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Van de redactie

Voor jullie ligt weer een nieuwe Kroniek. Na het drukke jubileumjaar wil de redactie nu
snel weer terug naar twee Kronieken per jaar. In deze Kroniek is er weer volop aandacht voor vermeldenswaardige fotografische activiteiten binnen onze club, afdeling en
Fotobond. Traditiegetrouw begon het jaar met een verslag van de “Beeldjesavond”, de
avond waarop de zaal muisstil is. Vrij snel daarna kwam de keuze voor, inzending van
en bespreking van de Bondsfotowedstrijd, waarvan Jaap Peeman verslag doet. Met een
gedeelde 10de plaats deden we het erg goed dit jaar.
Rond die tijd hadden we ook de foto-uitwisseling met Dorchester. Op twee achtereenvolgende avonden namen we kennis van hun beelden en voorzagen die van commentaar. Een week later luisterden we naar hun (vertaalde) commentaar op onze foto’s. Het
waren weer twee erg leerzame avonden, waarvan in de Kroniek verslag wordt gedaan.
Behalve de foto’s van onze leden waren er diverse activiteiten van de afdeling (5 met
samenhang, Fotofestival aan de Maas), de Fiap (Holland Image Circuit) en de Fotobond
waarbij een aantal leden actief was. Ook de nieuwe leden van eind vorig jaar en begin
dit jaar krijgen in deze Kroniek de kans zich te presenteren. We hadden interessante
gastfotografen: Ariane James van Fotogram in Amsterdam en Carla Kogelman, die in
het volgende nummer uitgebreid aandacht zal krijgen.
Uit al deze informatie is hopelijk weer een leuke Kroniek ontstaan. Werd de Kroniek
voorheen vaak door mijzelf digitaal in elkaar gezet met behulp van Adobe Indesign,
deze keer hebben we voor de helft van de pagina’s gebruik gemaakt van de software
van onze drukker Editoo. Bram Schrier en Kees van ’t Zelfde hebben daarmee de
fotopagina’s gemaakt. Doel is om binnen enkele Kronieken helemaal over te stappen op
deze software die wat makkelijker in de bediening is dan Indesign. Jaap Peeman deed
de fotoselectie en Sjaak Breedveld had de coördinatie.
Ton van der Laan
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Leden € 100 per jaar, jeugdleden, studerenden, medegezinsleden en donateurs
€ 50 per jaar, te voldoen op
Rabobank rek.
NL89 RABO 0341 6579 64,
t.n.v. De Rarekiek te Middelharnis. Donateurs zijn geen
“bondslid”.
Bondsleden ontvangen gratis “InBeeld”, het tijdschrift
van de Fotobond.

Ook De Rarekiek ontkomt niet aan wat aanpassingen door de nieuwe
privacy wetgeving. Wat legt De Rarekiek vast op de website aan privacygevoelige informatie? Dat betreft alleen informatie betreffende de leden en
ereleden. Vastgelegd worden naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s),
e-mail adres (maar alleen als men daarmee akkoord is), het bondsnummer en sinds wanneer men lid is. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de
leden om elkaar te kunnen bereiken voor de diverse activiteiten binnen en
buiten de club. Zodra iemand zijn of haar lidmaatschap beëindigt, worden
deze gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt en hebben geen ander doel dan onderlinge communicatie. Toegang tot deze informatie verliep voorheen met een login met
één gezamenlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Nu heeft iedereen een
persoonlijke gebruikersnaam en eigen wachtwoord. Deze wordt bij het einde
van het lidmaatschap verwijderd. Leden die nog geen gebruikersnaam en
wachtwoord hebben kunnen die aanvragen via website@rarekiek.nl

Fotobond
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Wilma Schrier
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De Rarekiek onderhoudt een Facebook pagina. Leden kunnen vooraf aangeven dat zij niet akkoord zijn dat hun foto’s gebruikt worden op Facebook
pagina’s of andere sociale media behorend bij de Rarekiek. “Niet akkoord
zijn” zal in de ledenlijst worden verwerkt. Een uitzondering betreft foto’s
van clubavonden of andere evenementen waarop foto’s van leden in klein
formaat zichtbaar kunnen zijn op de achtergrond. De Rarekiek maakt geen
gebruik van Cookies op haar website.

