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Kwetsbaarheid
Op verschillende momenten tijdens onze fotografie hebben we te maken met kwetsbaarheid.
De mensenfotografen onder de Rarekiekers krijgen daar al heel snel mee te maken. De mens die
gefotografeerd wordt, is heel kwetsbaar; de manier waarop en de omstandigheden waaronder de foto wordt
gemaakt, bepalen dat heel sterk. De vraag of je op een bepaald moment wel mag fotograferen komt ook bij
ons regelmatig aan de orde.
Het lastige is dat mensen onder moeilijke omstandigheden vaak fotografisch boeiend zijn. Helpt het als je
contact maakt, het vraagt of duidelijk maakt waar het voor is? Maar zelfs als het goed wordt gevonden dat je
de foto maakt, zal je voor sommige beschouwers nog steeds aan de grens knabbelen of er zelfs overheen
gaan.
Bij foto’s van bv. Ton van Dirven, nog niet zo lang geleden te gast bij ons, zie je dat de beschouwer soms
vindt dat de grens wordt gepasseerd, terwijl zowel het model als Ton zelf het integer vinden. Een boeiende
discussie! Kijk eens naar zijn website.
Zelf ben je als het goed is ook kwetsbaar als je mensen fotografeert. Alleen als je contact hebt, en dan
bedoel ik niet dat het model ook in de lens kijkt, kom je tot indringende fotografie.
Bij de persfotografie is de vraag voortdurend aan de orde. Meestal zal er geen sprake zijn van toestemming
en moet de fotograaf zelf beslissen of hij de grens overschrijdt.
Van wat langer geleden herinner ik me de serie “Geliefden-Timeless Love” van Marrie Bot (te zien op haar
site: www.marriebot.com.) Als beschouwer voel je je daar ongemakkelijk bij, hoewel er duidelijk sprake is van
toestemming en integer fotograferen.
Bij het fotograferen van andere onderwerpen, mooie landschappen, abstract of stilleven speelt
kwetsbaarheid ook, maar op een heel andere manier: onze eigen kwetsbaarheid. Door je foto’s laat je iets
van jezelf zien, je stelt je dus kwetsbaar op. Onze roerganger van vroeger, Robert Broere stelde dat je in je
nakie staat als je foto’s laat zien! Daarbij komt nog dat er bij het laten zien van je werk commentaar komt,
van onze eigen club, of van een jury. Dat kan dan ook kwetsend zijn, vooral als de bedoeling van je foto niet
overkomt.
In onze eigen club is het dan ook van belang dat je jezelf veilig voelt, dat commentaar altijd de foto betreft
en niet de fotograaf. Dat je elkaar op een club beter kent, maakt het aan een kant gemakkelijker kritiek te
geven, omdat je weet waar de fotograaf mee bezig is. Aan de andere kant belemmert het soms het geven
van goed commentaar en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Als beschouwer moet je dus goed met kwetsbaarheid omgaan en als fotograaf er van bewust zijn dat je
bedoeling soms niet overkomt.
Theo
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Beeldjesavond 2011
Het hele jaar beoordelen wij op de fotoclub elkaars werk en aan de hand van de commentaren en je eigen inzicht selecteer je dan je beste foto’s voor de Beeldjesavond; onze jaarlijkse interne wedstrijd. Het ene jaar bekijkt een fotograaf
ons werk en het andere jaar doet een kunstenaar dat. Op 21 januari 2011 was het dan zover: Harry Sikkenk, fotograaf
en voorzitter van onze afdeling van de Fotobond, had de schone taak om ons werk te beoordelen. Er waren drie categorieën: kleur, zwart-wit en serie. Harry vertelde de toehoorders dat hij het een bijzondere ervaring had gevonden om in zijn
eentje de enorme hoeveelheid foto’s te mogen beoordelen. Toen zijn hele huiskamer bezaaid lag met diverse foto’s had
zijn vrouw zelfs gezegd “het is wel een hele goede club hé, is moeilijk kiezen als ik de grond zo bekijk….”
Harry vertelt bij het bespreken van alle foto’s wat hij ziet, wat het beeld met hem doet en wat hij sterk of minder sterk aan
het beeld en de compositie vindt. Hij staat stil bij het feit als de foto een diepere laag heeft, waardoor hij dan van afbeelding naar verbeelding komt. Dit spreekt hem aan. Zijn commentaar op de foto’s is doorspekt met humor en hij geniet
met volle teugen van deze bespreking en wij ook. Hij laat duidelijk zijn waardering blijken voor de mooie afwerking van
bepaalde beelden en het gebruikte licht. Ondanks dat bepaalde foto’s hem niet aanspreken, weet hij op een positieve
manier toch waardering op te brengen voor de efforts van de fotograaf. Hij gaat in een rap tempo door de foto’s heen,
maar elke foto krijgt voldoende aandacht.
De beelden variëren van goede straatfotografie, fraaie landschappen, architectonische hoogstandjes, spontane mensenfoto’s, knappe sportfotografie en pure tegenlichtfoto’s tot foto’s van achterstallig onderhoud en schilderachtige straatjes in
zowel kleur als zwart-wit. Volop afwisseling dus. Harry had ook veel aandacht voor het feit dat een serie een verbindende
factor moet hebben; bv licht op dezelfde plaats of een overeenkomend onderwerp, zelfde structuren of een verhalend
geheel. Tevens geeft hij de tip dat het bij een serie erg belangrijk is dat de volgorde wordt aangegeven, zodat duidelijk
wordt wat de fotograaf bedoeld heeft.
Aan het eind van de avond laat hij ons niet langer in spanning en deelt mede dat Sue Goldberg de winnares is geworden in de categorie Kleur. Hij vond haar foto dynamisch, puur fotografisch met een gelaagdheid en verschil van licht en
donker, waardoor de foto boven de andere kleurenfoto’s uitstijgt. Fons Kern wint in de categorie Zwart-wit; de sfeer in de
foto in combinatie met een goede compositie en zeer goede techniek plaatste Fons boven aan de lijst. Anne-Marie Vermaat sluit de rij als winnares in de categorie Serie; haar humoristische foto’s in haar eigen aparte techniek en de manier
waarop de serie werd opgebouwd gaven voor Harry de doorslag. De drie winnaars nemen trots hun beeldje voor 2011 in
ontvangst. Het was een gezellige, spannende, maar zeker ook leerzame avond met wederom prachtig fotowerk!
Angélique van der Loo

