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S

inds 2007 maken we een full colour clubblad met veel foto’s. Je bent
een fotoclub of je bent het niet. Die foto’s goed in het blad krijgen is
wel eens een uitdaging. De juiste hoeveelheid pixels, resolutie en kleurruimte komen we altijd wel uit. Maar…. een foto die het in projectie of
op het scherm nog goed doet, kan afgedrukt in het blad tegenvallen. Hij
kan lets overkomen of nauwelijks tekening hebben in delen van de foto.
Daarom “hielpen” we sommige foto’s een beetje. Je moet natuurlijk wel
oppassen dat je daarbij niet uitschiet, soms tot verdriet van de maker.
Daarom doen we vanaf nu, bij twijfel, een suggestie aan de maker om
nog even goed te kijken naar de foto. Is er, kijkend naar het histogram,
nog ruimte om de foto op te frissen. Je camera doet uitstekend werk
maar de raw-foto is absoluut nog niet af. Neem de tijd voor nabewerking
en vergelijk verschillende uitkomsten. Doen ze recht aan wat je bedoeling met de foto is?
Deze Kroniek is weer goed gevuld. Er waren veel gebeurtenissen om
over te schrijven. We hadden na vele jaren weer iemand die de BMKtitel haalde. Proiciat Magda! Ruim baan voor haar foto’s. Ook hadden
we enkele heel boeiende gastfotografen met heel verschillende onderwerpen. De Belgische fotograaf Nick Hannes nam ons mee naar o.a.
de Middellandse Zee en Dubai. Fred de Gier liet ons Yellowstone zien.
Deze voorjaarskroniek kijkt ook terug op de verkiezing van de foto en
serie van het jaar die dit keer weer live kon plaatsvinden.

In the Picture, de wekelijkse wedstrijd van de Fotobond, gaf het afgelopen jaar opnieuw diverse Rarekiekers inspiratie en weer met succes.
We moesten er vier pagina’s voor uittrekken. Ook in de afdelingswedstrijd deden we het goed door de clubprijs te winnen. Hans Groenendijk
stuurde de Rarekiekers, uiteraard met camera, naar buiten om op Flakkee te fotograferen. Ook daarvan een verslag. Over honderd jaar zal
een historicus deze Kroniek misschien uit het streekarchief tillen en met
verbazing denken “deden ze dat toen zo”? Weer veel lees- en kijkplezier.
De redactie

Inspiratie
Als ik fotografen om me heen hoor heeft de coronatijd veel invloed gehad op hun fotograie, “niet
erop uit kunnen” zeggen ze dan vaak. Of “Ik kom niet tot fotograferen” Logisch als je graag reisfoto’s maakt. Maar ook bij onderwerpen waar je niet voor op pad moet gaat het op.
Waar haal je dan inspiratie uit? Exposities waren er niet, musea dicht. Gelukkig ging de fotoclub
door met “Zoom-avonden”. Dan zie je soms werk dat je inspireert, via de sociale media lukt dat
zo nu en dan. Bij de fotobond kun je heel veel werk zien uit de online wedstrijden en inzendingen.
Sommigen gingen aan de slag met “stilleven” of “macro” onderwerpen die je thuis kunt aanpakken
en je goed kun uitdiepen. De familie moest er zo nu en dan ook aan geloven: portretten moesten
er komen!
Teruggrijpen op oud werk leverde ook wel mooie beelden op met nieuwe inzichten.
Wat als je gebrek aan inspiratie niet komt door deze praktische zaken? Dan zit je vast en hoe los
je dat op? Nu kunnen we er weer op uit en levert het zien van werk op exposities en in musea vast
wel iets op. De afgelopen jaren is gebleken dat een doel heel efectief is. Duidelijk te zien bij de
mentoraten die we konden volgen. Je zelf een concreet doel of onderwerp geven is heel goed, zeker als je het met een klein groepje doet en de ontwikkeling bespreekt. Zo’n doel kan ook zijn het
werken aan een serie voor “BMK”, “Foto-Nationaal”, “Foto-online”, “Vijf met Samenhang” of een
“Fiap inzending”.
Gaan werken aan een thema kan je ook uit je vertrouwde straatje halen. Dat is wel lastig, het is
immers vertrouwd: die jas past je wel!
Op de fotoclub moet dan ruimte zijn de verschillende fases te laten zien en er over te praten. We
moeten daar ruimte voor maken omdat het niet altijd lukt met drie foto’s
Hopen maar dat onze nieuwe grote ruimte, “De Melishof”, ons inspiratie geeft. Fysiek bij elkaar
komen zal ongetwijfeld helpen!
Theo