Fotobond

Lidmaatschap van de Fotobond is onderdeel van het lidmaatschap van de
Rarekiek. De Rarekiek is verplicht om naam, adres en woonplaats van de
leden door te geven aan de Fotobond. Hierdoor is de Fotobond in staat
om het kwartaalblad Inbeeld toe te sturen en mogen leden deelnemen aan
wedstrijden en andere activiteiten van de Fotobond. Rarekiek-leden kunnen
zelf contact opnemen met de Fotobond en hun e-mailadres delen met de
Fotobond voor het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief en andere informatie van de Fotobond. Zie verder het Privacybeleid van de Fotobond.

Rangen en standen
Binnen het wereldje van amateurfotografen zijn verschillende mogelijkheden je werk met anderen te vergelijken.
Zo is er de bondsfotowedstrijd voor de clubs. De Rarekiek behaalde een mooie tiende plaats. Meer hierover lezen
jullie in deze kroniek. De foto’s krijgen van een ter zake kundige jury punten. Net als bij sport wint de club met de
meeste punten. Lijkt eenvoudig en logisch, maar is dat ook zo? Een groepje Rarekiekers heeft een keuze gemaakt
uit ingeleverd werk en daaruit naar eer en geweten, de beste tien ingestuurd. Prima, goed gedaan! Zonder puntensysteem.
Bij het bekendmaken van de uitslag kijkt iedereen naar de resultaten van bevriende of bekende clubs: “het gaat
met club “huttemetut” dit jaar niet best, vorig jaar op plaats vijf en nu gezakt naar vijftig!” Commotie als een wat
onbekende club plots heel hoog scoort. Iedereen van de leg!
Dat jurylid zijn een moeilijke opgave is laat zich raden.
Laat ik duidelijk zijn: de fotobond doet zijn best drie goede juryleden te vinden die op hun beurt het werk integer
proberen te beoordelen. Het probleem zijn natuurlijk de punten, en natuurlijk niet alleen bij de Bondsfotowedstrijd
maar ook bij andere jureringen. Hoe moet je dat toekennen van punten aan een foto zien? Is een foto die 20 punten krijgt zoveel minder dan een met 21 punten? Bij deze wedstrijd kan een foto van ieder van de drie juryleden
maximaal 10 punten krijgen, dus 30 in totaal.
Net als vroeger op school worden de tienen niet en negens zelden toegekend en drieën en een zie je ook bijna
niet. De beste foto krijgt dus bv. 27 punten. Dat zou een “Gouden” waardering opleveren. Die zijn dit jaar niet toegekend. In de lijst zie ik elf foto’s met 26 punten. Die krijgen dan een zilveren sticker.
De eerste 21 clubs behaalden 232 tot 212 punten. Twee clubs eindigden gelijk op plaats 5, twee gelijk op 7, vijf
gelijk op 10, drie gelijk op 15 en 4 gelijk op plaats 18. Tussen de club op plaats 1 en de club op plaats 18 zit 20
punten verschil, dus 2 punten gemiddeld per foto.
Een beetje oneerlijk van mij natuurlijk. Het betekent wel dat een erg laag gewaardeerde foto in een serie direct een
lagere notering oplevert. Toch meedoen als club? Natuurlijk, wie wil niet hoog eindigen? De uitslag relativeren lijkt
mee goed.
Persoonlijk kun je nog aan veel andere wedstrijden meedoen, vooral doen! Het leert je te kiezen in je eigen werk. Is
die foto beter dan die andere? Proberen objectief en kritisch naar je eigen werk te kijken is van groot belang.
Bij de toelichting op de inzendingen voor de BMK (Bonds Meester Klasse) maakte de nieuwe voorzitter van de Fotobond, Oege Lam, een vergelijk met de Olympische spelen. Wie staat op nummer één haalt goud! Ik vond het een
ongelukkige uitspraak. Bij hardlopen is het eenvoudig, bij fotografie ligt het toch anders. Objectief foto’s beoordelen
is onmogelijk. Je werk aan andere fotografen of een jury laten zien is belangrijk, zeker als je een duidelijke uitleg of
mening krijgt waarmee je verder kunt.
Een wedstrijd kan ook goed zijn om eens met een thema aan de gang te gaan. Er zijn veel fotografen die graag
een soort opdracht hebben. Een mentoraat volgen kan dan heel goed werken.
Binnen de club zou het goed zijn dat leden onderling in kleine groepjes met een thema aan de slag gaan. Het kan
heel stimulerend werken. De club-thema’s laten dat ook zien. Als je een onderwerp wilt aanpakken zoek dan een
paar clubleden en ga aan de slag.