De opening van de avond door voorzitter Theo Mastenbroek en rechts de bespreking door Harry Sikkenk

De uitreiking van de trofeeën aan v.l.n.r. Sue Goldberg (kleur), Fons Kern (zwart-wit) en Anne-Marie Vermaat (serie). Rechts hiernaast
de winnende serie van Anne-Marie Vermaat met daarboven de winnende foto’s van Sue en Fons, in groot formaat te vinden in Kroniek
87 op pagina 35 en pagina 12.
De Rarekiek Kroniek
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Mentoraat
Verslag

door bondsmentor

Jan Ros

van de ervaringen van de deelnemers

In de vorige Kroniek is reeds verteld dat we op 29 september 2010 met z’n tienen vol enthousiasme gestart waren met
het Mentoraat bij de Rarekiek. Fotograafmentor Jan Ros nam ons mee op de zoektocht van “Afbeelding naar Verbeelding” gedurende 6 maanden met als doel om de fotografische kwaliteiten van de deelnemers op een hoger plan te brengen. De volgende tien personen waren de deelnemers aan dit mentoraat met de gekozen opdracht:
Jaap Peeman		
Josina van Prooijen
Corrie Venant		
Miranda de Gooijer
Leen Stolk		
Wim Weeda		
Marc van Houwelingen
Annemarie Vermaat
Ruud Roijers		
Angélique van der Loo

: Verhalende documentaire van boer Bouterse
: Het ontwerpen van een eigen wereld
: Macrofotografie
: Landschap in een landschap
: Landschappen in atmosferische omstandigheden
: Karakterportretten
: Sfeerlandschappen
: Geënsceneerde fotografie
: De Markt
: Straatfotografie à la Martin Parr