BMK- Bonds Meester-Klasse
Dit is één van de gespreksgroepen van de
Fotobond, wel één met een heel strenge
ballotage door mensen uit de professionele fotograie, kunst en museum wereld.
Per jaar worden slechts enkele fotografen
toegelaten. De leden van de BMK komen
ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar.
De Rarekiek heeft in haar bestaan al heel
wat BMK leden geleverd. Marga Jessurun
was in 1965 de eerste, de teller stond op
zes en nu met Magda Korthals op zeven.
Ingestuurd moet worden een serie van
ongeveer 20 foto’s. Een heel moeilijke
opgave. Naast de afdrukken mag ook voor
een andere presentatie worden gekozen,
een boek b.v. De foto’s worden door de jury
beoordeeld, de fotograaf heeft tot slot een
gesprek met één van de juryleden en kan
zijn werk nog toelichten.
Met de serie op de volgende pagina’s behaalde Magda het predicaat “BMK”.
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EU-nomaden
Met deze serie behaalde
M agda K or t hals
het predikaat BMK 2022
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Beeldjes 2021
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.
Vrijdag 11 februari was weer onze onderlinge wedstrijd van
‘de Beeldjes’. Dit keer waren er 14 samenhangende series
van 3 foto’s, 16 kleurenfoto’s en 14 zwart-wit foto’s ingeleverd. De Dirkslandse kunstenaar Foke Stribos was gevraagd
om de foto’s van de leden te beoordelen. Van tevoren kreeg
hij alle foto’s op papier, zodat hij voldoende ruimte kreeg om
zijn keuze te kunnen maken.
De ‘strijd’ werd in een gezellige ontspannen sfeer gehouden
in de Melishof. Foke toonde en besprak de papieren versies,
gelijker tijd projecteerde Gerald deze foto’s op een groot
scherm, dus van alle kanten was er goed zicht op de foto’s.
Alles bij elkaar was het een gezellige, goed bezochte avond.
Alle deelnemers hadden weer fraai werk ingeleverd. Aan het
eind van de avond sprak Foke dan ook: “als het aan mij had
gelegen waren er meer foto’s in de prijzen gevallen, maar
uiteindelijk mocht ik maar drie beeldjes weggeven”.
De beeldjes van Mel Dale gingen dit keer naar: Catelijne
Hoogeboom voor zwart-wit, Wilma Schrier voor kleur en Jaap
Peeman voor zijn serie. Helaas, was Jaap verhinderd.
Jentien Boerma
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Bij de foto’s:
Boven: de serie “Avondklok” van
Jaap Peeman, rechts de sfeerfoto’s
van de avond gemaakt door Jentien,
linksonder de winnende zwartwitfoto van Catelijne Hoogenboom en
rechtsonder de winnende kleurenfoto van Wilma Schrier
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Nick Hannes
Wat maakt fotografie zo uniek te midden van alle andere afbeeldingsvormen? Het is vooral het vastleggen van bijzondere momenten, vooral van situaties die laten zien hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe een omgeving een
spiegel is van de maatschappij in al haar schoonheid en lelijkheid. November 2021 hadden de Belgische fotograaf Nick
Hannes via Zoom op bezoek (dan is Zoom echt handig). Zijn kracht is het vastleggen van dat soort situaties.
Hij vertelde ons dat hij zijn carrière begon als fotojournalist maar vond dat keurslijf na een aantal jaren te strak zitten. Hij
wilde verder als documentair fotograaf, zijn eigen projecten kiezend. Die projecten bereidt hij heel goed voor. Je moet
weten waar je heen wilt met je project en hoe je dat in beeld wilt brengen. Dan komen ook onverwachte beelden op je
pad, beelden met humor, ironie, beelden die verbazing en verbijstering oproepen. Veel van die projecten zijn nu in
boekvorm te koop.
Deze avond nam Nick ons mee op zijn reizen en langs die fotoprojecten. Rond de Middellandse Zee was er zo een. Dat
is een confrontatie met immigratie en de moeilijke verhouding daarmee in het ontwikkelde westen. Je zag bizarre parallelle werelden die hij sterk en indringend in beeld bracht. Op zijn beelden laat hij ook de omgeving een grote rol spelen
om de verhalen in de foto’s beter te duiden. Het zijn heel realistische beelden zonder een zweem van kunstzinnigheid.
Ieder detail telt mee om het verhaal te vertellen; woorden daarbij zijn eigenlijk niet nodig.
Heel indrukwekkend was ook zijn project over Dubai en het toerisme en de recreatie daar. De ultrarijken hebben de weg
daarheen gevonden. Nick had alles in het werk gesteld om vergunningen te krijgen om daar te fotograferen en dat betaalde zich uit. Schrijnende contrasten tussen rijk en arm. Hij liet vooral de rijken zien en hun decadente leven. Waren
die mensen gelukkig? Het leek er nauwelijks op.
Zo hadden we een gedenkwaardige avond met documentaire fotografie op zijn sterkst. De beelden spraken voor zich
en Nick vertelde over hoe hij tot projecten komt en hoe hij tot zijn foto’s komt. Dat voegde een extra laag toe aan de vaak
ingrijpende beelden en bood inspiratie om meer projectmatig te gaan fotograferen.
Je moet echt eens kijken op zijn website https://www.nickhannes.be/ waar je naast veel van zijn foto’s ook zijn boeken
te koop vindt. Doen!
Ton van der Laan

