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Sinds de corona-restricties voorbij zijn kan De Rarekiek weer normaal 

clubavonden houden, gastfotografen uitnodigen, exposeren en zien we ook 

weer nieuwe gezichten op de clubavonden. Ook wordt er link aan wedstrij-
den, meest van de Fotobond, meegedaan. Dit alles leverde dit keer veel stof 

op voor deze Kroniek. De Bondsfotowedstrijd leverde een vijfde plaats op 

met maar liefst 6 zilveren/bronzen stickers op. Ook individueel was er veel 

succes. Het krijgt allemaal aandacht in deze Kroniek. Ook waren er diverse 

exposities die het vermelden waard zijn.

Aan het eind van het vorig seizoen hadden we onze clubmentor voor het 

komend seizoen op bezoek: Eric van Straaten. Zijn mening over de foto’s 

ingeleverd op het thema “Opmerkelijk, onopvallend” krijgt een plek in deze 

uitgave. Een nieuw clublid, Marijke van Dijk, stelt zich voor en onze archiva-

ris kijkt naar de jubileum- en lustrumviering in onze club. Dit naar aanleiding 

van het 65-jarig bestaan van De Rarekiek 9 november jl. Ook Theo pakt dit 

op op de pagina hiernaast.

26 leden leverden foto’s in voor dit blad. Hopelijk geeft dit alles een repre-

sentatief beeld van wat zich in ons clubleven afspeelt. Mis je nog onderwer-

pen of heb je ideeën over de Kroniek, laat het weten aan een van de redac-

tieleden. 

De redactie

Bezoek aan Fotogroep Breda

Op 20 september zijn we met 5 mensen van de Rarekiek op bezoek geweest bij 

Fotogroep Breda. Theo, Hans G, Bram, Magda en Wilma S hadden zich daarvoor 

opgegeven. We zijn heel hartelijk ontvangen door gezellige mensen in een leuke 

locatie met een prima bar.

De fotografen van Breda waren heel geïnteresseerd in ons werk. Er werd goed com-

mentaar gegeven op onze foto’s en de foto’s werden zeer gewaardeerd. Het gaf hen 

weer nieuwe inspiratie. Tijdens het Zoomcontact dat we eerder hadden merkten we 

al dat het klikte tussen onze clubs. We willen dus graag contact houden met hen en 

gaan een tegenbezoek plannen in het nieuwe jaar.

Fotogroep Breda maakt ieder jaar een boekje met foto’s van de leden. Bij het 

afscheid kregen we het jaarboekje met foto’s die ze in Coronatijd hadden gemaakt. 

Daar staan boeiende foto’s in dus kunnen we ons verheugen op hun komst.

Wilma Schrier

Expositie van onze Bondsfotowedstrijd-inzending bij Bruna Ouddorp (foto Magda Korthals)



Van de voorzitter
 
 
 
65
 
Op 9 september 1957 werd “Foto Kring Kiekend Flakkee” opgericht, de voorloper van onze “Rarekiek”. We bestaan dit
jaar dus 65 jaar! Op de website staat de geschiedenis van de club. Leuk om eens na te lezen. Vijf jaar geleden verscheen
een mooi boek over het heden en verleden van de fotoclub. Tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig
jubileum ben ik lid van de club geworden….  De club had een donkere kamer die vrij te gebruiken was; een belangrijke
reden om lid te worden natuurlijk! Tussen 1950 en 1960 zijn veel fotoclubs opgericht, je ziet het aan alle jubileumexpo-
sities. De eerste clubs, Amsterdam en Groningen zijn in 1887 en 1891 gestart! Onze fotobond vierde dit jaar het 100--
jarig bestaan, dat zal jullie niet ontgaan zijn.
 
 
 
