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Van de redactie

Dorchester-Rarekiek

Voor jullie ligt het voorjaarsnummer van 2019 van
onze Kroniek. Dit clubblad
besteedt uiteraard aandacht
aan het succes van de club
in de Bondsfotowedstrijd
van dit jaar. Ook de verkiezing van beste foto en serie
van 2018 mag natuurlijk
niet ontbreken. Zo rond de
jaarwisseling kregen we er
drie nieuwe leden bij die zich
allen voorstellen en iets laten
zien van hun fotografie. De
BMK gespreksgroep bestaat
dit jaar 60 jaar. Theo Mastenbroek hoort al 43 jaar tot die
groep en doet verslag. Joep
Luijckx verzorgde dit seizoen
een praktische avond over
tabletopfotografie. Er werden
beelden gecomponeerd,
op ontspanners gedrukt en
enkele resultaten hebben we
in het clubblad opgenomen.
Clublid Kees van ’t Zelfde
en zijn vrouw Corry hebben
gewandeld en niet zo maar
gewandeld. Het werd een
pelgrimstocht van 1100 km.
van Sevilla naar Santiago
de Compostela. Ook van
hen een impressie en foto’s.
Dorchester Camera Club en
De Rarekiek beoordeelden
weer elkaars foto’s en de
favorieten van Dorchester
hebben een plekje op deze
pagina. Verder natuurlijk veel
fotowerk van onze leden.

In het eerste kwartaal hebben Dorchester en De
Rarekiek elkaar weer 30 beelden gestuurd voor
beoordeling en commentaar. Aan beide kanten
waren er weer levendige discussies door de
verschillen in de fotografie cultuur tussen beide
clubs. Naast de commentaren die beide clubs elkaar over de 30 foto’s sturen, kiezen ze ook een
top-3 (in willekeurige volgorde). De Rarekiekfoto’s die er dit jaar uitsprongen waren die van Cor
Lokker en Marga Jansen die tweemaal scoorde.
Twee foto’s staan hieronder, een foto van Marga
(zwembad), waarmee ze brons haalde, is te zien
op de pagina’s over de Bondsfotowedstrijd. Dorchester had dat goed gezien!

Fotobond

De Rarekiek is aangesloten
bij de Fotobond onder nr.
1218
www.fotobond.nl

Omslagfoto:

Sue Goldberg
Achterpagina:
Jentien Boerma
Geïnteresseerd? Kom
gerust eens kijken op een
van onze clubavonden.
Zie ons programma op
www.rarekiek.nl. Neem
eerst even contact op via
info@rarekiek.nl
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Twee van de favorieten van Dorchester: boven Marga Jansen en onder Cor Lokker