Nick Hannes, Dubai
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Nick Hannes, Dubai

Nick Hannes, St. Tropez
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In the Picture en Foto Online
De Fotobond heeft kort na aanvang van de Corona-pandemie de thema-wedstrijd “In the Picture” ingevoerd, waarbij ieder Fotobondlid wekelijks één foto mag inzenden op een thema dat je regelmatig uit je comfortzone haalt. Bij
het schrijven van dit stuk hebben we net de uitslag van editie 97 binnen. Diverse Rarekiek-leden laten hun fantasie
geprikkeld worden en doen enthousiast mee. De top-5 klasseringen van onze leden houden we bij op onze website.
Hier zien we dat al 37 keer de top-5 gehaald is, waarbij een aantal winnende foto’s. Ook de digitale wedstrijden Foto
Online en Foto Individueel hebben de belangstelling van onze leden. Voor wie nog niet meedoet: probeer het eens.
Hier zijn de foto’s die succesvol waren in deze wedstrijden sinds de vorige Kroniek.

ITP 77 - Cinematograische benadering - foto Jaap Peeman

ITP 76 - Een uit de hand gelopen hobby - foto Jaap Peeman

ITP 78 - Op het verkeerde been - foto Jentien Boerma
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ITP 79 - Liefdevol rouwen - foto Jaap Peeman

Foto Online brons - foto Anne-Marie Vermaat

ITP 78 - Op het verkeerde been - foto Anne-Marie Vermaat (1e plaats)

ITP 92 - Winters landschap in contrastrijk zwart-wit - foto Ton van der Laan
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ITP 78 - Op het verkeerde been - foto Magda Korthals

ITP 87 - Feel Good - foto Jentien Boerma

ÌTP 84 - Kinderspel - foto Anne-Marie Vermaat

ITP 83 - Ontwerp je eigen lp-hoes - foto Catelijne Hoogenboom
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ITP 94 - Architectuur met lora of fauna - foto A.V.

