Een 
vervloeiend digitaal vervormd landschap van Joep Luijckx won in de categorie experimenteel. 

Foto’s boven: de bespreking, links: de prijsuitreiking aan Joep, Sue en Wilma en hierboven het 
winnende beeld in de categorie experimenteel van Joep Luijckx

De Rarekiek Kroniek 4 5 De Rarekiek KroniekDe Rarekiek Kroniek 4 5 De Rarekiek Kroniek



BonDsfotoweDstrijD 2010 - rareKieK 5De
Begin 2010 mocht ik met Joep Luijckx en Anne-Marie Vermaat de 10 foto’s uitzoeken die De Rarekiek zou gaan in-
zenden voor de Bondsfotowedstrijd 2010. In het verleden heeft de club vaak zeer hoog gescoord in deze wedstrijd, de 
laatste drie jaar bijvoorbeeld met een derde, zesde en twaalfde plaats. Dat is niet slecht als je beseft dat er landelijk zo’n 
170 clubs deelnemen. Die resultaten hebben er voor gezorgd dat we goede landelijke bekendheid hebben en daardoor 
interessante fotografen en clubs hebben kunnen uitnodigen naar de club. We hebben goede contacten in het bestuur 
van de Fotobond. Dat zijn redenen waarom we meedoen en dat zo goed mogelijk willen doen.
Dan komt de volgende uitdaging. Welke foto’s kies je uit het aanbod van de leden? Wat op onze club geweldig gevonden 
wordt, krijgt dat dezelfde waardering bij de Fotobond? Lang niet altijd is mijn ervaring. En dan is de ene jury de andere 
niet. Denk eraan dat de juryleden in korte tijd 1700 foto’s voorbij zien komen en die een cijfer geven. Al die aspecten laat 
je meewegen. Je zoekt naar foto’s die redelijk snel een duidelijk en boeiend fotografisch verhaal vertellen, een indrin-
gend portret laten zien, een verrassende kijk op een gewoon onderwerp.
De keuze  leidde dit jaar tot een aardige doorsnee van wat er bij De Rarekiek gefotografeerd wordt. Dat leverde een 
vijfde plaats op met een bronzen sticker voor Sue Goldberg en Jaap Peeman. BeFoAm uit Beilen won de wedstrijd, 
gevolgd door FG De Huiskamer, Afovera, De Zutphense en De Rarekiek. Er namen 182 clubs deel. (Ton)

Van links naar rechts en 
boven naar beneden:
Foto 1: Joep Luijckx
Foto 2: Jaap Peeman
Foto 3: Jaap Peeman 
(brons)
Foto 4: Corrie Venant
Foto 5: Anne-Marie 
Vermaat
Foto 6: Wim Weeda
Foto 7: Peter Kouijzer
Foto 8: Sue Goldberg
Foto 9: Sue Goldberg 
(brons)
Foto 10: Fons Kern
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seizoen 2009-2010
Mei

Vrijdag 7 mei hebben we natuurfo-
tograaf op het programma staan. 
Landschapsfotograaf Fred de Gier 
uit Leidschendam, lid van Camera 
Natura en NFG, komt zijn werk laten 
zien. Zie het profiel van Fred de Gier.
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 
Photoshop werkt. Misschien is het 
mogelijk iets te laten zien van de 
nieuwe mogelijkheden van Photoshop 
CS5. De avond wordt aangevuld met 
bespreking van eigen werk, gespreks-
leider 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. 

juli / augustus

Op de vrijdagen 2 en 23 juli en 6 en 
20 augustus zijn er weer de fotocafé-
avonden. Dit zijn informele avonden 
zonder programma, om bij te praten, 
maar ook, als ze meegebracht wor-
den, om over foto’s te praten.

seizoen 2010-2011
Het nieuwe seizoen willen we meer 
inzetten op de bespreking van eigen 
fotowerk. Vaak is er te veel en blijft 
er werk liggen, wordt het erg laat 
of is de balans tussen projectie en 
foto’s niet goed. Er is besloten om 
van september t/m mei iedere maand 
als het mogelijk is twee avonden 
te hebben voor de bespreking van 
eigen fotowerk. Andere avonden t.b.v. 
gastsprekers, werkbesprekingen door 
andere fotografen, clubuitwisselingen, 
etc. worden daar tussen gepland.
Voor Eigen werk avonden blijft gelden 
dat we niet meer dan 5 beelden, foto’s 
of projectie, meebrengen. Als iemand 
een langere serie wil laten zien, meld 
het dan ruim van tevoren, zodat we 
die op een van de avonden kunnen 
inplannen.

jan ros - cluBMentor

Komend seizoen gaan we gebruik 
maken van Fotobond mentor Jan 
Ros uit Dordrecht. Hij zal gedurende 
een aantal avonden maximaal 10 
clubleden begeleiden om een hoger 
niveau in de fotografie te bereiken of 
inspiratie op te doen nieuwe wegen 
in te slaan, op een andere manier te 
fotograferen, beter leren om foto’s te 
beoordelen, etc. Hieraan zijn uiteraard 
kosten verbonden en de avonden 
worden ingepland op een geschikte 
dag in de week tussen het hoofdpro-
gramma door.