65
 
Met pensioen? Natuurlijk niet!
In de tijd dat ik fotografeer heb ik veel zien veranderen bij fotoclubs: veel mannen die, met duistere recepten in de doka
werkten. Bij de Rarekiek waren al vrij veel vrouwen heel actief, een uitzondering in die tijd. Ik heb het idee dat de gemid-
delde leeftijd van de leden wat lager was dan nu. De grootste verandering is natuurlijk het ontstaan van de digitale foto-
grafie en met name de smartphone en de sociale media waar ongelooflijk veel foto’s worden geplaatst. Naast de nega-
tieve kanten, vluchtigheid bijvoorbeeld, kun je prachtig werk vanuit de hele wereld zien. We zijn zo in contact gekomen
met gastfotografen, die hun werk op de club hebben laten zien. Laatst nog Maarten Marchau. Veel werk zien, fotografie
en andere kunst is prima. Je horizon verbreden geeft inspiratie.
Foto-exposities bezoeken is heel goed. Er is wel afgedrukt werk voor nodig! Ergens een scherm of beamer zetten is niet
wat je wilt.
Op veel tentoonstellingen van fotoclubs zag je tot voor kort een rijtje van de bekende 40x50 lijsten hangen. Dat gaat
gelukkig veranderen. Op de exposities die ik de laatste tijd heb gezien is het beeld veel gevarieerder: heel groot of heel
klein, netjes op dibond of met een knijper aan een lijn. Soms niet strak op een rij maar losjes in verschillende formaten
op de muur. Het gaat natuurlijk over de foto, maar de presentatie kan het werk zeker versterken. Series maken wordt
nu veel gedaan, een verhaal “Storytelling”, “vijf-met-samenhang”. Bij deze fotografie is de presentatie heel belangrijk.
Een serie op beamer of scherm vertonen werkt niet. Kiezen voor afdrukken of een boek is daar geschikter voor.
 
 
 
65
 
Naast de digitale fotografie is de analoge zeker niet verdwenen. De keuze voor analoog, film en donkere kamer, geeft
een heel andere manier van werken. Meer doordacht, je maakt veel minder en moet het beeld veel meer ter plaatse
maken. Ik heb de indruk dat jonge mensen van de foto-opleidingen voor analoog kiezen. “Mooi dat het niet perfect is,
niet helemaal voorspelbaar en er verrassingen ontstaan”. Het gebruik maken van “Oude of Edele ” technieken is in
opkomst: Cyanotype, Bruindruk, Zoutdruk en Collodium.
 
 
 
100
 
De Fotobond doet heel erg haar best mee te gaan met de ontwikkelingen, denk aan de digitale inzendingen voor “In The
Picture”, “FotoOnline” en “Foto Individueel”. Er is op de site van de Fotobond een schat aan informatie beschikbaar: kijk
eens naar “Opleidingen en Inspiratie”
 
 
Theo
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Bondsfotowedstrijd 2022

Het uitzoeken van foto’s voor de 

jaarlijkse “Bondsfotowedstrijd” is 

niet eenvoudig, het gaat erom de 

tien beste foto’s te kiezen. Het 

gaat om de score voor de club. 

Individueel kan een foto hoog 

eindigen en een gouden- zilveren 

of bronzen sticker krijgen.

Op 3 juli vertrok een delegatie 

van de club naar de bespreking 

en uitslag naar de Deventer 

Schouwburg. Een prachtige 

lokatie, heel goed verzorgd.

De ingezonden afdrukken zij 

door de jury beoordeeld. Op de 

bespreking werden de beelden 

geprojecteerd en zijn zo goed 

voor het publiek te zien.

Dit jaar deden wat minder clubs 

mee, wellicht door de corona? 

Kan zijn dat in die periode meer 

digitaal besproken is in de clubs 

en minder werk is geprint.

De jury bestond uit Carol Olerud, 

Gerard Hol en Marty Hermans. 

Ze bespraken het werk prima. 

Niet alles natuurlijk maar de 

topseries en een deel van de 

hoog scorende foto’s.

De jury van dit jaar lette sterk op 

een goede presentatie en tech-

niek. Slordige passe-partouts, 

onscherpte en slordige bewerking 

leverden minpunten op.

Natuurfotograie kwam heel vaak 
langs, straatfotograie duidelijk 
minder.

Bij onze inzending zien we 

minder waardering voor abstract 

werk.

Zilver was voor Magda en 

Jentien, Brons voor Hans, Jaap 

Anne-Marie, Kees en Sue.

Magda Korthals

Jentien Boerma
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Hans Groenendijk Jaap Peeman

Kees van ‘t Zelfde Anne-Marie Vermaat

Sue Goldberg Gerald Sermon

Theo Mastenbroek

Joep Luijckx
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Maarten Marchau

Via de sociale media en een expositie kwam Hans Groenendijk in 

contact met Maarten Marchau. Hans vond het werk zo boeiend dat we 

gevraagd hebben of hij met zijn werk naar “De Rarekiek” wilde komen. 