ITP 91 - Mens in afgesneden compoaitie - foto Anne-Marie Vermaat (1e ;plaats)

ITP 94 - zie links - foto Magda Korthals

ITP 97 - Een positieve jeugdherinnering - foto Gerald Sermon
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Ontwikkeling van de fotograie van Jaap Peeman
Bij mij begon het in 1974 in Zaandam. We waren daar een weekend op bezoek bij de verloofde van onze vriend uit
Middelharnis. Zij werkte bij Wastora en ik kocht daar een Zenit spiegelrelexcamera, een Russisch merk met 55mm
lens. Nelly weet het nog goed: ik stond daar maar te klikken in die winkel. Kocht daar ook een vergroter en verder alle
materialen die nodig zijn in een Doka.
Het fotograferen zag ik voor die tijd altijd als een gemakkelijk manier om beeldjes te schieten. Ik was altijd bezig
geweest met tekenen en schilderen. Maar ik had al snel door wat je met zo’n cameraatje kon doen. Ik ging mij al vrij
snel toeleggen op serieus landschap werk hier op Goeree-Overlakkee. In het begin waren nog niet veel mensen
te zien op foto’s. Toch had ik een mooie zwart-wit opname van de kop van een brandweerman gemaakt hier in
Middelharnis en ik trok de stoute schoenen aan en melde mij op een clubavond in de Kerkstraat bij Fc de Rarekiek.
Daar had ik wel goede dingen over gehoord. Die zwart-wit foto ging op de bok en ik mocht blijven. Werkte ook een
paar keer bij Marga Jessurun in haar doka op de Rembrandlaan.

Al vrij vroeg was ik met een thema/
serie bezig, arbeidersschuurtjes die
zag je toen nog op landbouwpercelen
in de polders. Daar had ik er wel een
paar fraaie van, één viel op en mocht
mee voor de inzending van de Bondsfotowedstrijd van 1978. Theo of Marga
drukte die voor mij af. De Rarekiek
zat toen vrijwel altijd in de klassering
topgroep en ook nu weer, die zwart-wit
print van het stenen arbeidersbuurtje in
de polder van Nieuwe Tonge kreeg zelfs
goud. Nou dat was me wat.

Verder fotografeerde ik altijd veel op
vakanties in Frankrijk, van de kinderen heb ik
in 1986 mooie zwart-wit opnamen gemaakt
op de camping Pins de la Coubre in West
Frankrijk.
Ook leuk was die wedstrijd ‘’De Mooiste
Bondscollectie Aller Tijden’’ georganiseerd
door de Fotobond, Kodak en Focus, Zie het
stuk elders van Ton in de deze Kroniek.
Ben echt een autodidact, maar nam in
het najaar van 2010 wel deel uit van de
mentoraatgroep onder leiding van Jan Ros.
Daar besprak ik het fotowerk van boer
Bouterse, want in augustus 2010 was ik daar
al mee van start gegaan dus dat kwam mooi
uit. Moet je indienen voor de BMK riep Jan al
in 2010, maar dat vond ik te vroeg, eerst maar
mijn vogelverschrikkers in 2011.
Toen ik Bouterse fotografeerde op zijn
sterfbed in augustus 2011, kon ik er een
serie van gaan maken. Eind 2011 had ik de
serie zorgvuldig geselecteerd en volledig zelf
bewerkt. Ik had wel aan Theo gevraagd of hij
ze door zijn printer wilde halen.
Die mooie prints gingen in 40x50 passepartouts en de serie van 20 zwart-wit foto’s
van Bouterse waren gereed voor inzending
naar de BMK in 2012 in het fotomuseum in
Rotterdam.
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Freelance fotowerk: wekelijks lever ik foto’s
in voor het Eilanden Nieuws. En maak
werk voor het kwartaal magazine voor
ondernemers GO! en voor het magazine
‘’Samen naar beter’’ van Paulina.nu, een
magazine voor de zorgverlening op GoereeOverlakkee en Voorne en Putten. Erg leuk
om te doen.
Al met al had ik dit al niet kunnen
vermoeden toen ik dat Russisch fototoestel
kocht in Zaandam.
De Rarekiek Kroniek 19