sePteMBer

Vrijdag 3 september: Eigen werk 1
Zaterdag 11 september: Open Monu-
mentendag. Het clubhuis is open van 
10 tot 17 uur. 
Vrijdag 17 september Eigen werk 2

oKtoBer

Vrijdag 1 oktober: Eigen werk 3
Vrijdag 15 oktober: Uitwisseling met 
een fotoclub
Vrijdag 29 oktober: Eigen werk 4

noveMBer

Vrijdag 12 november Eigen werk 5
Vrijdag 26 november: Eigen werk 6

DeceMBer

Vrijdag 10 december: Start uitzoeken 
bondsfotowedstrijd, werkavond 
Zaterdag 18 december: Slotavond van 
het jaar met partners, wat eten en een 
beeldpresentatie

januari 2011
Vrijdag 7 januari: Eigen werk 7
Vrijdag 21 januari: Verkiezing van 
beste foto (kleur en zwart-wit) en serie 
van 2010

feBruari 
Vrijdag 4 februari Eigen werk 8
Vrijdag 11 februari: Algemene leden-
vergadering
Vrijdag 25 februari: Eigen werk 9

Maart

Vrijdag 11 maart: Eigen werk 10

Vrijdag 25 maart: Eigen werk 11

aPril

Vrijdag 8 april: Eigen werk 12
Vrijdag 15 april: Gastspreker
Vrijdag 29 april: Eigen werk 13

Mei

Vrijdag 13 mei: Eigen werk 14
Vrijdag 27 mei: Eigen werk 15

juni

Vrijdag 10 juni: Werkavond
Zaterdag 18 juni: Slotavond met part-
ners, barbecue

weDstrijDen
27 oktober: sluiting inzending Foto 
Individueel van de Fotobond
30 november: sluiting inzending Foto-
onLine van de Fotobond
najaar: Joop van de Weteringwedstrijd 
van afdeling 12 van de Fotobond

Project ivn
Eind 2009 kreeg De Rarekiek een 
verzoek van de Nederlandse ver-
eniging voor natuureducatie, IVN, 
afdeling Goeree-Overflakkee de vraag 
of de club mee wilde werken aan een 
project waarbij natuurfoto’s van de 
verschillende seizoenen op Goeree-
Overflakkee gemaakt zouden worden 
voor educatieve doeleinden op het 
eiland. Dit mooie doel sprak ons aan 
en we hebben als club op ons geno-
men om de natuur op het eiland in 
ruime zin te fotograferen. Die “ruime 
zin” gaat vooral om herkenbaarheid, 
dat er bijvoorbeeld iets te zien is van 
een dorp op de achtergrond of de foto 
op een andere manier typisch is voor 
Goeree-Overflakkee.
Intussen is een fotografisch prachtige 
winter voorbij en zijn de foto’s daar-
voor gestuurd naar het e-mail adres 
rarekiek.ivn@gmail.com. Een mooi 
voorjaar is zich aan het ontwikkelen. 
Denk dus aan dit project als je met je 
camera in de buurt op pad gaat. De 
beelden moeten later op A4 kunnen 
worden afgedrukt. Ze moeten daarom 
ong. 3000 pixels grootste maat zijn, 
formaat jpeg (10-12).

PrograMMa 2010-2011
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freD De gier

Mag ik me even  voorstellen. Mijn 
naam is Fred de Gier, geoloog van 
opleiding, computerprogrammeur van 
beroep en een van mijn vele hobby’s 
is natuurfotografie, landschapsfoto-
grafie om precies te zijn. 
Waarom nu landschapsfotografie als 
er zoveel  andere en misschien wel  
veel  boeiender  onderwerpen te foto-
graferen zijn? Eerlijk gezegd is het dat 
nooit een bewuste keuze van mij ge-
weest maar wel een waar ik nooit spijt 
van heb gekregen. Als jong broekie 
had ik al een cameraatje, zo eentje 
van de Hema, die helaas  gesmolten 
is in de zon op de hoedenplank van 
een Simca 1000. Tja, er kan ook te-
veel licht zijn! Toen een broer van mij 
na een poging zijn Lubitel (Russische  
2-oog spiegelreflex) te repareren, het 
ding goed verknold had, kreeg ik hem. 
Na wat uurtjes prutsen bleek hij het, 
weliswaar met een flinke kras op de 
lens, weer te doen. Zwart-wit rolfilm 
er in en schieten maar. Geweldig. 

En dat zwart-wit spul kon je ook  
nog eens gemakkelijk ontwikkelen 
en afdrukken. Kortom de interesse 
voor fotografie was gewekt.  Op een 
gegeven moment  wil je meer, dus er 
moest een kleinbeeld spiegelreflex ko-
men (Minolta G1). Uiteindelijk heb ik 
zelfs twee van die dingen gekocht om 
te kunnen experimenteren met stereo 
fotografie (nu weer helemaal in).  
Zoals we al altijd geloofd hadden zou 
in het jaar 2000 alles anders zijn. En 
inderdaad dat was ook zo. De eerste 
serieuze digitale camera die bin-
nen mijn budget paste en redelijke 
specificaties had kwam op de markt. 
Een Casio EX3000. Een niet geringe 
3 mega pixels, drie keer zoom  en 
een opslagcapaciteit van maar liefst 
340Mb. Digitaal, dus je kon eindeloos 
blijven schieten zonder je zorgen te 
maken over de prijs van de film. Dat 
deed ik dan ook. Specifieke onder-
werpen had ik nog niet. Daar kwam in 
2001 verandering in. 
Na enigszins aandringen van een 
goede vriend van mij, heb ik mij 