Maarten kwam samen met Elke Dierkx, het model waarmee hij veel 

samenwerkt.

Maarten (1967) is opgeleid als binnenhuisarchitect, hierna afgestudeerd 

aan de Sint-Lucas Academie (Fine-Art Photography) Hij werkt als 

autonoom fotograaf in Gent. Hij verbeeld ideeën, maakt niet zomaar 

plaatjes. Werkt in reeksen, met een concept. Hij maakt zichtbaar wat 

er niet is, de invloed van tijd. Maarten werkt met Barytdrukken, Fine-Art 

prints, Cyanotype en maakt ilms. Heel veelzijdig.
Op een informele manier liet Maarten ons zijn werk zien en vertelde 

hij hoe dat tot stand komt. Hij werkt, naast Elke, met modellen die hij 

op straat vraagt. Als ietwat verlegen man moest hij daar wel iets voor 

overwinnen! Het werk dat hij maakt is echt een samenwerking met het 

model.

We maakten kennis met een poëtisch fotograaf met oog voor het 

moment.
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Opmerkelijk, Onopvallend
Dit thema werd in de vorige Kroniek uitge-
breid door Marga Jansen toegelicht. Het was 
een leuke uitdaging om nu eens met andere 
ogen naar soms onopvallende maar toch 
opmerkelijk wereld om ons heen te kijken. 
Veel leden gaven aan deze opdracht gehoor 
en het was ook erg geslaagd dat we onze 
clubmentor voor 2022/23, Eric van Straaten, 
op deze avond mochten uitnodigen om, 
vaak in samenspraak met de makers, zijn 
mening over de foto’s te geven. Hier volgen 
zijn favorieten en zijn commentaar bij deze 
foto’s. 

Ufo of straatverlichting; lijkt ‘uit de heup’ ge-

schoten. Doet me denken aan de aanloop-

strook foto’s, de eerste onbedoelde serie 

foto’s op een kleinbeeld rolletje

Broer en zus; een typisch Nederlands aan-

geharkt stukje voortuin met gewassen grint 

tegels. De rolluiken lijken angstvallig ge-

sloten. Je ontkomt er bijna niet aan je af te 

vragen wat voor soort mensen hier zouden 

wonen. 

Nog een Hollandse voortuin, onderhoudsvrij natuurlijk, 

maar heel creatief; twee bloempotten in het grint en in 

het raamkozijn nog een bloemen echo. Maar dit soort do-

cumentaire wordt pas echt interessant als er een echte 

studie van wordt gemaakt. Denk aan het werk van Jan 

Dirk van de Burg.
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Radarstation? Theatervoorstelling? We 

zien een stukje nieuwbouw maar alle aan-

dacht gaat uit naar de grote hoeveelheid 

steigermateriaal. Geen werkend mens 

op de steigers, alsof het geen praktisch 

nut dient. Een scene die alleen maar is 

gemaakt om gefotografeerd te worden.
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Levensgevaarlijk om met je iets aan een 
kite het strand op te gaan. Deze Belg of 

Duitser durft het blijkbaar aan. Het duurt 

even voor je ziet dat de kite bij de iets 
hoort, nog nooit zoiets gezien. Geen 

‘mooie’ foto maar wel een die je bij blijft.

W
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Een klein stukje muur met geschiedenis; 

eens is een deel schoongemaakt of heeft 

er iets voor gestaan waardoor lichtere 

aftekening op de muur is gemaakt. Overi-

gens is de vorm daarvan, met een beetje 

fantasie, ook gelijkend op een gevel. Een 

onopvallende tekening die door het goed 

gekozen kader precies de illusie geeft die 

het beeld nodig heeft.      

(Ik ben persoonlijk fan van dit beeld)  
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Exposities Remonstrantse Kerk
Deze zomer waren er enkele geslaagde tentoonstellingen van Rarekiek-leden in de Remonstrantse Kerk in Sommels-

dijk. Ook dit najaar en de komende winter komen ter tentoonstellingen van Rarekiekers vaak in combinatie met andere 

vormen van beeldende kunst. Vanaf 6 november exposeert clublid Marga Jansen. Hieronder een foto van de expo-

santen van deze zomer, Cor Lokker en Hans Groenendijk.

Het thema van de tentoonstelling 

was “Papua in de Baliemvallei” 

in Papua (voormalig Nederlands 

Nieuw Guinea).

Ik ben er 1994 voor het eerst 

geweest en in 2017 samen met 

een lokale gids drie dagen door 

de vallei getrokken.