De werkwijze was als volgt. Op de eerste avond werd tussen Jan en ons overlegd over het soort fotografie waar wij
ons op wilden richten. Dit werd o.a. andere gedaan aan de hand van meegebracht werk. Vervolgens werd voor iedere
deelnemer een opdracht opgesteld aan de hand waarvan wij de komende tijd aan de slag gingen. Tijdens de volgende
4 avonden werd steeds voor ieder van ons afzonderlijk het meegebrachte werk besproken. Jan gaf motiverend sturing
aan de bijeenkomsten door op een inspirerende manier zijn bevindingen (en die van de groep) te becommentariëren.
Veelvuldig werden wij eraan herinnerd na te denken over wat wij met het werk wilden uitdrukken, wat wij zouden willen
verbeelden (“van afbeelding naar verbeelding”). Dit met als belangrijkste doel het stimuleren van de creativiteit van de
fotograaf. Verder werd de groep steeds actief betrokken bij het bespreken van het meegebrachte werk, waarbij geleerd
werd om foto’s op een gestructureerde manier te beoordelen.
Op de zesde en afsluitende avond op 2 maart 2011 werd door ieder van ons een eindpresentatie gehouden. Dit werd
veelal gedaan in de vorm van een presentatie van een kritische selectie van het gemaakte materiaal in passe-partout of
in de vorm van een boekje.
Op 8 april 2011 zat de zoektocht erop en lieten de trotse deelnemers hun resultaten aan de aanwezige fotoclubleden van
de Rarekiek zien. Jan Ros was daarbij aanwezig om de Rarekiekers te vertellen wat hij van de beelden vond en hoe hij
de deelnemer had zien groeien in het proces. Na afloop kreeg Jan een door Jaap Peeman gemaakt Fotoboek uitgereikt
met daarin van alle deelnemers twee gemaakte foto’s. Bijgaande foto’s zijn daar een voorbeeld van.
Wij hebben met heel veel plezier deelgenomen aan het mentoraat en waren het er unaniem over eens veel geleerd te
hebben. Gesteld kan worden dat het mentoraat voor ons allemaal een belangrijke bijdrage is geweest in onze ontwikkeling als fotograaf en dat het gestelde doel de fotografische kwaliteit op een hoger plan te brengen zeer zeker is behaald.
Jan, nogmaals hartelijk bedankt voor je wijze lessen!
Marc van Houwelingen en Angélique van der Loo

Links: Marc van Houwelingen
Rechtsboven:vlnr Corrie Venant
en Leen Stolk
Rechtsonder:
Josina van Prooijen
De Rarekiek Kroniek
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Linksboven Wim Weeda, linksonder: Jaap Peeman
Rechtsboven: Anne-Marie Vermaat en Angélique van der Loo, rechtsonder Ruud Roijers
De Rarekiek Kroniek
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Vijf

leden van

De Rarekiek

behalen

Afiap / Efiap

Vorig jaar ontvingen Ton van der Laan en Angélique van der Loo het felbegeerde A-FIAP-diploma.
Hiervoor heb je minimaal 30 acceptaties in internationale fotowedstrijden nodig met minimaal 10
verschillende werken in 10 verschillende fotosalons in minimaal 5 verschillende landen. Dit jaar
was het de beurt aan de andere deelnemers van de FIAP-groep van de Rarekiek. Op 9 april 2011
was de uitreiking van de A-FIAP-diploma’s aan Wim Weeda, Corrie Venant, Marc van Houwelingen
en Jaap Peeman en E-FIAP aan Anne-Marie Vermaat. Hieronder hun bevindingen.

Wim Weeda
Na 5 jaar deelname aan de FIAP-salons in een aangenaam gezapig tempo had ik 10 acceptaties verzameld en kon ik
mijn A-FIAP aanvragen, maar een aanpassing van het reglement zorgde ervoor dat ik in het jaar van mijn aanvraag 30
acceptaties nodig had in plaats van
10. Om de aanvraag in dat jaar
nog te kunnen doen, moest ik dus
nog 20 acceptaties erbij zien te
krijgen. Foto’s om in te sturen had
ik voldoende. In totaal heb ik aan
27 salons meegedaan; in 10 salons
scoorde ik geen acceptaties, maar
in 17 salons kreeg ik er in totaal
28, waardoor ik 38 acceptaties had
verzameld. Dit was ruim voldoende
om mijn A-FIAP te behalen.
Het behalen van A-FIAP is door het
veranderen van de reglementen
wel veel zwaarder geworden dan
voorheen (meer foto’s in kortere
tijd). De deelname is vrijwel geheel
gedigitaliseerd wat mij bloed, zweet
en tranen heeft gekost om het elke
keer weer uit te zoeken. Het aantal
deelnemers is door de digitalisatie
ongetwijfeld ook flink toegenomen,
wat de concurrentie vergroot. Voorlopig doe ik nog af en toe met een salon mee (vooral als er een mooie catalogus naar mij gestuurd wordt) en ben ik lid
van de FIAP gespreksgroep in Amersfoort.