Series
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat in ons fotowereldje steeds meer seriematig gewerkt wordt. Net achter de rug de afdelingswedstrijd 5 met samenhang. ( een verslag hierover door Hans Groenendijk verderop in deze kroniek). Fotonationaal
hetzelfde maar op landelijk niveau. Bij de toelating tot de BMK ( Bonds Meester Klasse) idem.
Bij de eigen werkavonden zien we ook steeds vaker series. De ultieme serie is naar mijn idee de AV-presentatie: een
langere serie, met geluid en via beeldscherm of baemer gepresenteerd. Niet veel leden in onze club doen dit.
Het blijkt erg lastig een serie van bijvoorbeeld vijf foto’s te maken. Er moet samenhang zijn, dat is duidelijk. Het zou zo
moeten zijn dat je geen foto in de serie kunt missen en dat er geen herhalingen inzitten. Een lastig verhaal. Als de foto’s
te veel verschillen hoor je dat er geen samenhang is, als ze te dicht bij elkaar liggen heb je ze niet allemaal nodig!
De serie kan ook een verhaal worden, een verslag van wat er in een bepaalde tijd gebeurt. Hier zijn vaak meer foto’s
voor nodig dan de vaak gevraagde vijf. Deze opzet is heel geschikt om een boekje van te maken. Door de opeenvolging
ook geschikt voor het tonen in een projectie.
Bij een serie van vijf moet de presentatie naar mijn idee als afdrukken worden gemaakt, de enige manier om de beelden
tegelijk naast elkaar te zien. Dit kan natuurlijk wel als projectie maar is niet ideaal, zeker niet bij een wat grotere serie.
Als je naar de beoordeling van een serie luistert hoor je vaak: mooie serie. Maar: “de derde kan er wel uit want dan
vertel je hetzelfde verhaal”. Veel minder vaak hoor je: “het zijn er te weinig”.
Een serie maken blijkt dus iets heel anders dan een aantal goed bij elkaar passende foto’s te presenteren. Lastig uit te
leggen wat het verschil is.
Samenhang is blijkbaar niet genoeg om een serie vormen. Als je een serie wilt maken moet je daar van te voren over
nadenken: wat wil je vertellen en hoe ga je dat doen. Het uitzoeken van een aantal foto’s uit je collectie levert bijna nooit
een sterke serie op.
Als je op een tentoonstelling foto’s ophangt zorg je dat het op een of andere manier goed bij elkaar past. Geen serie
dus. Foto’s kunnen elkaar versterken of tegenwerken.
Laatst zag ik op een tentoonstelling een groot aantal foto’s van blauwe huizen op één vel geprint. Dan wordt het meer
iets van beelden verzamelen. Je ziet dit vaak. Het wordt wel anders als je 100 foto’s van bierblikjes ziet, maar of het dan
een serie met inhoud is??
Als je bij het presenteren van foto’s er vijf tegelijk laat zien wordt het al snel als serie gezien, of in ieder geval hoor je
vrijwel direct nummer één of vier hoort er niet bij. We gaan dus direct kiezen.
Blijkbaar zijn we competitief ingesteld: wat is de beste!
Advies: heb je een aantal foto’s die wel bij elkaar passen, maar geen serie vormen: laat ze apart zien en zet ze niet direct
naast elkaar, tenzij je wilt horen welke foto de beste is.
Het samenstellen van een serie brengt je steeds tot de vraag of de ene foto beter is dan de andere. Dit kijken naar je
eigen werk, los komen van de moeilijkheden bij de opname enz. blijft heel belangrijk. Zelf leren kiezen is belangrijker
dan de mening van een jury. Die afstand nemen is tegelijk heel lastig maar noodzakelijk om verder te komen.
Theo

Joep Luijckx
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De beeldjes
Dit jaar werd al weer de 39ste verkiezing van beste foto
en serie van het jaar gehouden. Afwisselend nodigt de
club een fotograaf of beeldend kunstenaar uit om zijn
of haar keuze te maken uit het ingeleverde werk. Het is
altijd een verrassing hoe de bespreking verloopt en op
welke zaken de jury de nadruk legt. De jury bestond dit
jaar uit Louis Visseren, een ervaren fotograaf die ook
veel fotobesprekingen gedaan heeft. Dat kon je deze
avond terugzien. Hij waarschuwde dat hij in de bespreking heel direct kon zijn, maar dat viel wel mee. Hij
complimenteerde ons met de presentatie van het werk.
Hij verdeelde het werk in een aantal genres waardoor hij
iedere keer een kapstok had voor een boeiend verhaal.
Bij de reisfoto’s vond hij dat de eigen emotie soms te
veel aandacht kreeg. Het gebied waar je fotografeert
goed kennen vond hij belangrijker evenals een boeiend
camerastandpunt. Ook had hij waardering voor fotografen die met heel weinig middelen iets heel moois
geschapen hadden. Hij beoordeelde de beelden vooral
inhoudelijk en pleitte voor het goede kijken, het vertalen
van de realiteit naar verbeelding, daarmee de foto een
verhaal gevend. Stukje erbij, stukje eraf? Het kwam
deze avond maar een keer aan de orde.
Bij de series waarschuwde hij om bij het verhaal te blijven en niet een andere richting in te slaan. Ook kwam
het voor dat één foto het verhaal voldoende vertelde
en dat de andere er niet zo veel aan toevoegden en
meer voor herhaling zorgde. Soms had hij meer dan
drie foto’s willen zien omdat de stappen te groot waren
voor een serie van drie. Vijf foto’s zou dan beter gewerkt
hebben.
Zo sloot Louis rond half elf een heel beste fotobespreking af en maakte hij de winnaars bekend. Twee van de
drie hadden dat al eerder meegemaakt: Jaap Peeman
met zwart-wit en Wilma Schrier met haar serie, maar
voor Wilma Krapman zorgde de winst bij de kleurenfoto’s dat haar voor de eerste keer het bijbehoorde beeldje
werd uitgereikt.
Ton van der Laan
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De winnende kleurenfoto van Wilma Krapman, die (hieronder) de trofee krijgt uitgereikt

