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Beeld van de avond van 11 november 2011, keuze Bram Schrier, foto © Fons Kern

Na ruim een half jaar is het weer tijd voor een Rarekiek Kroniek. In deze periode is het nodige gebeurd waar we verslag van doen. Aan het eind van de zomer van 2011 was het weer de “Verlichte Boerderijen” route met het verzoek
aan onze club om alle objecten te fotograferen. In november was er het Fotofestival aan de Maas waar De Rarekiek
prominent aanwezig was op de tentoonstellingen en een aantal leden succesvol was op de Joop van de Weteringwedstrijd. Ook werd deelgenomen aan enkele workshops. Dit alles komt uitgebreid aan bod in deze Kroniek. Daarnaast is er ruim baan voor onze fotografie en gaan we meer gebruik maken van het “Beeld van de avond”. Centraal
staat het programma voor de rest van het seizoen en ook is er ruimte voor onze leden die actief zijn met Fiap salons.
Sinds 2007 maakten we voor het drukken van ons blad gebruik van Drukkerij De Graaf in Sommelsdijk. Dit bedrijf
is onlangs gestopt. We hopen in Editoo in Arnhem, dat 1,5 miljoen tijdschriften voor verenigingen drukt, een goede
opvolger gevonden te hebben.
Weer veel kijk- en leesplezier toegewenst.
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Inspiratie

of navolging?

We zoeken allemaal naar inspiratie, van groot belang om verder te komen. Natuurlijk vinden we inspiratie als we
werk van andere amateurfotografen zien. Daarom nodigen we die regelmatig uit om hun werk in onze club te laten
zien.
De meeste inspiratie doe je natuurlijk op als je werk ziet wat in onze club niet veel op de bok komt. We zijn dus
steeds op zoek dit soort inspirerende fotografen, of ander clubs, om hun werk bij “De Rarekiek” te laten zien.
Inspiratie is te vinden in het werk van anderen. Veel zien en je openstellen voor andere manieren van fotograferen
kunnen je aanzetten tot het zelf maken van ander werk. Het kan het onderwerp, maar ook de manier van
benadering zijn die je er toe aan kan brengen nieuwe wegen te bewandelen en de veilige paden te verlaten.
Ook andere vormen van presentatie kunnen je inspireren. Laatst zag ik werk afgedrukt op heel dun rijstpapier door
Ab v.d. Bree. Heel bijzonder. Of op dezelfde dag ingetogen stillevens van Ad v.d. Zande, uitgevoerd in de heel oude
oliedruktechniek. Klein en intiem.
In onze eigen club de grote IJslandfoto’s van Fons, indrukwekkend van beeld, detaillering en contrasten, de
bijzondere standpunten van Anne-Marie, portretten van Corrie, aparte technieken van Wim en nog veel meer.
We hebben heel veel mogelijkheden om onze eigen beelden te maken, geïnspireerd door anderen.
Navolging, en ook na-fotograferen komen voor. Dan leun je teveel op een ander en maak je niet je eigen keuze.
Inspiratie kun je ook vinden in het bezoeken van tentoonstellingen, natuurlijk niet alleen fotografische.
Op “Het fotofestival aan de Maas” was ook inspiratie op te doen: zeker uit de inzendingen voor RAW-Zone.
Prachtige beelden met soms een verrassende invalshoek. Ook was er veel te zien over presentatie. Het laten zien
van beelden via de beamer, en niet op papier is ook een presentatievorm. Helaas vaak niet bewust gekozen om de
vorm maar om niet te hoeven printen.
Je kunt een opdracht als RAW-Zone ook aan je voorbij laten gaan. “Wat moet ik daar mee?”. Dat is gemakkelijk, je
blijft gewoon bij wat je al lang doet, wat je beheerst, wat veilig is, waar je mee scoort, maar waarmee je niet verder
komt.
Natuurlijk moet je niet tegen je gevoel in gaan fotograferen, maar wel open staan voor andere benaderingen en ook
overwegen eens een avontuurlijker pad in te slaan.
Een thema of opdracht om te fotograferen kan je fotografie een nieuw elan geven, denk aan de opdrachten bij de
mentorgroep met Jan Ros. Het blijkt wat lastig te zijn om ons zelf eens zo’n opdracht te geven en dan ook allemaal
uit te voeren! Ik ben dan ook benieuwd wat we te zien krijgen bij de opdracht “stilleven”!
Het bezoeken van websites van fotografen inspireert zeker, evenals fotobladen, fotoboeken en natuurlijk alle
fotowerk dat we op onze club zien.
Uit al deze indrukken moet je proberen je eigen beelden te maken, zonder na-fotograferen, je eigen “handschrift” te
ontwikkelen. Een lastig proces. Het is hierbij prima om jezelf een soort voorbeeld te stellen, een inspirator, zonder
navolger te worden.
Theo