Corrie Venant
was op 9 april 2011 als afgezant van de FIAP-groep naar Amersfoort gereden om de diploma’s en speldjes van alle deelnemers in ontvangst te nemen.
Het behalen van de A-FIAP viel mij
eigenlijk wel mee, alleen had ik niet
alles qua salon, datum en FIAPnummer goed bij gehouden. Dus ik
ben dagen bezig geweest om het uit
te zoeken; wat een ramp dat invullen! De uitreiking van de diploma’s
en speldjes was aan het einde van
de Fotobond vergadering. Dat was
dus een hele zit en de uitreiking
zelf was zo voorbij. Ik heb echter
wel veel geleerd over vergaderen;
dat was beslist niet saai! Al met
al ben ik blij dat ik er toch naar toe
ben gegaan, want ik was de enige
van de 5 Fiappers .
Ik ben nu bezig voor de E-FIAP en
heb al wat nieuwe landen erbij en
acceptaties, maar daarna houd ik het denk ik voor gezien. Het word dan wel heel moeilijk en best wel kostbaar. Ik wil dan
een paar cursussen gaan volgen en besteed het geld daar liever aan.

De Rarekiek Kroniek
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Jaap Peeman
Op 1 februari 2011 kreeg ik een mail
van Theo v.d. Heijdt EFIAP ESFIAP
(dit is de FIAP Liaison officer/Coördinator buitenland Fotobond) dat mijn
aanvraag voor A-FIAP was goedgekeurd. Na een bescheiden start in
2008 met 7 acceptaties, in 2009 met
21 acceptaties kwam ik er net twee te
kort om de aanvraag voor de A-FIAP
eind 2009 weg te doen. Maar in 2010
weer trouw ingezonden naar diverse
salons. In dit jaar kreeg ik er 31 acceptaties bij dus zat ik op een totaal
van 65 acceptaties bij 27 Salons in
12 landen, dus voldoende voor de
eerste aanvraag. Gelukkig was ik in
oktober gestart met de formulieren en
van Anne-Marie had ik in het begin
geleerd om alles goed te documenteren; dit klopte wel anders kun je het wel vergeten. Bij het Holland Image Circuit 2010 had ik zelfs twee Honourable
Mentions, PTD en stond in de catalogus wat erg leuk was.
En nu op naar het volgende doel, de E-FIAP. Het jaar 2011 startte weer erg hoopvol. Ingezonden naar de salon “15th
Gran Tour delle Colline” In Italië. Deze salon bestaat uit een circuit van vier salons. Meegedaan met een portfolio van
10 beelden van ‘’farmer Bouterse’’ deze werd bij drie salons geaccepteerd en bij salon de ‘’9° TROFEO COLLINE DEL
PRATOMAGNO’’ kreeg ik tot mijn verrassing een FIAP medaille en een uitnodiging voor 30 april om die op te halen in
het Palazzo Pretorio in Piazza San Francesco a Figline Valdarno. Maar om daar nu even heen en weer te gaan, was wel
erg duur. Maar met zo’n FIAP erkenning sta je meestal in de catalogus. Erg benieuwd of dit hier ook zo is. Verder lopen
er weer verschillende Salons waaronder die van de The 6th International Emirates Photography Competition 2011 hier
heb ik ook een portfolio van ‘’farmer Bouterse’’ ingezonden. Deze zou op 15 april uitkomen met de uitslagen, maar tot op
heden nog niets vernomen. Vorig jaar was dit ook aan de hand, toen hebben ze een waarschuwing gekregen, maar dit
heeft blijkbaar niet veel geholpen. De catalogus moet volgens kenners wel ‘’SUPER’’ zijn, sta je in zo’n catalogus dat is
natuurlijk erg spannend, daar kijk je toch naar uit. Maar je moet eerst wel geaccepteerd zijn.