Boven de winnende foto van Jaap Peeman (linksonder) enmidden de winnende serie van Wilma Schrier (rechtsonder)
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Bondsfotowedstrijd 2019
Zoals gebruikelijk heeft De Rarekiek weer deelgenomen aan de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd. Met de inzending van 10
foto’s eindigde De Rarekiek dit jaar op een heel verdienstelijke 9de plaats bij 164 deelnemende clubs. Bronzen stickers
waren er voor Fons Kern, Jaap Peeman, Hans Groenendijk en Marga Jansen.
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Nieuwe leden - Gerda Helmsing
Mijn creatieve leven op Flakkee (1975) begon met schilderlessen. Vooral
portretschilderen had mijn voorkeur. In 2008 ben ik overgestapt op keramiek maken. In 2004 kocht ik mijn eerste digitale camera van de Aldi. Het
was een verrassing om aan een foto te kunnen (ver)prutsen. Dat deed
eerst de ontwikkelcentrale en nu kon ik het zelf. Dat was dus ook een
beetje schilderen. Alleen de techniek van het foto’s maken en waar dienen
al die knoppen voor, daar moet ik nog beter achter komen. Inmiddels ben
ik wel vijf camera’s verder en heb nog meer mogelijkheden. Dus goed
oefenen maar! Ik hou van kleine voorwerpen fotograferen en van natuuren mensenfotografie. Hoop bij de Rarekiek veel te leren, ook van de extra
lessen.
Gerda Helmsing
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Nieuwe leden - Gerald Sermon
Ik ben Gerald Sermon, ik kom oorspronkelijk uit Ierland (van Britse en sinds kort ook van de Nederlands nationaliteit). Ik woon al bijna 20 jaar in Nederland en spreek gewoon ABN met een engels accent. Ik ben heel gelukkig getrouwd met Corina en ik heb één zoon, en twee stiefzonen (één ervan woont nog steeds bij ons). Mijn vrouw heeft
een kledingwinkel in Middelharnis en we zijn al 5 jaar bewoners van Middelharnis op loopafstand van het Diekhuis
en de Rarekiek club.
Ik heb al jaren een interesse in foto’s maar heb er eigenlijk niet veel mee gedaan. Sinds kort heb ik mijn trouwe
Canon 5dii en lenzen ingeruild voor een nieuwe Sony a7iii en een set nieuwe lenzen. Ik wil meer met foto’s / video’s
doen, ik wil meer van mijn omgeving leren kennen en ook andere ‘self-minded’ mensen leren kennen. Ik wil graag
een nieuwe hobby ontwikkelen... ik ben benieuwd waar dit heen leidt. Op dit moment ben ik zoekende mbt mijn
“style’’ van foto’s. Ik hou van lijnen / abstract / kleuren en wil iets laten zien met een verhaal en/of gevoel.
De volgende foto’s heb ik kort geleden gemaakt. Ik heb de laatste tijd ook veel met Photoshop en Lightroom gedaan
en there’s more to come!
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Nieuwe leden – Sonja Tuinman
Graag stel ik me hierbij als nieuw lid voor aan de leden van Fotoclub
De Rarekiek. Ik ben in november 2018 lid geworden via Wilma Schrier.
Ik fotografeer al heel lang, sinds mijn kinderjaren (en dat is lang geleden). Later ben ik “echt” gaan fotograferen. Ik heb lang een Olympus
Pen EE gebruikt, een heel klein, handig cameraatje, analoog natuurlijk
en deze camera heb ik nog in mijn bezit.
Vanaf mijn 18e heb ik gewerkt en daarnaast de Kunstacademie in Rotterdam gedaan (avondopleiding – 5 jaar). Van schilderen kwam weinig
meer, al bleef het een geliefde hobby. Maar na mijn pensionering, nu 7
jaar geleden, ben ik daarmee weer volop aan de slag gegaan. Ik heb
nu een fijn atelier in Rotterdam-Oud-Charlois.
De technische kant van fotograferen is nooit aan mij besteed geweest,
dus heb ik nu al jaren de Canon G1 X in gebruik, een geavanceerde
14-megapixel compactcamera. De kwaliteit van de foto’s doet niet
of nauwelijks onder voor een spiegelreflexcamera vanwege de grote
sensor. Ik ben er erg tevreden over. Ik ben van mening dat “zien” het
belangrijkste is bij fotografie en ik denk dat ik daar wel goed in ben.
Ik ben nooit eerder lid geweest van een fotoclub, maar was het al een
tijd van plan. De Rarekiek is tot nu toe heel goed bevallen. Ik ben lid
geworden om met gelijkgestemden van gedachten te kunnen wisselen
en te zien waar anderen mee bezig zijn en ik heb al heel wat ideeën
opgedaan tijdens de gezellige clubavonden.
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Blik op oneindig, Via de la Plata
Het is mei 2006 als wij voor het eerst op de fiets naar
Santiago de Compostella gaan en zo met de Camino in
aanraking komen. We krijgen allebei 6 weken vrij van
onze baas en gaan op pad om de 3000 km vanuit ons
huis te fietsen. Deze beleving voelt zo goed dat vanaf
onze thuiskomst al onze verdere tochten in het teken
van de Camino zullen staan. Voor ons niet geloofsovertuiging maar als beleving. In september van 2013 als
onderdeel van een “rondje” Spanje fietsen we vanaf
Sevilla een deel van de Camino de Via de la Plata. We
zijn zo onder de indruk van het landschap dat we toen al
zeiden: ”als we ooit eens een deel gaan lopen dan doen