Theo

Leendert Verkerke
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Beeldjes 2017
Het is traditie dat afwisselend één fotograaf en
één beeldend kunstenaar het beste fotowerk
van het afgelopen jaar bespreekt en uit dat
werk in ieder van de categorieën zwart-wit foto,
kleurenfoto en fotoserie zijn of haar favoriete
beeld uitkiest. De trofeeën zijn ooit gemaakt
door Mel Dale uit Stad aan het Haringvliet.
Beeldhouwer Leo van den Bos ontfermde zich dit jaar over de taak om
zijn persoonlijke keuze te maken uit
de door de Rarekiekers aangeleverde
foto’s en fotoseries. Hij is gewend te kijken en denken in 3D en probeert vorm

Winnende kleurenfoto van Magda Korthals

Winnende serie: Theo Mastenbroek
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en ruimte in zijn beelden in balans te krijgen. Daarom was
het niet verwonderlijk dat hij met andere ogen naar de foto’s
keek dan we zelf gewend zijn te doen. Met abstracte beelden,
beelden met veel onscherpte en beweging had hij wat moeite.
Het was volgens hem ook appels met peren vergelijken door
de enorm verschillende onderwerpen en benaderingen die hij
voorgeschoteld kreeg. Maar hij is eruit gekomen.
Hij koos als winnende serie een van Theo Mastenbroek. De
winnende zwart-wit foto was gemaakt door Sue Goldberg (zie
pagina 6, foto 4) en tot slot was het beeldje voor de winnende
kleurenfoto voor Magda Korthals.
Een impressie van de besprekingen van de laatste jaren en de
winnende beelden zijn op onze website te vinden evenals een
totaaloverzicht van de winnaars en juryleden van de afgelopen
38 jaar.

Leo van den Bosch bespreekt het ingezonden werk

en hier samen met de winnaars Theo, Magda en Sue

Kunstkijk 2018
In de herfst van 2017 kwam onze club voor een dilemma te
staan. Tijdens het Hemelvaartweekend van 2018 zouden
zowel de Kunstkijk als het Fotofestival aan de Maas plaatsvinden. Na alle inspanningen die getroost waren voor het goed
laten verlopen van ons jubileumjaar 2017 was het organiseren
van twee grote projecten het jaar daarop wat veel van het
goeie. We kozen ervoor om niet als club mee te doen aan het
Fotofestival maar ons weer goed te presenteren op de Kunstkijk Goeree-Overflakkee. Hier hadden we voor de derde keer
de uitstekende tentoonstellingslocatie in Jachtwerf Atlantica
in Stad aan het Haringvliet. Deze locatie deelden we dit keer
met glaskunstenaar Vicky van der Plas en keramiste Marianne
Ouwendijk. Dat ging allemaal prima samen.
Voordat de ruimte goed ingericht was moest er heel wat
gebeuren. Een aantal clubleden was de maandag en dinsdag
voorafgaande aan de tentoonstelling uren aan het werk om
samen met mensen van Atlantica de achterwand en zijwanden

van doek te plaatsen, daarna onze tentoonstellingsborden en
enkele extra borden te plaatsen en de bewegwijzering naar de
tentoonstellingslocatie goed te regelen. Op woensdag hingen
de exposanten hun foto’s op.
Het fotowerk dat geëxposeerd werd voldeed voor een groot
deel aan het thema van de Kunstkijk “water” en daarna mocht
het publiek komen. En dat kwam, vooral op donderdag was de
belangstelling groot. Daarna werd het iets minder druk maar
uiteindelijk kwamen we uit op bijna 500 bezoekers die veel
waardering voor ons werk hadden. Op vrijdag was er nog een
muzikaal intermezzo.
Na deze vier succesvolle tentoonstellingsdagen was het tijd
om alles weer op te ruimen. Omdat de jachtwerf op maandag
weer moest gaan draaien moest dat vrij snel gebeuren. Ook
toen waren voldoende vrijwilligers beschikbaar om deze klus
te klaren. Dank aan iedereen die geholpen heeft om deze
tentoonstelling een succes te laten worden.