De Hel van het Noorden
Sommige tochten iets je, andere bekijk je
liever. Parijs-Roubaix, ook bekend als de “Hel
van het Noorden” hoort met een lengte van 250
km tot die tweede categorie. In 2021 deed de rit
zijn bijnaam volledig eer aan. Kees van ’t Zelfde
ging eropaf en hier is zijn bewijsmateriaal, in
woord en vooral in beeld. Zin in een stukje ietsen?
Op 3 oktober 2021 gaan we (Kees en Corry), In de
stromende regen, op weg naar Noord-Frankrijk voor de
wielerkoers Parijs-Roubaix. Het doel is een plekje te
vinden langs een van de zwaarste kasseienstroken bij
Cappelle-en-Pévèle, 30km voor de inish. Het had daar

20 De Rarekiek Kroniek

24 uur geregend. Toen we daar aankwamen was het één
grote modderpoel. Het was DE Parijs-Roubaix editie die in
jaren niet zo was gezien, sinds 2002 was het niet zo nat.
Wat we zagen waren moddermannen, waterbakken, kasseirivieren, lekke banden en gebroken mannen. Niemand
wist eigenlijk wie waar reed en wie wie was, want geen
gezicht was nog herkenbaar, geen shirt nog leesbaar,
geen informatie nog bruikbaar. En er was alleen nog
beeld, van slijk en stenen en aangekoekte kleitabletten op
de broeken. Het fotograferen was een echte uitdaging in
de modder, alles met de 18-200. Dat resulteerde in ruim
1000 foto’s. Het was genieten van begin tot het eind. Op
naar de volgende editie.
Kees van ‘t Zelfde
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Fotomiddag
Hans Groenendijk stuurt de Rarekiekleden graag met camera de deur uit. Hiervoor had hij dit keer een mooie zondagmiddag in november 2021 uitgekozen.
Een behoorlijk aantal leden had hier aan gehoor gegeven en ging op het eiland op pad.
In sommige dorpen is het dan heel stil en verlaten, op andere plekken kom je nog wel een verdwaald iemand tegen of
jongens doen stoer in een bushokje. Een hond kijkt uit het raam. Een kapper lijkt al jaren gesloten. De suikerbieten
liggen klaar om naar de fabriek gebracht te worden ten behoeve van ons zoete dieet. De verstilling tijdens deze zondagsrust overheerst echter. De Rarekiekers maken er toch wat van.
Op 26 november liet Hans een selectie van het werk zien. De eindkeuze lag bij Hans maar hij kon echter alleen kiezen
uit de beelden die de andere juryleden hadden aangedragen. De winnaar was Pieter Helmsing met zijn twee jongens in
het bushokje.

Greta van der Wnde

Pieter Helmsing
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Theo Mastenbroek