ingeschreven voor Wim Broekman’s 
winterreis naar IJsland. Ik viel natuur-
lijk wel een beetje uit de toon met m’n 
digitaaltje tussen al dat grove ana-
loge camerageweld. Maar dat werd 
’s avonds weer goedgemaakt want 
dan kon ik alvast mijn resultaten laten 
zien. Van het commentaar dat ik kreeg 
kon ik meteen weer leren. Eigenlijk 
kreeg ik meteen een masterclass 
natuurfotografie. Hier is ook eigenlijk 
de liefde voor landschapsfotografie 
begonnen. Je was de hele dag buiten, 
moest goed om je heen kijken en je 
leerde om veel intensiever naar het 
landschap te kijken. Dat laatste is dan 
ook mijn motivatie om door te gaan 
met landschapsfotografie. Je ontdekt 
dat overal wel iets moois te zien is, als 
je er maar oog voor hebt. En met een 
camera beleef je de natuur nog inten-
ser. Waarom dan landschapsfotogra-
fie en geen dieren in het algemeen of 
vogels in het bijzonder? Ach daar heb 
ik het geduld niet voor. De hele dag in 
een schuilhut zitten is niets voor mij. 
Laat mij maar lekker door het land-
schap struinen.

© Fred de Gier
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HuBert van lieflanD

liet op 12 maart eigen werk zien. We kunnen gerust stellen dat Hubert vanuit een heel andere instelling fotografeert dan 
de meeste van ons “Rarekiekers”.
Hubert is classicus en studeerde aan de Rietveld Academie richting Autonome Kunsten.
Waar wij, net als heel veel amateurfotografen, beelden maken van situaties uit onze omgeving, we zien iets moois 
en fotograferen dat zo goed mogelijk, gaat Hubert uit van een idee. Hij gebruikt fotografie op een heel andere manier 
om zijn doel te bereiken. Zijn BMK-serie van al heel wat jaren geleden bestond uit zwartwit  foto’s, collages van 
krantenfoto’s. Hierbij ontstaat voor hem een nieuwe werkelijkheid. 
De basis van zijn werk zijn oude foto’s, eigen foto’s, kranten en tekeningen van zijn dochter. Het materiaal wordt 
gescand, gemonteerd of overgefotografeerd. Dit geheel gebruikt hij om zijn nieuwe beeld samen te stellen.
Beeldende kunst heeft zijn grote belangstelling en hij wordt gedreven door verhalen en dromen. Het resultaat was heel 
gevarieerde fotografie, soms op forse formaten, waarbij Hubert veel aandacht heeft voor presentatie.
Op de Rarekiekers maakte het nogal wat los! Is het wel fotografie? De meningen verschilden enorm: van onbegrip tot 
geweldig. Het is volgens mij beeldende kunst waarbij fotografie wordt gebruikt. Ik denk dat Hubert meer binding heeft 
met de beeldende kunst dan met de gemiddelde fotoclub.
Het was een enorm boeiende avond. Geweldig iemand te zien die de gebaande paden durft te verlaten.

Theo 
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Jaap Peeman
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Boven: Jan Elen. Onder: Wilma Schrier
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Boven: Angélique M. G. van der Loo. Onder Bram Schrier
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Boven: Sue Goldberg. Onder: Leen Stolk
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Boven: Ton van der Laan. Onder:  Sue Goldberg
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Ton van der Laan
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Boven: Angélique M. G. van der Loo. Onder: Wim Weeda      

De Rarekiek Kroniek 14 15 De Rarekiek KroniekDe Rarekiek Kroniek 14 15 De Rarekiek Kroniek



Theo Mastenbroek
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Jan Voogd
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Riet Elen-Doorduyn

noMaDen Meisje

Ik kwam haar tegen in zuid Algerije. 
Alhoewel ze erg verlegen was, bleef ze 
toch even staan.
Wellicht was ik voor haar het bekijken 
waard, evenals andersom. In elk geval 
wist zij niet goed raad met haar houding 
en keek ze mij voortdurend aan. We 
probeerden elk op eigen wijze contact 
met elkaar te krijgen en te houden. Zij, 
doordat ze verlegen was, constant in 
beweging en ik met mijn camera in de 
weer om er een kleine leuke serie van 
te maken.

Riet Elen-Doorduyn
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Corrie Venant
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nieuwe leDen: MiranDa De gooijer-volaarD
Ongeveer 15 jaar geleden werd mijn interesse al gewekt voor de Rarekiek. Om toch meer te leren over 
fotografie besloot ik toen lid te worden. Ik leerde iets van het afdrukken van zwart/wit en van de technische 
kant van het fotograferen. Na een paar jaar lid te zijn geweest kreeg ik het met mijn werk erg druk en was de 
sfeer van de club, waar ik mijn ontspanning zocht, op dat moment niet zo gezellig.
 Na lange tijd, waarbij ook mijn fotografie op een laag pitje stond, ging ik weer fotograferen en besloot na 
overleg met Ton eind 2009 toch weer eens wat sfeer te komen proeven op de clubavonden. Dit is mij goed 
bevallen. (Bijzonder vind ik wel dat een aantal clubleden nog foto’s van me konden herinneren!) De club is 
heel goed met zijn tijd meegegaan in fotografie maar ook met het in ruimere zin beoordelen van het eigen 
werk. Veel positieve- en opbouwende kritiek. Hier leer ik veel meer van dan 15 jaar geleden. Ik hoop nog 
lang met plezier lid te zijn van de Rarekiek.