we deze Camino”. Alleen dan niet in september maar in
het voorjaar. In september 2016 komen we opnieuw uit
in Santiago, nu vanaf Pamplona verder door centraal
Spanje naar Portugaal en via Lissabon en Porto naar
Galicia. Ook nu zien we weer veel wandelaars zeulen
met de rugzak, wat hebben we het op de fiets makkelijk!
Maar toch het gevoel om het eens mee te maken als
wandelaar blijft.
Wanneer we allebei in 2018 niet meer werken is het
besluit snel genomen. Na 500 km voorbereiding vertrekken we op 24 februari naar Sevilla. De Via de la Plata is
de langste Camino van Spanje, 1007 km met als start

Sevilla. De camino volgt de oude Romeinse zilverroute
vanaf de Middellandse zee en komt door de streken
Andalucia, Extremadura, Leon en Galicia. Op vertoon
van je pelgrimspaspoort mag je overnachten in de vele
herbergen langs de route, soms gratis en soms voor
een kleine bijdrage. Ook kan daar gekookt worden of er
wordt een pelgrimsmenu “menu del dia” / “menu del Peregrino” klaar gemaakt. We kiezen bewust voor deze tijd
van het jaar om het voorjaar in Spanje mee te maken en
de hitte te ontlopen. Onze zomergasten van vogels zijn
daar al in februari aangekomen en de voorjaarsplanten
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bloeien al in maart. Wanneer we starten merken we dat
onze lichamen moeten wennen aan de grote temperatuurverschillen. De meeste dagen is er een verschil van
15 graden met de start (2 graden) en aan het eind van
de dag. Ook de rugzak van 8.5 kg heeft wat gewenning
nodig.
Na de start in Sevilla overheersen alleen de stilte, de
uitzichten en het landschap in je beeld. De ontmoetingen met de andere pelgrims is een beleving op zich