Anne-Marie Vermaat
was reeds in bezit van een A-FIAPdiploma, dus die behaalde haar EFIAP onderscheiding op 9 april 2011.
Hiervoor heb je 150 acceptaties, met
minimaal 50 verschillende werken in
15 verschillende landen in 50 fotosalons nodig.
De uitreiking van de E-FIAP was net
zo saai als de uitreiking van de AFIAP, voor allebei de diploma’s ontving
ik de papiertjes en speldjes over de
post. Dat scheelt weer tijd! Niet dat ik
er minder trots op ben hoor. Was het
moeilijk? Nee. Moet je geduld hebben? Ja! En geld, want al die salonnetjes bij elkaar opgeteld, slaat toch
best een gat in je portefeuille. Wat
ik behoorlijk veel werk vond, was de
aanvraag; 150 acceptaties in alfabetische volgorde met alle FIAP-wedstrijdnummers erbij; kortom een behoorlijke
administratie. Daarom is het van belang om direct alles goed bij te houden.
Nu begint het echt moeilijk te worden, na E-FIAP kun je gaan werken aan het behalen van levels en dan komt daar niet
alleen het scoren van acceptaties bij, maar ook het behalen van prijzen! Nu er meer clubleden meedoen met de FIAP
vind ik het nog leuker om mee te doen. Het meedoen met de FIAP-groep in de fotoclub doe ik om verschillende redenen;
je kunt meer doen met de beelden die je hebt gemaakt; je krijgt commentaar in de vorm van acceptaties; je werkt naar
een doel toe, zoveel acceptaties, in zoveel landen etc. en het is spannend als je een mail krijgt met de uitslag. Met deze
foto van een baboon heb ik regelmatig gescoord in de categorie natuur.
Op de website van de Rarekiek kun je onder het kopje FIAP-groep de scorende foto’s en de lijst van de wedstrijden zien,
waaraan Angélique, Anne-Marie, Corrie, Jaap, Marc, Miranda, Ton en Wim meedoen.
11
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Bondsfotowedstrijd 2011
Dit jaar hebben we weer in de hogere regionen van de Bondsfotowedstrijd gescoord maar we bleven iets achter bij de
voorgaande vier uitstekende jaren (derde, zesde, twaalfde en vijfde). Onze 10 beelden eindigden op de 32ste plaats van
de 180 deelnemende clubs op de jaarlijkse clubwedstrijd van de Fotobond, de Bondsfotowedstrijd. Je kunt naar de cijfers kijken om te zien waar we het niet goed deden, maar met een andere jury kan de score heel anders zijn. Een voorbeeld is de foto van Jaap Peeman van de jongen, ter gelegenheid van een trouwerij in een ongemakkelijk pak gestoken.
Deze foto was eind vorig jaar de beste van ruim 700 beelden bij Foto Individueel en eindigde nu in de grijze middenmoot.
Waar legt de jury de accenten? Mag een goed portret niet meer?
Kijkend naar het juryrapport vielen een paar dingen op. De jury vond – net als we van mensen van het Fotomuseum
gehoord hebben – dat wij fotoamateurs te weinig gebruik maken van de creatieve vrijheid die wij hebben. Ook waren er
veel foto’s waarop weinig tot niets gebeurde, terwijl fotografie juist gewone of bijzondere gebeurtenissen en momenten
uit het leven zo goed kan vastleggen. Sommige van onze foto’s lieten wel die momenten zien en scoorden hoog, andere
wat minder. Er is in ieder geval werk aan de winkel. Wel was er succes voor Fons Kern, die een van zijn foto’s die deel
uitmaakte van de inzending van Fotogroep De Huiskamer met brons beloond zag.
Ton

Foto’s van Anne-Marie Vermaat, Cor Lokker, Jaap Peeman, Theo Mastenbroek en Wim
Weeda
De Rarekiek Kroniek
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Programma 2011-2012
Juni 2011
Vrijdag 10 juni: Werkavond
Deze avond hebben we een technische avond waarop allerlei praktische
kanten van de digitale fotografie aan
bod komen door Jeroen Kik.
Zaterdag 18 juni: Slotavond van het
jaar met partners, we hebben weer
de jaarlijkse barbecue aangevuld met
fotografische presentaties van enkele
leden. Club open om 19 uur. Er wordt
rondgebeld voor de belangstelling.

Juli 2011
Vrijdag 8 juli: Fotocafé.
Een informele avond om bij te praten
en om in informele sfeer foto’s te
bespreken.
Vrijdag 22 juli: Fotocafé

Augustus 2011
Vrijdag 5 augustus: Fotocafé
Vrijdag 19 augustus: Fotocafé en
uiterste datum voor inleveren beelden
voor “Raw Zone”

September 2011
Vrijdag 2 september: Bespreking
Eigen werk 1
Op deze avond bespreken we foto’s
en meegebracht digitaal werk.
Zaterdag 10 september: Open Monumentendag
Op deze dag is ons clubhuis van
10 tot 17 uur geopend. Ook willen
we foto’s presenteren op het thema
van Open Monumentendag “Nieuw
gebruik van oude gebouwen”.
Vrijdag 16 september: Bespreking
Eigen werk 2
Vrijdag 30 september: Gastfotograaf:
nog vast te stellen

Oktober 2011
Vrijdag 14 oktober: Bespreking Eigen

werk 3
Vrijdag 28 oktober: Bespreking Eigen
werk 4

November 2011
Woensdag 2 november: Opening
Fotofestival aan de Maas in gebouw
LP2, naast Fotomuseum op de Wilhelminapier in Rotterdam
Donderdag 3 t/m zondag 6 november:
Fotofestival aan de Maas.
De hoofdtentoonstelling heeft als
thema “Raw Zone”. Hiervoor kunnen
leden van fotoclubs van afdeling 12
foto’s insturen. Zie het artikel over het
Fototestival voor verdere informatie.
Vrijdag 11 november: Bespreking
Eigen werk 5
Vrijdag 25 november: Bespreking
Eigen werk 6