Foto’s: Miranda de Gooijer-Volaard
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foto-online 
Omdat ik me intensief bezig houd met de fotografie is het 
spannend en plezierig om met mijn werk deel te nemen 
aan de verschillende fotowedstrijden die door de fotobond 
worden georganiseerd. Je ziet dan veel fotowerk van 
anderen en ontmoet tijdens de presentaties verschillende 
mensen van de diverse fotoclubs. 
In november 2009 heb ik voor de eerste keer meegedaan 
met Foto individueel en voor de tweede keer ingezonden 
voor Foto-Online. Foto Online is een digitale fotowed-
strijd voor alle leden van de Fotobond. De website staat 
centraal. Wel moet je jezelf aanmelden, daarna ontvang 
je van de webmaster Fotobond een gebruikersnaam en 
wachtwoord.   
Vanaf 1 november kon men drie beelden insturen naar de 
website, einddatum 30 november 2009. De jury, bestaande 
uit Wim Broekman, Anna Basemans en Gerrit Meerman, 
beoordeelden ieder apart van elkaar alle beelden en 
gaven de punten. Na de eindjurering werden foto’s met 24, 
25 of 26 punten ,,Topfoto’s’’ genoemd. Vanaf 20 decem-
ber waren de foto’s en de totale uitslag van de wedstrijd 
op de website te zien (ook voor degenen die niet mee 
hadden gedaan). Voor een goede indruk van de foto’s en 
hun scores kun je het beste de foto’s zelf bekijken in de 
Fotogalerie. 
In 2008 heb ik met de ’’blauwe vogelverschrikker’’, ’’Lingre-
ville’’ en ’’Jan Los’’ (de kippenslachter) meegedaan, de 
opname van ’’Jan Los’’ eindigde op de 10e plaats met 22 
punten. In november 2009 heb ik ingezonden met ’’Gom-
merd en Jan’’ (de kippenslachters) ’’Paul Bedel’’ en ’’Beau 
Chapeau à Barfleur’’. Nu eindigde ik met ’’Gommerd en 
Jan’’ (de kippenslachters) weer met 22 punten, maar nu op 
de 9e plaats. De kippenslachterfoto valt volgens mij een 
beetje onder de documentaire fotografie en blijkt toch wel 
op te vallen in het grote geheel. De opname ‘’Lingreville’’ 
is een opname gemaakt op het strand bij eb op 5 augus-
tus om 17.00 uur. Het beeld laat een bewoner met een 
tractortje van het genoemde dorpje zien (ligt even boven 
Granville in Normandië) die tussen de keien en zand zoekt 
naar schelpen (kokkels). Door het licht aan het eind van de 
middag krijgt deze foto een aparte sfeer en een blauwige 
tint. De lucht is prachtig getekend met blauw met witte 
slierten en dat de man een blauw hemdje aan heeft, is ook 
mooi meegenomen.  
Maandag 1 februari 2010 kreeg ik van Wim Broekman een 
mailtje. Hij wilde bij het artikel in ons bondsblad In Beeld 
van februari 2010 deze keer een aantal net niet bekroonde 
foto´s opnemen, Het gaat om de foto’s die 21 en 22 punten 
verwierven en waarvan sommige - in zijn ogen - méér 
verdienen. Ik heb natuurlijk de opname ’’Gommerd en 
Jan’’ naar Wim gemaild. Ik ben benieuwd of de foto wordt 
geplaatst. 
Was ik in 2008 de enige van de Rarekiek die had inge-
zonden, deze keer in 2009 deden Angélique van der Loo, 
Peter Kouijzer en Corrie Venant ook mee. Corrie eindigde 
verrassend met een mooi portret van een donkere Boy 
met 22 punten ook op de 9e plaats. 