die zich moeilijk laat navertellen. Iedereen beleeft de
camino op zijn eigen manier en loopt zijn of haar deel.
Soms lopen we een hele tijd met iemand op of we
zien elkaar ‘s avonds weer bij het eten. Met mensen
uit heel Europa, Amerikanen, Canadezen, Australiërs,
Japanners, Brazilianen en Zuid Koreanen hebben we
dingen met elkaar gedeeld. Maar we hebben allemaal
het zelfde doel. Wandelen naar Santiago en de Camino
beleven. Bijzondere belevenissen zijn
de overnachting en het eten op het
“Met fietsen
Monesterio. Het was daar zo koud dat
fiets je de
we met extra kleren in bed lagen. De
camino
en
refugeo in Puebla de Sanabria waar
met wandede kachel het niet deed. De harde
len
beleef je
noordenwind 5 á 6, van twee dagen
met een gevoel van onder nul en de
de camino”
sneeuw op de pas bij Pardonelo die
uit eindelijk 4 dagen bleef liggen. De slaapzalen in de
refugeo’s waar niet iedereen stil is ‘s nachts. De wind,
de zon, de regen, de blaren, de vogels, de planten, het
landschap, de bewoners en de cultuur dit alles maakt
de Camino zo bijzonder. Als een film die voor altijd op je
netvlies zal blijven.

Wat ons tegenviel was het stuk tussen Salamanca en
Zamora waar je 80 km langs de weg loopt, hier zouden
we de bus nemen. Uiteindelijk komen we op 12 april aan
in Santiago na 47 wandeldagen, best wel emotioneel
na een tocht van totaal 1100 km. Na het bezoek aan de

nalezen op www.cenk.waarbenjij.nu
Corry en Kees van t Zelfde

Kathedraal, om Jacobus te bedanken en het verzilveren
van de credencial zien we alle wandelaars, de komende
drie dagen, terug met wie we een band hebben opgebouwd. Hoezo toeval... Voor het maken van foto’s onderweg heb ik gebruik gemaakt van een Nikon Coolpix.
Altijd op de automaat, het kwam zoals het kwam en het
is zoals het is. En dan de hamvraag fietsen of wandelen? Met fietsen, fiets je de camino en met wandelen
beleef je de camino. Als we de camino opnieuw willen
beleven zullen we er zeker nog een stuk gaan wandelen. We raden het een ieder aan. Veel plezier met het

5 met samenhang 2019 - 13 april
Een strak geregistreerde jurering van de wedstrijd “5
met samenhang“ door onze afdeling van de Fotobond.
De jury bestond uit Ton Dirven en Monique de Zwart.
De strakke registratie was noodzakelijk daar de zaal in
Alblasserdam om een uur weer beschikbaar moest zijn
als bioscoopzaal en er een groot deelnemersveld was:
namelijk 85 inzendingen.
Met een starttijd van 10 uur en een pauze van 15 minuten kregen wij per serie een beoordeling van 1 minuut
en 10 seconden. Onze deelnemers waren Theo, AnneMarie, Wilma Krapman, Mario, Marga Jansen en Hans
Groenendijk.
Volgend jaar doen er hopelijk meer mensen mee daar
het een leuke en leerzame wedstrijd is. Vanuit De Rarekiek zaten Marga Jansen, Leo en Greta van der Wende
en Hans en Anneke Groenendijk op de tribune. Ook de
totale opkomst was goed evenals de locatie . Vanuit alle