December 2011
Vrijdag 2 december: Bespreking
Eigen werk 7
Zaterdag 17 december: Slotavond
met partners. Iedereen brengt weer
iets te eten mee en ook willen we de
resultaten zien van de foto-opdracht
“Stilleven”. Clubhuis open vanaf 19
uur.
Inleveren foto’s en series voor de
verkiezing van de beste beelden van
2011

Januari 2012
Vrijdag 6 januari: Bespreking Eigen
werk 8
Vrijdag 20 januari: Verkiezing van
de beste zwart-witfoto, kleurenfoto
en serie van 2011. Dit keer wordt de
keuze gedaan door een beeldend
kunstenaar (m/v)

Februari 2012
Vrijdag 3 februari: Bespreking Eigen

werk 9
Vrijdag 10 februari: Algemene ledenvergadering
De agenda, notulen en verslagen
worden in de loop van januari toegezonden.
Vrijdag 24 februari: Bespreking Eigen
werk 10

Maart 2012
Vrijdag 9 maart: Eigen werk 11
Vrijdag 23 maart: Gastfotograaf: nog
vast te stellen
Vrijdag 30 maart: Eigen werk 12

April 2012
Vrijdag 13 april: Eigen werk 13
Vrijdag 27april: Eigen werk 14

Mei 2012
Vrijdag 11 mei: Eigen werk 15
Nog vast te stellen: Kunst Kijk Route
Goeree-Overflakkee
Vrijdag 25 mei: Werkavond

Juni 2012
Vrijdag 1 juni: Eigen werk 16
Zaterdag 9 juni: Slotavond met partners, barbecue

Wedstrijden

en

sluitingsdata

17 augustus: sluiting inzenden Foto
Nationaal
19 augustus: sluiting inzenen Raw
zone via info@rarekiek.nl
27 oktober: sluting inzenden Foto
Individueel
1 november; start inzenden FotoonLine
30 november: sluiting inzenden FotoonLine

Expositie Diekhuus
De club had een geslaagde expositie in het Diekhuus van 17 t/m
20 februari. Er was veel bezoek. Wim Weeda en Corrie Venant
hadden met veel passen en meten een mooie tentoonstelling opgehangen met meer dan 90 foto’s. Hopelijk kunnen we dit jaarlijks
herhalen. Door het vele licht van buiten is het misschien een idee
om de foto’s zonder glas te exposeren.
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Foto Individueel
Foto OnLine

Jaap Peeman

Wat de Bondsfotowedstrijd voor de
aangesloten clubs is, zijn de wedstrijden Foto Individueel en Foto OnLine
voor de individuele leden van clubs in
de Fotobond. Enkele leden van onze
club doen hieraan mee en vaak met
succes. In de editie 2010 van deze
wedstrijden behoorde Jaap Peeman
tot de winnaars. Hij won Foto Individueel (814 deelnemers) met de bovenste
foto en won de vierde prijs bij Foto
OnLine (1650 digitale beelden) met de
onderste foto.
Als je de opdracht aanneemt om te
fotograferen bij een trouwerij, is je
eerste zorg... als dat maar goed gaat.
Zijn je beelden goed belicht, gaat de
chip niet kapot, heb ik de goeie momenten? Dat er toppers tussen zullen
zitten die het zeer goed doen bij de
Fotobond, dat verwacht je niet, maar
soms zijn er van die momenten, die er
om vragen gefotografeerd te worden.
Hier zijn er twee. (Ton).

Eigen

werk

Beeld

van de avond

Door het grote aantal actieve leden moet het aantal foto’s en digitale beelden, dat meegenomen kan worden naar een
clubavond een beetje beperken. Neem daarom niet meer dan 5 foto’s of 5 digitale beelden mee. Wil je een grotere serie
laten zien, meld het even bij het bestuur, dan wordt er ruimte voor gemaakt in het programma en kan het onderwerp
gemeld worden aan de leden.
Sinds het begin van 2010 laten we een van de aanwezige leden het voor hem / haar beste of meest opvallende beeld
van de avond kiezen. Deze beelden komen te staan op een fotogalerie op onze website en een week op de voorpagina
van de website.