foto inDiviDueel 
Foto Individueel is ook een landelijke, jaarlijks terugke-

rende wedstrijd voor Nederlandse vrijetijdsfotografen. Alle 
fotografen, aangesloten bij de Fotobond, die zich (nog) 
niet tot ,,de top” mogen rekenen, kunnen aan de wedstrijd 
deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn alle leden met 
de BMK-titel, leden van de landelijke groepen en leden in 
het bezit van fotografische FIAP-onderscheidingen. Kandi-
daat- en Aspirant-BMK leden zijn gedurende hun Kandi-
daat/Aspirant-periode uitgesloten. In de periode 2007 en 
2008 was ik Aspirant BMK en hierdoor uitgesloten van 
deelname. Deze subtitel had ik in 2009 niet meer, dus kon 
ik voor het eerst deelnemen aan Foto Individueel 2009. 
Je doet mee met één foto. Onderwerp en techniek zijn 
vrij. Wel wordt er recent werk verwacht. Het formaat van 
de foto is vrij, met dien verstande dat de foto, inclusief het 
passe-partout, uitsluitend de afmeting 40 x 50 cm moet 
hebben. Alle ingezonden (inzending in clubverband via de 
secretaris) foto´s worden in één ronde gejureerd zonder 
regionale voorronden of indelingen. De 10 deelnemers met 
het hoogste aantal punten ontvangen de 1e tot met de 10 
prijs.  
Zelf had ik de opname van Paul Bedel ingeleverd. Mijn 
vrouw en ik waren op vakantie in St-Vaast-La-Houque, 
een vissersplaats nabij Cherbourg in Normandië; prachtige 
ruwe kust, mooi achterland en gelukkig niet overspoeld 
met toeristen. Ik was ervan op de hoogte dat Paul Bedel in 
Auderville ongeveer 80 km bij ons vakantiehuis vandaan 
woonde. Over de film die van hem gemaakt is, had ik op 
internet en in de krant gelezen en ik wilde met eigen ogen 
wel eens zien hoe het er daar in Auderville uitzag. Omdat 
ik hier op Goeree-Overflakkee het boerenleven heb gefoto-
grafeerd, wilde ik Paul Bedel in zijn omgeving proberen op 
de foto te krijgen. Dat is gelukt. Op dinsdag 4 augustus zijn 
we naar de andere kant van Normandië gereden. Na even 
in het dorpshotel te hebben gevraagd waar de heer Bedel 
precies woonde, troffen wij hem aan in zijn moestuin. We 
hebben met hem gepraat en mochten foto’s maken. Paul 
is een heel aardige, praatgrage man die ook alles wilde 
weten over Nederland.  
Zondag 22 november was ik samen met mijn vrouw ’s 
morgens aanwezig toen de jury haar keuze van de win-
nende foto´s toelichtte tijdens de openbare bespreking in 
Vergadercentrum “H.F. Witte”, Henri Dunantplein 4, in De 
Bilt. Ik wist dat er van de Rarekiek ook andere deelnemers 
waren; Angélique van der Loo had de foto “Brorekruttkp 
Sunndal NP Rock” ingestuurd en ook Corrie Venant, Peter 
Kouijzer en Jan Keuvelaar waren van de partij, dus ik was 
zeer benieuwd naar de resultaten. 
De coördinator voor Foto-Individueel 2009 was Fotoclub 
Zwijndrecht. Deze fotoclub had het prima geregeld. De 
fotobond had een groot scherm met beamer beschikbaar 
waarop de werken duidelijk konden worden getoond. De 
juryleden Aad Speksnijder, Simon Ophof en Aza Teeuwen 
bespraken eerst de 100 genomineerde foto’s. Bij de eerste 
vijftig foto’s dacht ik waar blijft Paul, maar gelukkig werd 
de opname genomineerd, best spannend. Na de pauze 
werd de top 10 vertoond, jammer, daar zat ik niet bij, maar 
ik was toch in mijn nopjes met het uigereikte certificaat 
’’genomineerd voor Foto Individueel 2009.’’ 

Jaap Peeman

fotoweDstrijDen voor De inDiviDuele fotograaf
Als je lid bent van de Fotobond kun je je foto’s insturen voor een een aantal jaarlijkse wedstrijden. Soms doe 
je dat gezamenlijk als club - zie de Bondsfotowedstrijd - soms kun je het ook individueel doen, op papier of 
digitaal. De belangstelling voor deze individuele wedstrijden neemt toe in de club. Jaap Peeman, die graag 
met zijn fotowerk naar buiten treedt, doet verslag van zijn ervaringen
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fiaP-groeP Binnen De rareKieK (vervolg) 
In de vorige kroniek beschreven Ton v.d. Laan, Angélique v.d. Loo, Jaap Peeman en Corrie Venant waarom 
zij zich aangesloten hebben bij de FIAP-groep binnen de Rarekiek. Deze groep Rarekiekers doen gezamen-
lijk mee aan (inter)nationale fotowedstrijden om uiteindelijk de felbegeerde A- of E-FIAP-status te behalen. 
Deze keer de andere drie deelnemers.

anne-Marie verMaat
In 2001 begon ik mee te doen aan de Fiapfotowedstrijden…..dacht ik. In 2006 vroeg ik mijn A-FIAP aan.  Dat kon, want 
een van de voorwaarden was toen nog dat je 5 jaar in het bezit moest zijn van je 1e acceptatie. Ik vulde alle papieren in 
en kreeg ze een week later terug. De salon (Hamme) viel onder auspiciën van de FIAP, maar was nog geen volwaardig 
FIAP salon, dus ik voldeed net niet aan de voorwaarden. Dan maar een jaartje wachten. Het jaar erna behaalde ik de 
A-status wel. Ben toen lid geworden van de FIAP-gespreksgroep. Inmiddels is er een groepje Rarekiekers met het FIAP-
virus besmet. Ik vind het erg leuk om met elkaar bezig te zijn met de fotografie. Ik houd van de spanning als de uitslag 
binnenkomt en nog leuker als je mede Fiap-Rarekiekers scoren. Voor inzending denk ik dat je eyecatchers moet hebben. 
Sommige gespreksgroepleden zitten in de jury van een salon en dan hoor je dat ze duizenden beelden te zien krijgen. 
Dan val je niet op als je een beeld inzendt waarnaar je lang moet kijken, tussen al die inzendingen moet het direct opval-
len. 
Met onderstaande foto heb ik een eervolle vermelding gekregen bij een Italiaanse salon en hij is een aantal keren ge-
publiceerd in catalogi. Een foto die het op de club niet redde, vanwege de techniek, maar het goed heeft gedaan bij de 
salons.