deelnemers kregen de hoogst scorende 20 fotografen
een uitnodiging om later dit jaar deel te nemen aan Foto
Nationaal. Tot mijn verbazing zat geen van onze mensen daarbij. Er was opnieuw veel zwart-wit fotografie en
opvallend veel vierkant gemaakt werk en haast alles van
een hoog niveau. De bespreking was meer dan voortreffelijk en uitermate leerzaam. Ik kon me dan ook vinden
in de jurering. Een missertje kwam tevoorschijn bij de
uitreiking van de certificaten aan de nummers een, twee
en drie. Toen Ton Dirven vroeg aan de winnaar “hoe
heb je dat nu gedaan”, antwoordde zij “die heb ik in een
museum gemaakt”, met andere woorden “kunst van een
ander‘’.
De winnende serie bestond uit krap ingekaderde koppen
met als titel “mannen zonder gezicht“. Bij een Michelin
3-sterren restaurant zegt de gids “een verfijnde keuken
die een omweg waard is “. Ik heb dat ook voor de ochtend in Alblasserdam zo ervaren.
Hans Groenendijk
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BMK 60 jaar
Bond Meester Klasse. Wat een naam eigenlijk! Het is een groep fotografen binnen de landelijke Fotobond. Om hier
lid van te worden moet je een serie foto’s insturen die door een jury van buiten de groep wordt beoordeeld. Je kunt
ook eerst kandidaat-lid worden. Er bestaan overigens nog een aantal landelijke groepen, zoals Journalistiek, Portret
en Natuur.
Als je toegelaten wordt tot de groep is het de bedoeling dat je naar de bijeenkomsten gaat en daar mee te praten
over het werk dat de leden laten zien. Je kunt hier veel van leren. Het zien van werk van fotografen uit het hele land
kan heel inspirerend werken. Je doet veel contacten op, ook belangrijk voor onze club.
De ballotage is altijd onderwerp van discussie, logisch: het wordt iedere keer door drie andere mensen gedaan. De
ene keer zijn meer mensen het met de jury eens dan een ander jaar.
Het seriematige is niet altijd zo geweest. Toen ik in 1976 toegelaten ben moesten de ingezonden foto’s een beeld
geven van de fotograaf. Natuurlijk moesten de foto’s goed bij elkaar passen en van gelijke kwaliteit zijn. Geleidelijk
aan zijn het dus series geworden. Nog steeds worden afgedrukte foto’s beoordeeld, de formaten en uitvoering een
stuk vrijer geworden, een fotoboek mag ook als het werk er sterker door wordt.
Het doel was een landelijke gespreksgroep te zijn. Geleidelijk aan is BMK geworden tot een titel. Ook niet zo’n probleem, maar het komt nogal eens voor dat iemand na het behalen van de BMK niet naar de bijeenkomsten gaat. De
medaille gaat in de prijzenkast. Ik vind dat jammer.
Voor veel fotografen is het een doel om naar toe te werken. Prima. Het maken van zo’n serie, kiezen en beslissen is
een goede uitdaging. Er zijn veel fotografen die werken aan de BMK of Fiap wedstrijden inspirerend vinden. Je krijgt
reactie van buiten je eigen club op je werk. Ook heel goed.
Theo

Ton Wolswijk
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John Moest & Ton Wolswijk
Van oudsher worden zo onze avonden aangekondigd wanneer fotografen van buiten de Rarekiek hun werk laten zien. Belangrijk om mooi
werk te zien en onze leden te inspireren.
Op 15 maart waren Ton Wolswijk en John Moest met een grote stapel
foto’s vanuit Made naar Het Diekhuus gekomen. Het echtpaar Ton en
John zijn zeer gedreven fotografen, op hun vele reizen staat de fotografie voorop. Ton en John zijn lid van FG De Huiskamer. John ook van de
landelijke journalistiek groep. Naast wat fotografische uitstapjes zijn ze
beiden echte “mensenfotografen”. Reisfoto’s en portretten vormen de
hoofdmoot. John is een echte straatfotograaf.
We kregen heel mooi afgedrukt werk te zien, veelal kleur. Ze zijn heel
kritisch op hun werk. als er iets aan veranderd moet worden gebeurt dat
ook, de minder geslaagde foto’s gaan rigoureus weg of er wordt een
verbeterde versie van gemaakt. Ze zijn heel direct in hun fotografie, de
mensen weten bijna altijd dat ze gefotografeerd worden. Er is contact,
vaak met handen en voeten als de taal een barrière is. Natuurlijk maken
ze niet alleen reisfoto’s maar werken ook dichtbij huis. Ze werken vaak
met series, soms ontstaan die in korte tijd. Dikwijls zijn het ook langer
durende projecten. Ambitieus en kritisch zijn wel kernwoorden voor
beiden. Het was een geweldige, inspirerende avond!
Theo

John Moest

De Rarekiek Kroniek 31