Stilleven

Onze opdracht voor dit jaar is “Stilleven”. Het onderwerp kwam spontaan tevoorschijn toen we geïnspireerd werden door
een foto in een van de rondreis fotocollecties die we dit jaar op de club hadden.
Met het onderwerp kun je alle kanten uit en het geeft veel
vrijheid. Doe maar eens bij Google een zoektocht naar
afbeeldingen met trefwoord “stilleven” of “still life” of “still life
photography”. Daar moet inspiratie uit te halen zijn.
Een bijzonder voorbeeld van stilleven zie je bij fotograaf
Richard Kuiper, die onder de titel “Het Hollands stilleven in
plastic” in mei een tentoonstelling heeft. Een beeld dat zo lijkt
te zijn geplukt uit de zeventiende eeuw blijkt bij nadere bestudering heel eigentijds. Het tafelkleed is een plastic vuilniszak,
de borden, brood, groenten en fruit, allemaal plastic en de
grijze flessen lijken verdacht veel op bidons voor op de fiets.
Ze zijn het ook. Met zo’n beeld wordt het stilleven opeens
heel eigentijds. Zie ook www.richardkuiper.com.
				
			
Foto © Richard Kuiper
De Rarekiek Kroniek
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Gastfotografen
Ton Wolswijk en John Moest waren op 11 maart 2011
met hun fotowerk te gast bij de Rarekiek.
Ton en John zijn een fotograferend echtpaar. Op de
vele reizen die ze maken, komen de meeste foto’s tot
stand. Goed te zien dat ze beiden een eigen fotografisch gezicht hebben.
Door John, die al heel lang fotografeert, is Ton ook
gaan fotograferen. Gestimuleerd door de digitale
techniek.
Ton is geboeid door mensen. Ze fotografeert ze
vaak op haar reizen; kinderen zijn kenmerkend voor
haar foto’s. Ze werkt steeds vaker met series, omdat
ze vindt dat het verhaal daardoor sterker wordt. Ze
fotografeert direct en probeert het contact te maken.
Ze is betrokken bij haar onderwerp. Ze denkt dat het
voor haar, als vrouw, in vele landen gemakkelijker is
om mensen te fotograferen. We zagen veel foto’s in
het vierkante formaat, vaak subtiel van kleur en met
zo nu en dan een bescheiden gebruik van de digitale
bewerking.
Ton is heel kritisch op haar werk. Maakt foto’s over om
te zien of het zo beter is. Ze is lid van FG De Huiskamer en van FG De Ontspanner in Oosterhout.
John heeft al van jongs af aan gefotografeerd. Hij
heeft zo’n beetje alle technieken gebruikt; van de
eigen zwart-wit doka tot de digitale. Ook heel veel
onderwerpen zijn bij hem langs gekomen, maar de
mensenfotografie is toch wel de hoofdzaak. Landschapsfoto’s zagen we zelden en een enkele keer
abstract. John heeft veel portret- en modelfotografie
gedaan. Nu doet hij veel aan reisfotografie. Hij is
vooral geboeid door verschillende culturen in met
name de Aziatische landen. John werkt graag in
zwart-wit en minder in kleur. De straatfotografie boeit
hem bijzonder. Hij heeft het geduld om op het goede
moment te wachten en zo de boeiende foto te maken.
John is lid van FG De Huiskamer en van FC Made.
De Rarekiekers hebben genoten van het mooie werk
van twee gedreven fotografen.
Theo
Foto’s boven: Ton Wolswijk, onder: John Moest
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Fotofestival