wiM weeDa

In 2006 ben ik gaan deelnemen aan fotosalons met FIAP-goedkeuring, een paar keer per jaar meedoen aan een salon 
(met mooie catalogus) en dan in 5 jaar 10 acceptaties bij elkaar sprokkelen om A-FIAP status aan te vragen in 2010. 
Dat verliep heel goed; eind 2009 waren er 10 acceptaties en een aantal mooie catalogi en ik dacht in 2010 mijn A-FIAP 
status aan te kunnen vragen, helaas!! Werden met ingang van 2010 de regels veranderd en moest ik ineens 30 accepta-
ties hebben; wat in mijn tempo nog 10 jaar zou duren! Ik heb overwogen er mee te stoppen maar was zo geprikkeld, dat 
ik besloot die 20 acceptaties er dan maar in 1 jaar doorheen te rammen; een ratrace van 1 jaar, dus die veel meer tijd en 
inschrijfgeld kost.
Ondanks dat alles nader ik de 30 acceptaties, al heb ik veel meer catalogi ontvangen, waarvan
2 met plaatsing van een foto en een bronzen medaille. Ik hoop dit jaar er mee rond te komen en in 2011 de A-FIAP status te 
ontvangen. In dat geval schroef ik het tempo flink terug en stuur zo nu en dan in naar een interessante salon met mooie ca-
talogus. Bijgaande foto is gemaakt in Irsina, Italië en heeft 1x in de catalogus van BOR (fotowedstrijd in Servië) gestaan en 
een bronzen medaille opgeleverd bij de fotobond voor de beste Nederlandse inzending Holland circuit,salon Delft 2010.
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Marc van Houwelingen
Eind 2007 deed een aantal Rarekiekers mee aan het Holland Circuit 2008 en het leek me leuk om eens mee te doen. Het 
betrof hier een Circuit (een aantal deelnemende salons) dus de kans op score is dan groter dan wanneer het een enkele 
salon betreft. Ik deed maar aan één categorie mee,  maar had toch direct vier acceptaties. “Niet gek, al bijna halverwege 
de A-FIAP status” ...  zo dacht ik toen optimistisch, nog niet wetende dat de FIAP de regels kort daarna zou aanscherpen 
van tien tot maar liefst dertig acceptaties ...
In 2008 heb ik verder niet meegedaan aan fotosalons, maar vanaf 2009 ben ik steeds vaker gaan deelnemen en tegen 
het eind kreeg ik de smaak pas goed te pakken. Na een aantal deelnames kreeg ik een beetje door welke van mijn foto’s 
het best in de smaak vielen en het lukt steeds vaker om één  of meerdere acceptaties te behalen. Bij een salon in Mersin, 
Turkije kreeg één van mijn foto’s - van porseleinzwammen (voor de niet-natuurliefhebbers: dat zijn paddestoelen) - zelfs 
een eervolle vermelding. 
Het is niet alleen steeds weer spannend om de uitslagenkaarten af te wachten, maar wat ik vooral erg leuk vind is dat de 
Rarefiappers het tot een groepsgebeuren hebben gemaakt. We delen de resultaten, geven elkaar tips en ideeën en den-
ken met elkaar mee. Ik vind het erg stimulerend om dit met elkaar te doen.
De teller staat inmiddels op 14 acceptaties; “bijna halverwege de A-FIAP!”, denk ik dan maar weer optimistisch ... Mijn 
streven is om dit jaar de dertig te halen, zodat ik samen met een aantal anderen de felbegeerde A-FIAP-status kan gaan 
ophalen
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BMK - De ultieMe uitDaging

De Fotobond kent diverse gespreksgroepen op landelijk niveau, waar fotografen van de aangesloten clubs lid van 
kunnen worden, ten minste als ze de ballotage, het toelatingsexamen, doorkomen. De bonds meester klasse (bmk) te 
bereiken is de meest ultieme uitdaging. Je moet met 20 beelden een fotograaf neerzetten die een goed en persoonlijk 
verhaal te vertellen heeft.
Binnen de Rarekiek haalden Marga Jessurun, Anneke Zandstra, Theo Mastenbroek en Henk Roelfsema deze titel, zo’n 
30 tot 40 jaar geleden. Enkele anderen deden pogingen maar kwamen uiteindelijk niet door de strenge jurering heen 
totdat vorig jaar, in zijn tweede poging, Fons Kern de volgende Rarekieker was die de titel behaalde.
Een tikje gezonde rivaliteit is een aantal Rarekiekers niet vreemd en misschien maakte Fons wat los bij sommigen. Dit 
jaar zonden vier leden van onze club – het hadden er zelfs vijf kunnen zijn – een serie in om toegelaten te worden tot de 
bmk. Dat is bijna 10% van het totaal aan inzendingen. Wat motiveerde deze leden, hoe kwamen ze aan hun onderwerp 
en hoe ervaarden ze de beoordeling. Een verslag van Jaap, Anne-Marie, Corrie, Angélique en Wim, die op 20 februari 
2010 in het  Fotomuseum in Rotterdam bij de bespreking waren.