Jentien Boerma

Jaap Peeman
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Fred de Gier
Op 8 april ontvingen we onze eerste spreker
sinds lange tijd in levenden lijve. Dit keer in ons
nieuwe onderkomen: De Melishof in Melissant.
Verschillende belangstellenden waren op deze
presentatie afgekomen. Een goed bezochte
clubavond!
Fred had een perfecte presentatie van zijn reizen naar Yellowstone National Park. Hij vertelde
boeiend over het ontstaan van dit vulkanische
deel van de V.S. Naast dit informatieve deel konden we kennis maken met een creatief fotograaf
met een heel goed gevoel voor kleur en compositie.
Mooi weer heb je nodig om dit soort prachtig werk te maken. Voor Fred is dat koud en
sneeuw! Mooi en zonnig levert niet de foto’s op
de hij graag wil maken.
Het landschap en de details van heet-water
bronnen waren niet het enige; dieren in dit landschap zagen we ook. Heel mooi gefotografeerd
in hun natuurlijke omgeving.
De mogelijkheid die we nu in De Melishof hebben zullen we vaker gaan benutten om presentaties te organiseren die ook door belangstellenden van buiten de club bezocht kunnen worden.
Het was een geweldige avond! Dank Fred.
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Joop van de Weteringwedstrijd 2021
Joop van de Wetering was lange tijd voorzitter van Fotoclub Schiebroek en heeft bij zijn overlijden in 1992 een legaat
nagelaten ter besteding aan bijzondere prestaties in de amateurfotograie. Deze wedstrijd van Afdeling 12 van de Fotobond is daar het gevolg van. Bij deze wedstrijden kunnen fotografen aangesloten bij Afdeling 12 drie foto’s inzenden
met een vrij onderwerp. Een jury kiest de top 20 en de nummers 1, 2 en 3. De club met de meeste foto’s in de top-20
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wint het clubklassement. Hiervoor zijn geldprijzen beschikbaar. Zowel top-3 als winnen van het clubklassement is De
Rarekiek al diverse keren gelukt. Met 4 foto’s in de top-20 won onze club dit keer het clubklassement. De jurering was
in handen van Bianca van Soest en Peter Willemse. Op Youtube staat het ilmverslag van de jurering:
https://www.youtube.com/watch?v=NEmICk_LPw8.
Hieronder de top-20 foto’s van de Rarekiekers. Linkerpagina: Jentien Boerma (7e plaats) boven en Anne-Marie Vermaat onder. Rechterpagina: Theo Mastenbroek boven en Kees van ‘t Zelfde (ook brons in Foto Online) onder.
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Vrije fotografie

Theo Mastenbroek

Catelijne Hoogenboom
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Joep Luijckx

Henk de Jong
De Rarekiek Kroniek 29

Cor Lokker

Wilma Schrier
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Gerda Helmsing

Greta van der Wende
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Hans Groenendijk

Leo van der Wende
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Pieter Helmsing

Jentien Boerma
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Kees van t Zelfde

Sue Goldberg
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Riet Elen

Wilma Krapman
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Sjaak Breedveld

Leo van Kassel
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Korte berichten
Hier wat korte berichten over zaken die speelden of spelen in de club.

Melishof

Expo Bruna Ouddorp
In maart van dit jaar exposeerde de club weer met een aantal foto’s in de etalage van boekhandel Bruna in Ouddorp.

Na bijna twee jaar clubavonden via Zoom konden we
vanaf februari dit jaar weer fysiek bij elkaar komen. Twee
factoren maakten terugkeer naar zaal 2 van het Diekhuus
lastig. We mogen daar maar met 20 mensen samenkomen en er zijn plannen voor verbouw en renovatie. Dat
was voor de club een reden om te verhuizen naar een
iets grotere locatie. Deze hebben we gevonden in Melissant. De Melishof voldoet in alle opzichten en heeft een
ruime zaal en goeie projectiemogelijkheden. Nog even de
beamer goed afregelen en we zijn er.

Foto Jentien Boerma

Opdracht: Opmerkelijk, Onopvallend
Richt de blik op het onopvallende en het wordt vanzelf
bijzonder. Deze zin was de aankondiging van het fotoartikel met een titel die naar het thema verwijst en te
lezen was in het Trouw-magazine. Zoals we gewoonlijk
kijken naar ons Hollands landschap dan zien we vaak de
tulpenvelden, dijken en de waterpartijen. Deze worden
veelvuldig gefotografeerd en zijn een geliefd onderwerp
voor menig fotograaf.
Foto Ton van der Laan

Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden
Het kwartaalblad van de regionale Rabobank heeft fotografen gevraagd om foto’s te leveren voor de binnenzijde
van de omslag van het blad. Kees van ’t Zelfde was de
eerste die op die manier werd gepubliceerd met een foto
van de Flakkeese Slikken.