aan de

Maas

Dit jaar doet De Rarekiek voor de derde keer mee aan dit festival in gebouw LP2 naast het Fotomuseum op de Wilhelminapier in Rotterdam. De hoofdtentoonstelling “Raw Zone” wordt hieronder nog een keer toegelicht door Ruud
Visschedijk.
Raw Zone is een breed en rijk thema dat de creatieve fotograaf vele mogelijkheden biedt. Als we naar de letterlijke betekenis van de
woordcombinatie kijken, dan gaat het om een zone, een gebied, een plek die je ruw, ruig, ongepolijst of ongecultiveerd kunt noemen.
Je kunt daarbij denken aan stedelijke gebieden, aan plekken waar de samenleving het niet zo nauw neemt en waar het er stevig
aan toe gaat, aan zogenaamde no-go areas. Dat kan in Rotterdam zijn of elders in de regio. We vinden dit soort gebieden in elke
grote stad en regio wel terug. Natuurlijk kun je ook denken aan gebieden aan de rand van de stad, het tussenland waar niet wordt
gebouwd, dat nog onontgonnen is. Of zelfs aan gebieden die helemaal door de natuur zijn overwoekerd en waar menselijk ingrijpen
vergaande consequenties heeft voor mens en milieu. Toch hoeft het thema niet alleen betrekking te hebben op de stad of een stedelijke omgeving. Je kunt ook aan een groep mensen denken. Mensen die staan aan de zelfkant van een samenleving. Mensen die
zich onttrekken aan de heersende culturele waarden. Die de samenleving ruw en ongepolijst noemt, maar die (daardoor) een zekere
oorspronkelijkheid hebben behouden. Voor de fotograaf die digitaal werkt is het begrip Raw Zone natuurlijk gesneden koek. ’Raw’ is
namelijk een aanduiding voor de manier waarop je een digitaal beeld ‘wegschrijft’. Het is de allereerste, nog ongefilterde berekening
van de digitale camera. En dit gegeven biedt allerlei mogelijkheden om met de kwaliteit van het beeld te experimenteren, met pixels,
met kleur. Experimenten, die niet uit zijn op een gelikte, technische perfectie, maar juist de indruk geven van een ongepolijste, wellicht onaffe foto. Want ook daar heb je technische perfectie voor nodig.
Ruud Visschedijk, directeur Nederlands Fotomuseum

Inleveren

van fotowerk

Tot 19 augustus kan hiervoor bij onze club fotowerk worden ingeleverd. Dit moet per club worden verzameld en op
een dvd gestuurd naar de coördinator. Bij De Rarekiek kan per e-mail (info@rarekiek.nl) worden ingeleverd. Liever
niet meer dan één bestand per e-mail aanhechten! De bestanden moeten voldoen aan de volgende eisen:
Kortste zijde: minimaal 2000 pixels, langste zijde maximaal 4800 pixels, hoogste kwaliteit jpeg en resolutie 300ppi.
De bestandsnaam moet zijn: je naam en een volgnummer. Zie ook www.fotofestivalaandemaas.nl

Activiteiten
Naast de hoofdtentoonstelling “Raw Zone” zullen de deelnemende clubs zich presenteren met een tentoonstelling, zijn
er diverse lezingen en workshops en is er de bespreking en tentoonstelling van het beste werk van de Joop van de
Weteringwedstrijd.
In september komt er een tentoonstellingskrant met alle informatie in het blad van de Fotobond “InBeeld”.

Sue Goldberg
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Angélique van der Loo
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Cor Lokker

Mieke van Helden
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Bram Schrier

Josina van Prooijen
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Peter Kouijzer

Sue Goldberg
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Martien van Rossen
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Fons Kern
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Corrie Venant
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Sue Goldberg

Willy Mijs-van Rossum
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Riet Elen-Doorduyn - Gevonden voorwerpen
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met samenhang

- Boer Bouterse

Op 7 augustus 2010 reed ik op de West-Krakeelstraat in Sommelsdijk en zag op de Westdijk een oude meneer wandelen. Hij was gekleed in een blauwe kiel en op zijn hoofd droeg hij een calotte. Direct thuis mijn Nikon D200 opgehaald
en terug naar de Westdijk. Daar trof ik hem gelukkig nog aan, uitrustend op de stenen keermuur naast café de Kok. We
raakten in gesprek. Hij vertelde dat hij Bouterse heette en 94 jaar oud was. Hij woont op het boerenspulletje op de Oudelandsedijk iets verderop. Na de kennismaking vroeg ik of ik een paar foto’s mocht maken, ‘’je doet maar’’ zei Bouterse.
Na deze eerste sessie liep ik mee naar zijn huis, onderweg nog wat beelden makend. Toen ik afscheid nam van Bouterse spraken we af dat ik nog eens terug zou komen.
Ik bezocht hem van oktober 2010 tot maart 2011 ’s morgens, ‘s middags of ’s avonds. Bij de allereerste sessie bij hem
thuis trok hij al gauw zijn portefeuille en daaruit kwam zijn trouwfoto. Ook een benzinebonboekje uit de tweede wereldoorlog kwam hieruit. Verrassend wat de oude man allemaal liet zien en vertelde. Alle opnamen fotografeerde ik bij
bestaand licht op 400 ISO.
Toen ik las dat het afdelingsbestuur van de afdeling een wedstrijd organiseerde met als thema ‘’5 met Samenhang’’ was
het voor mij een uitgemaakte zaak dat ik hiervoor Boer Bouterse zou inzenden. En uiteindelijk met succes. Dit betekent
dat ik genomineerd ben voor deelname aan‘’Foto Nationaal’’ van de Fotobond later dit jaar.
Jaap Peeman
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Theo Mastenbroek
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