De presentatie van onze club op de Kunstkijk met in het midden en achterin de presentaties van de andere kunstenaars
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Bondsfotowedstrijd 2018
Op de laatste jaarvergadering in februari jl. ben ik toegetreden tot de groep die de collectie voor
de bondsfotowedstrijd 2018 samenstelt. Die groep bestaat inmiddels al een aantal jaren uit 4
leden. De andere curatoren zijn Hans Groenendijk, Leo van Kassel en Wim Weeda. Wim stopt
dit jaar en Fons Kern komt er in.
Mijn eerste herinnering aan de BFW is van begin 1978. Ik was
nog maar twee jaar lid, toen mij werd gevraagd een zwartwit foto van een eenzaam arbeidersschuurtje in de polder
bij Nieuwe Tonge in te leveren, deze foto kreeg een gouden
sticker (uitmuntend). Onze fotoclub zat dat jaar in de topgroep.
Verschillende malen (we zaten toen nog in de Kerkstraat) heb
ik mee mogen doen om de collectie voor de BFW uit te zoe-

ken. Dat gebeurde altijd door twee personen. Op een gegeven
moment kwam er commentaar van enkele leden: ‘’mijn foto zit
er nooit bij’’. Er is toen gekozen voor een derde lid erbij zonder
stemrecht.
Maar nu wordt in drie middagen al het werk dat het voorgaande jaar is ingeleverd beoordeeld. Bij Hans Groenendijk zijn
alle digitale beelden op een tv-scherm bekeken en uiteindelijk
bleven er 10 foto’s over. In tegenstelling tot sommige andere
clubs waar gejureerd voor een selectie waarbij zoveel mogelijk fotografen meedoen is er dit jaar bij ons geselecteerd op
de beste foto’s waarbij de foto’s ergens over moeten gaan.
En verder mag je rekenen op goede juryleden; maar het blijft
mensenwerk.
De jury van de Bondsfotowedstrijd 2018 heeft dit jaar in Zutphen uit 169 inzendingen moeten kiezen. Op één dag 1690
foto’s aandachtig bekijken en beoordelen is een gigantische
klus. 4 fotoclubs kregen het predicaat topgroep. Onze fotoclub
‘’de Rarekiek’’ plaatste zich in de top 10 met een gedeelde 10e
plaats. Brons behaalden drie leden van de Rarekiek: Marjolijn
Maljaars kreeg 24 punten voor haar foto ‘’STRANDPRET. Wim
Weeda met ‘’PAARDEN’’ en Jaap Peeman met ‘’WINTERDAG’’ kregen allebei 23 punten.
Jaap Peeman, 24 april 2018

Foto 1 - Martien van Rossen

Foto 2 - Anne-Marie Vermaat

Foto 4 - Sue Goldberg

Foto 3 - Jaap Peeman (brons)

Foto 5 - Jaap Peeman
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Foto 6 - Marjolijn Maljaars (brons)

Foto 7 - Hans Groenendijk

Foto 9 - Fons Kern

Foto 8 - Wim Weeda (brons)