Indrukwekkende belevenis om 

te zien hoe de bevolking in de 

Baliem nog leven en wonen en 

was verheugd met het verzoek 

van Wilma om te exposeren met 

dit thema in de kerk.

Cor Lokker

Van 7 sept. tot en met 2 novem-

ber exposeerde Hans Groenen-

dijk in de Remonstrantse kerk 

met schilderijen en enkele foto’s. 

Het thema was “De schoonheid 

van het verval”. De opening en 

ook het vervolg was een ge-

slaagd gebeuren.

Hans Groenendijk
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Clubtentoonstellingen
In het afgelopen half jaar waren er naast individuele tentoonstellingen een drietal tentoonstellingen namens De Rare-

kiek. Hieronder een foto-impressie van de Holle Bolle Dag in Sommelsdijk, de Kunstkijk 2022 en de wegens corona 

uitgestelde tentoonstelling 75 jaar vrijheid in het Diekhuus. Foto’s van die laatste tentoonstelling zijn te vinden in Kro-

niek 105 als voorbeschouwing op een tentoonstelling die helaas twee jaar moest worden uitgesteld.

Holle Bolle dag

Op 19 augustus was er het dorpsfeest van 

Sommelsdijk, in het historische centrum, 

waar heden en verleden met elkaar zijn 

vervlochten. Voor de tweede keer was ook 

de Rarekiek hier aanwezig in het pand “de 

Doele” van de SMB met een vrije expositie 

van de leden. De dag wordt door enkele dui-

zenden mensen bezocht en daar proiteert 
ook de vereniging van. Ruim 200 bezoekers 

toonden interesse in het werk van de ver-

eniging, waarbij een aantal leden aanwezig 

waren voor de vragen. Een mooie presenta-

tie die zeker ook voor volgend jaar weer op 

het programma staat. K
e
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Magda KorthalsGreta v.d. Wende

Kunstkijk 2022

Het optreden van De Rarekiek tijdens de Kunstkijk 2022 

vond dit keer plaats in ons clubhuis De Melishof.

75 jaar vrijheid

Hieronder een impressiefoto van dit evenement waarbij 

De Rarekiek exposeerde in de gang van Het Diekhuus.

Jaap Peeman
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Angélique van der Loo

Greta van der Wende

        Angélique van der Loo

Greta van der Wende

Vrije fotografie
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           Leo van Kassel

     Riet Elen
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Mario van Bezouw

Jaap Peeman

                 Pieter Helmsing Hans Nieuwland
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Arend Brinkman

Kees van 't Zelfde
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Theo Mastenbroek

Wilma Schrier
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                              Leo van der Wende

Catelijne Hoogenboom
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                           Hans Groenendijk

     Wim Weeda
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                        Wilma Krapman

                         Henk de Jong
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Jentien Boerma

Peter van Sprang
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Anne-Marie Vermaat

Gerda Helmsing
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                                       Jan Willem vna den Berg

              Ton van der Laan
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                                        Bram Schrier

Magda Korthals Magda Korthals
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In the Picture

Deze wekelijkse onlinewedstrijd van de Fotobond met steeds een interessant thema is na ruim twee jaar nog steeds 

een succes. Sommige inzenders hebben al meer dan 100 maal meegedaan. Bij De Rarekiek is ook een groep de heel 

vaak inzendt. Vaak hebben ze een goeie neus voor het thema van de week. Sinds de vorige Kroniek vallen weer acht 

top-5 klasseringen te vermelden waarvan één winnaar. Op deze twee pagina’s komen deze foto’s aan bod. Blijf dus 

inzenden.

ÌTP 126 -  “Van grote hoogte” - Jaap Peeman - 1e plaats

ITP 100 -  “Feest” - Gerald Sermon ITP 113 - “Portret van een ‘nieuw’ familelid - Jentien Boerma
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ITP 110 - “Vuur” - Anne-Marie Vermaat

ITP 113 - “Portret van een ‘nieuw’ familielid” - A-M Vermaat
ITP 105 - “Drie” - Anne-Marie Vermaat

ITP 103 - “Symmetrie” - Jaap Peeman ITP - 124 - “De naderende dood” - Jaap Peeman
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Foto individueel 