De fotograaf Martin Hierck heeft onlangs een fotoboek
uitgebracht waarin te zien is hoe het Hollands “landschap” ook gezien kan worden. In zijn fotoboek heeft hij
vierkante foto’s gepubliceerd vanuit een ander perspectief, hoe er ook naar ons landschap gekeken kan worden.
Geen tulpenvelden, maar bewegwijzeringen die ogenschijnlijk nergens toe leiden, reclameborden op vreemde
plaatsen waar je ze niet zou verwachten, bouwconstructies die door de geometrie er vervreemdend uit kunnen
zien, maar ook personen die opvallen in het Hollandse
dagelijks leven.
Het zijn doorgaans dagelijkse dingen die ons niet meer
opvallen. Maar als je hier met nadruk oplet dan kom je
bijzondere beelden tegen die de moeite waard zijn om te
fotograferen. Vandaar het thema Opmerkelijk, onopvallend.
Ik heb de opdracht ter harte genomen en ben in de huid
van deze fotograaf gekropen. En werkelijk, je komt zaken
tegen die je anders niet ziet. Met een ander standpunt
komt de vervreemding vanzelf. Tijdens het fotograferen
moest ik regelmatig denken, hoe een buitenlander hiernaar zou kijken. Misschien wel hilarisch want sommige
beelden zijn niet te begrijpen.
De opdracht is dan ook: maak 3 foto’s die voor jou
Opmerkelijk en Onopvallend zijn. Presenteer deze op
de thema-avond van 10 juni. Op de website van Martin
Hierck http://hierck.com/ doe je vast ideeën op. Succes.

Foto Kees van tZelfde

Marga Jansen
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Dorchester uitwisseling 2022
In 2012 of 2013 kwam het contact met de Dorchester
Camera Club tot stand dankzij een van hun leden die in
de zomermaanden ook buitenlid van onze club was: Janet Haines. In 2013 hielden we een onderlinge wedstrijd
maar het bespreken van elkaars fotowerk bleek beter
te werken. Dat hebben we jaarlijks gedaan tot en met
2020. Toen konden we dit net voor de diverse lockdowns
afronden.
Begin 2022 zaten beide clubs aan Zoom vast om online hun clubavonden te organiseren. Dorchester kwam
met het idee van een gezamenlijke clubavond met als
thema “het verhaal achter de foto”. Dit was weer iets heel
anders dan wat we voorgaande jaren deden. Dit was
een “live” evenement, uitdagender dan de foto’s van de
andere club bespreken en in alle rust de commentaren
opschrijven, uitwerken en vertalen (een linke klus ieder
jaar, dat wel).

komsthal en de bagage carrousels. Zou ik nog te weten
komen hoe het zou alopen?
Ik zag haar familie ontmoeten met warme knufels en mogelijk een vriend maar hij kreeg de roos niet. Ik besloot
met ze te praten, en vond zo het verhaal achter de roos.
De vrouw was een dokter die terugkeerde na een maand
gewerkt te hebben in een van de Griekse vluchtelingenkampen op de eilanden. De roos was aan haar gegeven,
toen ze het kamp verliet, door een vrouw die de hulp en
zorg die zij van de dokter had ontvangen zo waardeerde
dat ze wat van haar weinige geld had besteed aan deze
gift om haar liefde te tonen en om haar te bedanken op
de enige manier die ze kon bedenken. De dokter was
natuurlijk erg ontroerd door het gebaar en waardeerde de
beelden die haar kon sturen om haar te herinneren aan
deze eenzame roos en zijn reis.

Het leuke van een Zoom-avond is dat je elkaar eindelijk
eens ziet en gezichten bij de namen krijgt. Wel kunnen
de commentaren diepgang missen als men zich à la
minute in een andere taal moet uitdrukken. We moeten
kijken welke vorm van uitwisseling via Zoom voor beide
clubs het beste werkt en een boeiende foto-avond kan
opleveren.
Sommige foto’s sprongen er wat verhaal betreft uit tijdens
deze uitwisseling. Hieronder de foto’s van Jean Tearle en
Jentien Boerma en hun verhaal achter de foto.