Foto 10 - Magda Korthals
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Dorchester uitwisseling 2018
Dit jaar hadden we voor de vijfde keer een foto-uitwisseling met onze Engelse vrienden uit
Dorchester. Beide clubs hadden een boeiende set van 30 beelden naar elkaar gestuurd. Al die
beelden werden diepgaand bekeken en van commentaar voorzien. Ook werden door beide
clubs een aantal foto’s genomineerd en iedere club koos haar drie meest aansprekende foto’s.
Evenals vorige jaar drukken we die beelden af in de Kroniek. Ook zijn de commentaren van de
Engelse club op onze foto’s uit de jaren 2014-2018 op de ledenpagina’s van onze website te
vinden. Er zijn duidelijk verschillen tussen beide clubs over het aanpakken van de fotografie en
de nabewerking van de foto’s in Photoshop. Bij hun commentaren op onze foto’s stuurden de
Engelsen ook inleiding op die foto’s mee. Die willen we jullie niet onthouden.
Bedankt voor het sturen van jullie beelden – we hebben
genoten van het bekijken van en het discussiëren over jullie
foto’s. Zoals altijd is onze aanpak anders dan die van jullie – we zijn gewend om beelden te bespreken/beoordelen op
basis van technische gronden en daardoor moesten wij steeds
onze leden eraan herinneren om te proberen de beelden
vanuit emoties te bekijken – maar het is moeilijk om ingesleten
gewoonten te veranderen! Het is de manier waarbij alle fotografische competities in de UK worden beoordeeld en en dat is
hoe wij gewend zijn aan het beoordelen en bekijken van foto’s.
We leren wel van jullie, en wij beginnen ook te kijken naar een
verhaal en een emotionele reactie!
We hebben een aantal van de beelden achtergehouden voor
de “tweede kijk” voordat wij onze drie favorieten hebben gekozen. Deze “tweede kijk” voor een aantal foto’s is de gewone
manier in UK competities en we denken dat jullie graag willen

weten welke beelden wij voor de tweede keer zouden willen
zien.
We beginnen het idee te krijgen dat de Britse foto“stijl” veel
meer nabewerking inhoudt dan die van jullie. Jullie zullen
merken dat veel van ons commentaar betrekking heeft op
nabewerking maar in de loop van de avond begonnen wij ons
af te vragen of de Dutch “style” er een is van “minimale bewerking” en liefst alles in-camera doen, zodat dit misschien in acht
genomen moet worden/genuanceerd in ons commentaar!
Een van onze leden heeft mij gevraagd om jullie te vertellen
hoeveel hij van jullie foto’s genoten heeft – het is een andere
aanpak dan die van ons, een betere naar zijn mening, en
hij zei dat veel van onze foto’s hem aan het denken hebben
gezet.
Namens Dorchester Camera Club – Stephen Jones

Dorchester - Good Bad Ugly

Dorchester - Layers of Delapidation
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Rarekiek - Fons Kern

Boven: Dorchester - Indian Elephant
Rechtsboven: Rarekiek - Martien van Rossen
Daaronder: Rarekiek - Magda Korthals

Fotoformaten
Zonder digitale beelden geen Rarekiek. Dat mag
wel duidelijk zijn. Het formaat van die beelden is
daarom belangrijk om ze goed geprojecteerd te
krijgen, goed op de website te hebben en ook zo in
het clubblad. In de praktijk gaat dat nog wel eens
mis. Daarom een korte toelichting hoe je een goede
kopie van de betreffende beelden kunt krijgen in het juiste
formaat, met de juiste kleurruimte en resolutie.
Voor die drie doelen zijn verschillende formaten van de beelden nodig in pixels. Alle beelden zijn welkom in JPEG formaat
in de hoogste kwaliteit (10 voor website en projector, 12 voor
Kroniek). De kleurruimte is in alle gevallen sRgb. Voor de
galerieën op onze website moeten de beelden passen binnen
650x450 pixels. De projector in het Diekhuus ondersteunt het
formaat 1920x1080 pixels. Daar moet je beeld liefst binnen
passen. Is het beeld groter, dan zal de projector verkleinen tot
het past. Is het beeld kleiner, dan wordt het kleiner weergegeven op het scherm. Voor de Kroniek willen we beelden van
2000-2400 pixels voor de grootste maat. Omdat het hier om
drukwerk gaat speelt ook het aantal pixels per inch een rol.
Dat is de resolutie en die moet 300 pixels per inch zijn.
Hoe bereik je dat? In Photoshop kun je onder Beeld -> Afbeeldingsgrootte zowel de pixels instellen als de resolutie. Zet
eerst de resolutie op 300 ppi en verander daarna zonodig het
aantal pixels. De kleurruimte verander je in
Photoshop -> Bewerken -> Profiel toepassen en kies sRgb. Gebruik daarna “Opslaan als”, dan krijg je het venster waarin je
voor JPEG kunt kiezen, een nieuwe naam
en locatie kunt aangeven en de JPEG
kwaliteit kunt kiezen.
Wie met Adobe Bridge werkt kan een hoop
foto’s tegelijk aanpassen in een bepaalde
pixelwaarde met de juiste kleurruimte. Dat
doe je met Extra -> Photoshop -> Afbeeldingsprocessor, een onmisbaar hulpje als
je hem eenmaal kent.
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Riet Elen