jaaP PeeMan

Als ik in de auto zit 
of op de fiets rijd, 
kijk je met een fo-
tografisch oog om 
je heen, tenminste 
zo ervaar ik dat.
In mei  2008 viel 
mijn blik op een 
vogelverschrik-
ker, opgetut met 
een rood ketel-
pak. Daar moet 
ik eens iets mee 
gaan doen, dacht 
ik. Vanaf die tijd 
maak ik altijd 
daar opnamen 
van. Vooral als 
ze speciaal zijn 
uitgedost door de 
boer. Vanaf mei 
2008 heb ik ze in 
het voorjaar en de 
zomer gezocht en 
op zaterdag 10 
januari 2009 was 
het een prachtige dag met veel rijp in de natuur. Ik had nog een stelletje vogelverschrikkers gevonden. Hier kreeg ik een 
cadeautje gepresenteerd; een vogelverschrikker met een bontjasje dat hij over zijn verschoten blauwe ketelpak droeg. 
Prachtig vond ik dat. Maar jammer dat ik deze niet in de reeks van 20 foto’s opgenomen heb die ik half januari klaar heb 
gemaakt voor de ballotage BMK 2010. 
Want in het mooie winterlandschap in december 2009 en begin januari 2010 heb ik op Goeree-Overflakkee mijn hart op 
kunnen halen. Vogelverschrikkers van verschillende pluimage trof ik aan bij Den Bommel, Sommelsdijk en Goedereede. 
Ik ging ze ook anders benaderen, meer vanuit de view van de vogelverschrikker zelf. Hierdoor kreeg ik een aardig ar-
chief. Ik besliste in de tweede week van januari om vanwege de planning niet 20 foto’s in passe-partout te maken, maar 
een Albelli 30x30cm album. Het materiaal moest op woensdag 27 januari binnen zijn. Album besteld op maandagmorgen 
18 januari en dit werd per koerier om 14.00uur zaterdagmiddag 23 januari op de Scholekster 4 bezorgd. Maandag 25 
januari ging het op de bus.
Wat was het spannend! Mijn vrouw en ik waren die zaterdagmorgen en -middag op 20 februari 2010  in het fotomuseum 
te Rotterdam. Voor het eerst mocht je je werk toelichten voor de jury. Ik had een gesprek met Frido Troost. Harry Sikkenk 
zat bij de bespreking als gecommitteerde van de Fotobond. Het was een positief gesprek; hij vond het een mooi album, 
alleen moest ik de drie opnamen die er niet in thuis hoorden eruit halen en een nieuw album laten drukken volgens dhr. 
Troost. 
Het was weer een fantastische maar drukke dag. Met de openbare bespreking ging dhr. Troost (beeld-, film- en boek-
antiquarius) op het album in. De jury (verder bestaande uit Merel Bem [fotografie-/kunstcriticus o.a. voor de Volkskrant], 
Rommert Boonstra [fotograaf/poëet – visual artist], Han Schoonhoven [schrijver en fotorecensent] en Ruud Visschedijk 
[directeur Nederlands Fotomuseum Rotterdam]) was zeer positief,  maar ik had  (om met de Olympische spelen in Cana-
da te spreken) het ‘’goud’’ laten liggen met de drie foute opnamen, zoals hij het mij in de voorbespreking al had verteld.
10 nieuwe BMK-ers werden toegelaten, onder wie Ton Mijs, met een zwart-wit serie over jazzmuzikanten. (Jaap)
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BMK - Het Pact 
anne-Marie verMaat
Vorig jaar sloten Angélique, Corrie, Wim en ik tijdens een foto evenement een pact. We zouden volgend jaar meedoen 
aan de BMK. Tijdens een clubavond herinnerde Corrie en Wim mij aan deze afspraak. Oeps..helemaal vergeten, de fo-
tografie heeft het afgelopen jaar toch op een minimaal pitje gestaan, vanwege de opleiding die al mijn vrije tijd opslokte. 
Ik kwam thuis en zag dat de inzending aankomende woensdag binnen moest zijn bij de coördinator. Ik had alleen de 
zondag nog om 20 foto’s in te zenden. Ik ben al jaren bezig met 1 serie: kappers. En ik vond 20 foto’s van kappers waar 
ik trots op was. Ik wilde ze graag in een boek presenteren, maar dan had ik meer dan 1 week nodig. Ik had nog vijf A3 
vellen, en ik propte alle foto’s op 4 vellen zodat ik nog 1 reserve had. De zending was klaar, op maandag snel even naar 
het postkantoor en de vellen in een koker gedaan en klaar is Kees. 
Vandaag was de uitslag. Ik ging er naar toe om een leerzame middag te hebben, zonder enige verwachting dat ik ook 
maar in de richting van een ja zou komen. Ik zou in ieder geval flink op mijn lazer krijgen van de jury vanwege de be-
roerde presentatie. Het commentaar had ik niet verwacht. Men was onder de indruk van mijn serie en vond de serie zelfs 
goed! Enige negatieve aan de serie was dat er twee foto’s niet tussen hoorden. En toen ging men los. Hoe durfde ik zo 
gemakkelijk de serie te presenteren, op losse vellen nog wel, in een koker door de postduif gebracht…zo doen we dat 
natuurlijk hier niet! Au! En terecht!
Ik ging blij naar huis. Veel geleerd en genoten van mooie series. We hadden een heel gezellige dag, en ik vond de 5 
koppige jury erg goed de series bespreken, ik was het bijna altijd met de jury eens, al zou ik het nooit zo goed kunnen 
formuleren (Anne-Marie)

angélique van Der loo

Ik ben wel op 20 februari 2010 mee gegaan naar de bespreking van de BMK 2010, maar ik had niet ingestuurd. Het 
afgelopen jaar heb ik me meer bezig gehouden met het insturen van foto’s voor internationale fotowedstrijden voor het 
behalen van de A-FIAP en daardoor heb ik eigenlijk niet meer stil gestaan bij ons pact. Toen Wim, Corrie en Anne-Marie 
erover begonnen, vond ik de tijd nog te kort om in te sturen. Een serie van 20 verbindende foto’s; poeh, dat is moeilijk! Ik 
was echter wel heel benieuwd naar wat zij ingestuurd hadden en zo togen we die zaterdag gezamenlijk naar Rotterdam! 
Het was een hele leerzame middag, waarin regelmatig de zinsneden ‘het volgende beeld moet een aanvulling zijn op 
het vorige beeld’ en ‘de foto’s moeten bij elkaar horen, maar het mag niet constant hetzelfde soort beeld zijn’ te horen 
waren. Ga er maar aan staan! Ik heb echt schitterende series voorbij zien komen, maar hierdoor bleek ook hoe moeilijk 
het is om aan die hoge standaard te voldoen, want uiteindelijk kregen maar 10 van de 48 inzenders het predicaat Bonds 
Meester Klasse toegewezen. Helaas waren daar geen Rarekiekers bij. We gaan echter niet bij de pakken neerzitten en 
we gaan het volgend jaar weer proberen! (Angélique)