2022 #1 en #2

Op 22 oktober heeft in Dru-

ten de bespreking en prijsuit-

reiking van beide edities van 

2022 plaats gevonden. In 

centrum de Bogert werd de 

jurering en bespreking van 

de prijswinnaars door ruim 

100 leden van de bond bij-

gewoond. Een leerzame dag 

mede door de enthousiaste 

besprekingen van de zes 

juryleden. Voor de Rarekiek 

waren er vier prijzen Jentien 

Boersman zilver en brons 

en Hans Groendijk brons bij 

Individueel #1 en Kees van t 

Zelfde bij individueel #2 sto-

rytelling brons.  Het juryver-

slag en alle foto’s staan op 

de site van de fotobond. De 

“bronzen” foto van Jentien 

staat op pagina 4 van deze 

Kroniek. Deze maakte deel 

uit van de inzending voor de 

Bovndsfotowedstrijd 2022 en 

won daar zilver.

Foto’s: boven Jentien 

Boerma, midden Hans Groe-

nendijk en onder Kees van 

‘t Zelfde
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Kees van ‘t Zelfde

Hans Groenendijk

Jaap Peeman

5 met samenhang
Ieder jaar in het voorjaar organiseren de afdelingen van 

de Fotobond de wedstrijd “5 met samenhang”. Hiermee 

worden de fotobondleden uitgedaagd meer seriematig te 

werken. De wedstrijd is ook een opstap naar de jaarlijkse 

tentoonstelling “Foto Nationaal”. Die gaat ook om een 

samenhangend verhaal van vijf foto’s van een fotograaf. 

De makers van de beste series in de afdelingswedstrijden 

krijgen een uitnodiging om ook in te zenden voor Foto 

Nationaal. De lat om daarvoor geaccepteerd te worden 

ligt weer een stuk hoger. Uiteindelijk worden pak weg 15 

series toegelaten tot de tentoonstelling Foto Nationaal.

Dit jaar behoorden series van Kees van ’t Zelfde, Hans 

Groenendijk en Jaap Peeman tot de geselecteerde se-

ries  in de afdeling. Van deze drie series in deze Kroniek 

steeds twee opnamen. De complete series zijn op onze 

website te vinden. Van de serie van Kees van ’t Zelfde 

stond in de vorige Kroniek een uitgebreide reportage.
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Ik ben Marijke van Dijk, woon 

met mijn man en 2 honden in 

Hellevoetsluis. 

Tot vorig jaar maakte ik 

alleen vakantiefoto’s met een 

pocketcamera. Deze ging stuk. 

Ik wilde ook een betere camera 

om goede foto’s te kunnen maken 

van mijn werk voor exposities en 

kunstmarkten / routes. Ik ging 

ook lezen over fotograie, deed 
een cursus abstracte fotograie 
en cursus Lightroom. Ik verwacht 

nog veel te kunnen leren van 

de Rarekiek leden en door 

cursussen. 

Met vriendelijke groet, 

Marijke van Dijk 

Nieuw clublid
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Afsluiting seizoen bij Gerald en Corina

Het weer werkte niet helemaal mee maar de afsluiting van het seizoen 21-22 was toch heel geslaagd

Omgetoverd
Op enig moment tijdens een van onze gezel-

lige clubavonden kwam onderstaand beeld 

van Catelijne op het grote scherm. Ik was 

meteen verliefd op de vorm, het kleuren-

spectrum en toch ook de eenvoud van het 

beeld. Meteen riep het in mij waardering en 

“hier wil ik graag iets mee doen” gevoel op. 

Van Catelijne kreeg ik de toestemming om 

het beeld te gebruiken. Het heeft enige tijd 

geduurd voordat ik echt wist hoe het moest 

worden en ben ik aan de slag gegaan.

Gebruik makend van een selie, een beeld 
van een hooipak hier op het land, een foto 

van stromend water en wat brush tools ben 

ik uiteindelijk zeer tevreden over mijn resul-

taat. Het mooie van iets samenstellen is dat 

je er een totaal eigen beeld van kan maken. 

(Magda Korthals)
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Verjaardagen bij De Rarekiek
Op 9 september van dit jaar bestond De Rarekiek 65 

jaar. Deze verjaardag is in stilte aan ons voorbijgegaan. 

Verjaardag vieren, hoe deden we dat? 

In het voorjaar van 1967 verhuisde de club van de Ring in 

Middelharnis naar de Nieuwstraat in Middelharnis (waar 

nu het parkeerterrein is vrij dicht bij de West Achterweg). 