Fons Kern
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Jaap Peeman

Jaap Peeman
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Kees van 't Zelfde

Leendert Verkerke
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Leo van der Wende

Paul de Jagher
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Jentien Boerma

Greta van der Wende
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Joep Luijckx

Henk de Jong
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Ton van der Laan

Jan Keuvelaar
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Leo van Kassel

Petra de Munck
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Sjaak Breedveld

Sue Goldberg
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Theo Mastenbroek

Theo Mastenbroek
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Cor Lokker

Hans Nieuwland

20 De Rarekiek Kroniek

Anne Marie Vermaat

Jeanine Fortuin
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Wilma Krapman

Magda Korthals

Wilma Schrier
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Wilma Krapman
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5 met samenhang 2018
Ieder jaar organiseren de afdelingen van de Fotobond de wedstrijd “5 met samenhang”. Seriematig werken is hier de opdracht.
De besten onder de inzenders mogen gaan inzenden voor “Foto Nationaal” de jaarlijkse reizende tentoonstelling van de Fotobond. Leden van de gespreksgroep BMK van de Fotobond krijgen automatisch een uitnodiging om in te zenden.
Dit jaar namen zes Rarekiekers deel aan “5 met samenhang” van Afdeling 12. Drie van hen eindigden in de top-25 en mogen
dus later dit jaar een serie inzenden naar Foto Nationaal. Dit waren Hans Groenendijk, Magda Korthals en Wim Weeda. Hieronder hun foto’s.

Links de foto´s van Hans Groenendijk
Midden: Magda Korthals
Rechts: Wim Weeda
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Meer van dit seizoen
Dit seizoen was er veel te beleven op fotogebied. De club had
interessante gastfotografen die niet uit de fotoclubwereld kwamen. Ook waren er uitdagende onderwerpen om te fotograferen en de eigen werkavonden waren goed gevuld.

Gastfotografen

Binnen de club hadden we interessante gastfotografen. Ariane
James, directeur van fotoinstituut Fotogram in Amsterdam,
presenteerde een avond over kleurgebruik en hoe kleuren
je beelden krachtiger kunnen maken. Dit was een kijk op de
fotografie die we nog niet vaak gezien hebben. Leo van den
Bos verzorgde de “Beeldjesavond” waarover in het begin van
deze Kroniek verslag wordt gedaan. Carla Kogelman verraste
ons met haar kinderportretten. Die avond komt uitgebreid in
de volgende Kroniek aan de orde. Van de eigen leden kwam
Hans Nieuwland in actie. Hij presenteerde een avond over
panoramafotografie.

Andere clubs, Kunstkijk en Fotobond

Als fotoclub kwam de Fotoclub Made uit Noord-Brabant op
bezoek. Hun leden lieten prachtig werk zien. In april werd er
samen met de Flakkeese dichters ene project gestart om hun
gedichten van een bijbehorende foto te voorzien en omgekeerd gaan de dichters aan de gang met onze foto’s, om hun
beleving van die beelden in woorden om te zetten. De resultaten zien we in het nieuwe seizoen.
Ook buiten de club gebeurde er van alles. Het Fotofestival aan
de Maas kreeg een heel andere opzet. Jaap Peeman geeft
daarvan een impressie. Helaas viel het festival samen met de
Kunstkijk, De club koos voor de Kunstkijk, waar we weer een
mooie tentoonstelling hadden. Zie het verslag op pagina 5.
Inzenden voor BMK was er aan het eind van de winter. Wim
Weeda zond weer in maar het lukt maar niet zijn fotografische
inspiratie op één lijn te krijgen met de ideeën van het Nederlands Fotomuseum. Het grote Nederlandse Fiap fotocircuit
vond plaats in januari. Twee van onze leden jureerden daar.