corrie venant

Omdat ik verleden jaar mee ben geweest naar de BMK met Jaap leek het me leuk ook eens in te sturen. Fons heeft de 
titel toen gehaald en Jaap bijna.
In het begin dacht ik aan experimenteel werk, maar dat is misschien te nieuw voor de BMK. Ik had een serie over bun-
kers gemaakt en ik dacht “dat wordt het”. Ik vond de eerste serie zelf heel mooi en afwisselend, maar na het lezen hoe 
het moest zijn volgens hun normen heb ik de serie veranderd. Helaas ik heb het niet gehaald! Ze vonden de serie niet 
afwisselend genoeg, maar ik ga het gewoon weer opnieuw proberen. 
Volgend jaar nemen we misschien met zijn zessen deel, want ik heb aan Marc gevraagd om ook mee te doen. Zo zijn we 
bijna met ons Fiap-groepje compleet om naar de BMK te gaan. Maar ja, wat zal ik nu insturen? Ik heb 5 ideeën om uit 
te werken en een jaar de tijd. Het leukste is dat we nu af en toe bij elkaar gaan komen om te laten zien wat onze ideeën 
zijn en wat we eventueel als serie gaan maken. Al met al heb ik een leerzame en leuke middag gehad met  Anne-Marie , 
Angélique en Wim.  (Corrie)

wiM weeDa

“Begraafplaatsfotografie heeft niet onze voorkeur” was de eerste zin van het jurylid dat mijn serie besprak. Daarmee was 
mijn kans verkeken en dat als laatst te bespreken deelnemer na enige uren in spanning afwachten. Duizenden fotogra-
fen waren mij op deze plek volgens hem al voorgegaan (het zal je maar toegewenst worden!) en het was te clichématig, 
allemaal te veel goedkope emotie en vergankelijkheid…. Dat was nou precies wat ik op deze in Nederland toch wel 
bijzondere begraafplaats wilde laten zien en dat nog wel in kleur. De voorafgaande begraafplaatsseries van twee andere 
fotografen kwamen ook niet goed weg; de eerste had veel sfeer met onscherptes in kleur en een totaal andere benade-
ring maar kreeg ook een onvoldoende. 
De tweede fotograaf was enkele malen naar een begraafplaats in Italië gereisd en had een prachtige monochrome serie 
van de uitbundige en symbolische versieringen die men daar aanbrengt. Hij had de jury een mondelinge toelichting ge-
geven en verteld dat de begraafplaats enkele verdiepingen hoog was en een druk eigen busstation had. Volgens de jury 
had hij dan beter daar en van de bezoekers foto’s kunnen maken.
Desondanks was het een leerzame middag en heb ik geen spijt van de deelname. Ze zijn daar nog niet van me af!!! 
(Wim)
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fotografie 
Wat betekent fotografie voor mij, 
vroeg ik me af? Het eerste woord 
dat mij te binnen schoot, was Uit-
daging. De uitdaging om iets te 
fotograferen op een manier dat 
het jouw beeld wordt; de uitda-
ging om in Photoshop een beeld 
te bewerken, waardoor het in-
eens een heel andere foto wordt; 
de uitdaging om in de natuur of 
op straat met andere ogen te kij-
ken naar de wereld om je heen; 
de uitdaging om kritiek of lof aan 
te nemen van andere fotografen 
en dan toch zelf te bepalen hoe-
veel je je daardoor wil laten be-
invloeden; de uitdaging om mee 
te doen aan fotowedstrijden en je 
te laten verrassen(aangenaam of 
onaangenaam) door de uitkomst; 
de uitdaging om naar werk te 
kijken van andere fotografen 
en daardoor proberen te begrij-
pen wat hun uitdaging in hun 
fotografie is en daar dan weer 
van te leren. Uiteindelijk brengen 
al deze uitdagingen mij een heel 
groot stuk persoonlijke ontwikke-
ling als fotograaf, maar ook als 
mens. Als ik kijk naar mijn foto’s 
in het begin van mijn fotoclub-
periode (2006) en nu, dan zie ik 
een grote verandering. Ook als 
mens ben ik door de fotografie 
veranderd en dat levert dan weer 
(hopelijk) mooie, andere beelden 
op. Er is echter nog volop uitda-
ging voor de toekomst!

Angélique van der Loo

toen ........

en nu ........
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Hveravellir, voor mij één van de meest inte-
ressante gebieden van IJsland. De aardkorst 
is hier maar enkele centimeters tot niet veel 
meer, dan een meter dik.
Hieronder kookt en stoomt het zwavelhou-
dende water met kracht onder je voeten door. 
Uitkijken is hier meer dan geboden en als het 
kan, ga hier niet alleen aan het werk.
Op één van mijn zwerftochten, door dit gebied 
van Hveravellir fotografeerde ik deze zeer 
fraai door de natuur gevormde fontein.

Jan Elen.