The Story of the Lone Rose - Jane Tearle

Vader en zoon - Jentien Boerma

Het verhaal van de eenzame roos – Jane Tearle

Vader en zoon

Zittend in de vertrekhal van het vliegveld van Athene in
2017 pakte deze roos mijn aandacht. Hij stak uit uit een
rugzak en daar zat een mogelijk verhaal in. Ik maakte
me zorgen hoe de kwetsbare roos de reis zou overleven.
De vrouw had hem blijkbaar gekregen terwijl ze ergens
vandaan kwam en klaar was voor voortzetting van haar
reis. Wat zou het verhaal kunnen zijn. Zou hij van of voor
een speciale vriend kunnen zijn. Proberen hem mee te
nemen op de vlucht zou lastig zijn.

Mijn zoon en zijn familie zijn verhuisd naar een boerderij
die gedeeltelijk nog opgeknapt moest worden. Mijn zoon
en zijn zoon (mijn kleinzoon) hebben geholpen met de
verbouwing. Het was een linke klus. Ik wilde een foto
van ze maken, nadat ze met succes de klus geklaard
hadden. Mijn kleinzoon, trots op zijn werk samen met zijn
vader, klom op een stoel om net zo groot te zijn als zijn
vader. Zij leken zo wel klonen van elkaar – hetzelfde model haar, zelfde houding en uitdrukking, net zulke kleren –
en deze gelijkenis had humor naast de trots die zij uit hun
werk en elkaar haalden.

Ik volgde de voortgang af en toe op weg naar Heathrow
en knipte een paar onscherpe foto’s van de roos terwijl hij
via de gate het vliegtuig in ging; in een bagagecompartiment en daarna nog steeds fris en intact naar de aan38 De Rarekiek Kroniek

100 jaar Fotobond – de mooiste bondscollectie
In 1988 bestonden Kodak Nederland en
het maandblad Focus 75 jaar. Dat was een
reden om samen met de Fotobond een
project op te zetten. Kodak had in dat jaar
enkele nieuwe kleurnegatieilms ontwikkeld,
de ultraijnkorrelige Ektar 25 en de snelle
Ektar 1000. Aan de Fotobond werd gevraagd
om bij 17 fotoclubs 5 leden te vragen enkele Ektar ilms vol te schieten. Kodak zou
die ontwikkelen en de beste 80 foto’s groot
afdrukken voor een expositie en als collectie
voor de Fotobond. De beste 10 foto’s werden
in januari 1989 paginabreed gepubliceerd
in het maandblad Focus, waaronder die van
Jaap. Voor de algehele winnaar was er een
behoorlijke geldprijs van 1500 gulden.
Je voelt het al aankomen, De Rarekiek was
een van die 17 clubs en Theo Mastenbroek,
Joep Luijckx en Jaap Peeman waren drie van
onze leden die met Ektar aan de slag mochten en van wie een foto op de expositie hing.

Foto Jaap Peeman (top-10)

In november 1988 toog een delegatie van
De Rarekiek, bestaande uit Marga Jessurun,
Krijn van Putten, Caty en Bob Pater, Jaap
Peeman en Ton van der Laan naar Odijk om
de tentoonstelling te zien van het beste werk
van dit project, en de discussieavond die er
op volgde mee te maken.
De foto van Jaap Peeman, een avondopname van een benzinepomp van een vrachtwagenbedrijf uit Dirksland, eindigde in de
top-10, een mooi succes als je weet dat de
jury uit zo’n 7000 beelden moest kiezen. Andere top-10 fotografen waren Peter van Tuijl
en Rob Agterdenbosch, beiden nog steeds
zeer actief in de Fotobond. Met dank aan
Jaap Peeman voor het vele uitzoekwerk voor
dit artikel.

De “Rarekiek”-tafel bij Kodak in Odijk. Met de
klok mee Marga Jessurun, Krijn van Putten,
Joep Luijckx, Caty Pater, Jaap Peeman en
Bob Pater. (foto Ton van der Laan)

Foto Joep Luijckx

Foto Theo Mastenbroek
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