Holland Image Circuit 2018

Gedurende drie dagen in januari heb ik met 14 andere
Nederlandse en internationale fotografen, onder wie clublid
Jaap Peeman, gejureerd voor het Holland International Image
Circuit, één van de FIAP-salons die elke 2 jaar georganiseerd
wordt in Nederland. Zo was ik jurylid voor Wageningen samen
met Jan Jansen en Nils een Noor (zijn achternaam is me even
ontschoten). Elke 8 seconden en soms nog korter kregen we
foto’s voorgeschoteld op een groot scherm en kon je via een
tablet een score van 1 tot 6 geven. 1 was de score als een foto
niet aan de vooraf bepaalde eisen voldeed (bv een kleurenfoto
in de zwart-wit categorie) en 6 was een medaillewinnaar. Zo
passeerden er uiteindelijk 7019 foto’s de revue. Op zaterdag
mochten we de prijswinnaars uitzoeken. Het was een hele

Holland Image Circuit met juryleden Jaap en Angélique

klus, maar ontzettend gaaf om te doen. Ik vond het daarnaast
ook een grote eer dat ik hiervoor gevraagd was. Ik doe af en
toe zelf ook mee met internationale fotowedstrijden en door
zo’n jurering ga je toch ook weer kritischer naar je eigen foto’s
kijken. Kortom, leuk en leerzaam!
Angélique

Fotofestival aan de Maas 2018

Fotofestival in een nieuw jasje. Van 1 december 2017 tot en
met 28 februari 2018 kregen alle Nederlandse vrijetijdsfotografen de mogelijkheid om hun mooiste, spannendste en meest
verrassende fotoseries in te sturen voor een expositie in het
Nederlands Fotomuseum. Het totaal aantal foto’s was meer
dan 15000.
Musea en galeries blijken gevoelig voor het etiket ‘professional’ en zetten hun deuren niet snel open voor ‘amateurs’.
Het Fotofestival aan de Maas liet zien dat er echter veel
vrijetijdsfotografen zijn die over een opvallend grote verbeeldingskracht en creativiteit beschikken en professioneel te werk
gaan. Nicole Robbers heeft als curator een selectie gemaakt
uit seriematig fotografisch werk.
Uit mijn series (boer Bouterse, Echt thuis, broers Arie en Krijn
en Jan van Nimwegen) had ik een selectie gemaakt. Minimaal
5 tot maximaal 12 foto’s per serie mocht je inzenden. Het was
nog een flinke klus om e.e.a. uit te zoeken, maar het programma voor het uploaden van de foto’s werkte perfect.
Op 24 maart 2018 kwam de longlist uit. Onder de 83 genomineerden waren Anne Marie Vermaat (serie Nieuws) en ik (serie
Echt thuis). Dat was spannend. Uiteindelijk kwam de shortlist
op vrijdag 7 april uit. 41 fotografen waren er over gebleven
om te gaan bewonderen. Helaas stonden Anne Marie en ik
niet meer op de lijst vermeld. Volgende keer beter.
Op 10 tot 13 mei was het fotofestival op de Kop van Zuid
(waar het Fotomuseum zich bevindt) en op het Deliplein (door
een loopbrug over de Rijnhaven verbonden). Overal waren
terrasjes en goede horeca te vinden. In de locatie rondom het
Deliplein werden lezingen, portfoliobesprekingen, een fotoboekenmarkt en films geprogrammeerd. De foto van Magda
Korthals-Baris (Simon Groen) hing daar samen met negen
andere foto’s. Deze foto’s waren door fotograaf Barend Houtsmuller geselecteerd uit de tentoonstelling “Fotobond 2018” in
Galerie Sille in Oudewater die daar te zien waren van 13 t/m
29 april 2018.
Jaap Peeman, 25 april 2018

Foto Online

Twee maal per jaar houdt de Fotobond een digitale wedstrijd
voor alle leden, Foto Online. Altijd sturen er wel clubleden voor
in. En soms is er succes. In de eerste editie van 2018 behaalde Hans Groenendijk zilver, een prachtig resultaat. Gefeliciteerd Hans! Zie de achterpagina voor de foto.