In september 1967 werd daar het 10-jarig bestaan ge-

vierd met een puzzelrit en later enkele gastsprekers. 

Bron: Eilanden-Nieuws 25 augustus 1967

Het cadeau voor de 15de verjaardag was zo ongeveer 

de opening van het clubhuis aan de Kerkstraat in Som-

melsdijk (dat gebouw is er gelukkig nog). Vijf jaar later 

overwoog de club een fotowedstrijd in verband met het 

20-jarig bestaan maar dat liep op niets uit. 

Vanaf 1980 helpt de Kroniek met dit onderzoek. Met 25 

jaar organiseerde de club in september 1982 op vrijdag 

24 september een open clubavond waar enkele be-

langstellenden en raadslid Hoogzand op afkwamen. De 

volgende dag was er open huis in Kerkstraat 7.

 In 1992, toen de club 35 jaar bestond, werd er echt link 
uitgepakt. Er was een grote tentoonstelling in het Ge-

meentehuis van Middelharnis, die werd geopend door 

Wim Broekman en daarnaast waren er exposities en 

presentaties in het Diekhuus, de VVV en bibliotheek.

Konden we dit nog overtrefen? In 1997 deden we een 
poging daartoe met weer een tentoonstelling in het ge-

meentehuis, dit keer geopend door bondsvoorzitter Frank 

Boots en daarnaast tentoonstellingen op 15 locaties door 

de leden zelf geregeld. Twee leden van Lytham St. Annes 

Photographic Society, een bevriende club uit Engeland, 

waren hiervoor met hun partners overgekomen. We lieten 

een tijdschrift drukken om het werk van de club eens wat 

mooier te kunnen presenteren.

Voorbereiding expo gemeentehuis in 1992 met Theo 

Mastenbroek, Bob en Caty Pater en Kees Hoogenboom 

in het atelier van Joep

Performance op het strand van Ouddorp ter gelegenheid 

van het 35-jarig bestaan

Expositie ter gelegenheid opening clubhuis aan de 

Nieuwstraat, voorjaar 1967. Midden achterin Hans Groe-

nendijk. Zie ook het stuk van de voorzitter

Expositie bij de VVV aan de Kaai in Middeharnis ter gele-

genheid van het 35-jarig bestaan
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Toen werd het 2007 en bestond de club 50 jaar. Al vroeg 

werd er een jubileumcommissie op poten gezet. Activitei-

ten concentreerden zich in het Diekhuus, waar Gijs van 

Gent de expositie opende en het jubileumboek uitreikte 

aan het enige lid die al die 50 jaren heeft meegemaakt: 

Cor Campfens. Er waren diverse digitale presentaties 

over Photoshop, PicturesToExe, er waren fotobesprekin-

gen tot op het plein voor het Diekhuus toe. Tot slot sloten 

Peter Muller en Gertjan de Zoete het festijn op zondag-

middag af met presentaties van 6x7cm dia’s. Dirk v.d. 

Hoek legde het jubileum voor de club vast op ilm. 

In 2012 exposeerden we bij onze 55ste verjaardag in het 

Diekhuus in de zaal die kort daarna de Rabobankzaal zou 

worden. In 2017 stond de teller op 60 jaar en nu hadden 

we via sponsoring geld genoeg om een mooi jubileum-

boek uit te geven. Daarnaast organiseerden we een groot 

feest in de foyer van het Diekhuus met daarnaast een 

presentatie door fotograaf Peter de Krom in de Rabo-

bankzaal. Veel oud-leden en familie waren aanwezig. 

Tegelijk was er in de gangen een tentoonstelling, we zijn 

tenslotte een fotoclub en niet zomaar een. Burgemeester 

Ada Grootenboer deed de openingshandeling. Ook histo-

risch werk kreeg op deze tentoonstelling een plekje. 

De club wordt ouder maar leeftijd speelt geen rol. Veel 

van onze leden zijn op volle kracht bezig zich fotogra-

isch verder te ontwikkelen. Daarom kunnen we met 
vertrouwen op pad naar een volgend jubileum. (Ton)Tijdschrift ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan

Rarekiek 50 jaar - onze ogen op de Diekhuusramen

Rarekiek 50 jaar - fotobespreking op het Diekhuusplein 

door Frans Rentink

De openingshandeling van het 60-jarig bestaan door bur-

gemeester Ada Grootenboer en Theo Mastenbroek
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