Fotoclub Made op bezoek
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Nieuwe leden - Hans Nieuwland
Op mijn veertiende verjaardag kreeg ik een AGFA Clack camera en begon mijn “fotocarrière” met foto’s van de familie en de omgeving van Hellevoetsluis. Tijdens mijn dienstplicht kocht ik een kleinbeeldcamera en leerde ik ontwikkelen en afdrukken. Voor
mijn werk maakte ik veel illustratieve foto’s. Tot mijn pensioen beperkte het fotograferen zich verder tot familie- en vakantiefoto’s.
Daarna volgde ik workshops fotografie en fotobewerking. Ik bezoek met enige regelmaat musea en op internet bekijk ik regelmatig fotowerk van goede fotografen.
Sinds 2007 ben ik lid van Fotoclub VPR in Hellevoetsluis en maak ik meer vrij werk. Mijn interesse ging vooral uit naar landschaps- en stadsfotografie. Dan ben ik lekker buiten op mijn fiets. Daarbij maak ik ook af en toe panoramafoto’s en nachtfoto’s.
De studio is niet zo aan mij besteed, maar ik maak wel omgevingsportretten. De laatste tijd werk ik meer op straat. Vooral intermenselijke contacten hebben mijn belangstelling, maar ook andere situaties waar mijn oog op valt. Vooral registrerend fotowerk
dus. Nu wil ik me wat meer ontwikkelen in de creatieve richting en dat is ook een reden waarom ik lid ben geworden van De
Rarekiek. Ik wil hier dus ideeën opdoen en flink kritiek krijgen.
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Nieuwe leden - Kees van ‘t Zelfde
Sinds 1 januari ben ik lid van de Rarekiek. Al bijna 40 jaar getrouwd met Corry. We hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.
Na 45 jaar gewerkt te hebben bij Woongoed GO ben ik vanaf 1 januari een pensionaris. De fotografie hobby ben ik rond mijn
25e gestart met een Minolta X-700. Fanatiek gestart om oa de Flora en Vlinders van Nederland vast te leggen. Het resultaat:
een kleine duizend dia’s. Na het dia tijdperk kwam er minder tijd voor de fotografie ivm met de studie en de kinderen. De Minolta
werd vervangen door de eerste compact camera van Canon en alleen in de vakanties werd er nog druk gefotografeerd. Met de
start van onze fietsvakantie in 2002 kwam de foto interesse weer terug. Tijdens deze fietsvakanties maken per dag een foto- en
belevingsverslag. (zie hiervoor www.cenk.waarbenjij.nu) Een aantal jaren geleden heb ik de spiegelreflexcamera van Jaap overgenomen. Dit bleek zo’n succes dat ik mij nu weer volledig op de fotografie heb gestort. Doordat ik veel met de natuur bezig ben
(vogelwerkgroep en terreinbeheer bij de NLGO) ligt mijn eerste interesse in die hoek. Verder probeer ik met mijn Nikon D500
nieuwe uitdagingen in de fotografie vast te leggen. Bij de vereniging hoop ik regelmatig iets laten zien om daarvan te leren en ik
merk nu al dat ik na een aantal maanden op een andere manier naar de foto’s ben gaan kijken. De foto’s op de clubavonden van
eigen werk en commentaren hierop zijn een bron van inspiratie.

Seizoen 2018-2019

Er wordt hard gewerkt om voor het nieuwe
seizoen een boeiend programma in elkaar te zetten. Zodra dit programma bekend is zal het op
de website worden gezet. Een paar data kun je
alvast in je agenda zetten:
10 augustus 2018		
22 december 2018
4 januari 2019		
11 juli 2019		

Eerste clubavond
Slotavond eerste helft
Eerste avond 2019
Slotavond seizoen
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