Jan Keuvelaar
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Fotofestival

aan de

Maas 2011

Na drie jaar wachten, startte op 2 november 2011 het 3e Fotofestival aan de Maas. Met Raw Zone als uitdagend
thema, veel aandacht voor presentatie, veel workshops, lezingen, clubpresentaties, Joop van de Weteringwedstrijd
en fotobesprekingen zag het festival er veelbelovend uit. Die verwachtingen zijn meer dan 100% waargemaakt. Dat
mogen we terugkijkend wel stellen. Veel clubs en fotografen waren uit hun comfort zone gekomen met hun presentatie en fotografie en dat zorgde ervoor dat er heel veel moois en boeiends te zien was.
De Raw Zone tentoonstelling telde vier foto’s van onze leden: Mieke van Helden, Peter van Sprang, Jaap Peeman en Jan Keuvelaar; met sterke foto’s die een heel verschillende invulling van het thema lieten zien. Er zat veel
gelaagdheid en contrast in de mensenfoto’s en bij Jan werd de Raw Zone op een heel aparte manier gecombineerd
met het idee van “opzomeren” in Rotterdam, waarbij de ruwe kantjes in de samenleving juist weggepoetst moeten
worden. Alle overige ingezonden beelden waren klein afgedrukt en op een van de muren te zien of via een digitale
projectie vlak bij de ingang.
Voor ideeën over onze clubpresentatie is vooraf druk gebrainstormd. Met een constructie van gestapelde bollenkistjes met daarin de foto’s van onze leden en daaromheen de negatieven van de “ogen” foto’s van ons 50-jarig
jubileum, werd een heel originele presentatie gemaakt, die veel belangstelling trok en waarbij presentatie en inhoud
aardig in balans waren. Ook veel andere clubs hadden van hun presentatie behoorlijk wat werk gemaakt. Bij de
bezoekersenquête over welke club de meest originele presentatie had, eindigde De Rarekiek op de derde plaats,
ondanks de flinke afstand tot Rotterdam, die het aantal Flakkeese bezoekers drukte.
Diverse leden woonden workshops over straatfotografie en beheer van je digitale beelden bij, waarover elders in
dit blad een verslag. Er waren workshops over de Nik software, een interessante aanvulling op Photoshop. Diverse
professionele en vrijetijdsfotografen gaven korte lezingen over hun werk.
Op de zaterdag was er in het Fotomuseum de zeer druk bezochte opening van “Foto Nationaal”, twintig series van
vijf foto’s ingezonden door de beste fotografen binnen de Fotobond. De serie over boer Bouterse waarvoor Jaap
Peeman in het voorjaar een nominatie kreeg (zie Kroniek 88) haalde het net niet, maar werd opgenomen in de serie
“Oogappels” van de Fotobond net onder deze top-20.
Door de samenwerking van afdeling 12 van de Fotobond met Fotomuseum en SKVR is een geweldig evenement
ontstaan waar vrijetijdsfotogafie en professionele fotografie elkaar kunnen ontmoeten. Ik heb dat elders in Nederland nog nergens gezien. Over twee jaar is het volgende festival gepland. Een van de ideeën in de club voor dat
festival is om onze clubpresentatie aan een fotografisch thema te koppelen. Daar moeten we dan maar snel mee
beginnen.

Ton

Onze clubpresentatie vormgegeven met tulpenbollenkistjes
De Rarekiek Kroniek
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De Raw Zone tentoonstelling was door Profotonet geprint op grote vellen

De geaccepteerde foto van Mieke van Helden
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De overige geaccepteerde Rarekiek foto’s op Raw Zone:
Links: Peter van Sprang
Boven: Jen Keuvelaar
Onder: Jaap Peeman

7

De Rarekiek Kroniek

Joop

van de

Weteringwedstrijd 2011

En weer hebben we het geflikt! Voor de vijfde maal won De Rarekiek het clubklassement!

Vijftien leden probeerden met hun inzending hieraan een bijdrage te leveren. Vier van onze leden zagen één van
hun foto’s in de top-20 terechtkomen; geen andere club
haalde dat aantal, hoewel het weinig scheelde. Ook individueel vielen we in de prijzen. Jaap Peeman haalde met één
van zijn foto’s uit de reportage over boer Bouterse de 2e prijs.
Foto’s van Sue Goldberg, Cor Lokker en Anne-Marie Vermaat
maakten ons succes compleet.
In de jury zaten onder anderen Annette Delfgauw en Frederick Linck, beiden bekenden van de club, hoewel we voor
Frederik Linck 35 jaar moeten teruggaan. De foto’s werden
digitaal in één beeld per maker gepresenteerd. In minder dan
een minuut moest het commentaar gegeven worden anders
stonden de volgende drie al op het scherm. Toch lukte het
de jury om nuttig commentaar te leveren. De jury was over
veel foto’s enthousiast. Soms miste zij een juiste keus en
uitkadering bij de fotografen, zeker als het om portretten ging.
Fotografen die kans zagen met één foto het hele verhaal te
vertellen werden hoog gewaardeerd. Soms zou een foto beter tot zijn recht komen in een serie. Annette pleitte ervoor de
wedstrijd te voorzien van een thema. Daar had de volle zaal
echter niet zo veel trek in.
			Jaar
Winnaar				Clubprijs
			
2011 Hans Heeres (FWS Maassluis)		
De Rarekiek
			
2010 Theo Mastenbroek (De Rarekiek)
FWS Maassluis
			
2009 Reinier van Lingen (FWS Maassluis)
De Rarekiek
			
2008 Michel Verhoef (FC Schiebroek)		
De Rarekiek
			
2007 Fons Kern (De Rarekiek)		
De Rarekiek
			2006 Willy Mijs (De Rarekiek)			De Rarekiek

De Rarekiek Kroniek
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Sue Goldberg

Cor Lokker

Anne-Marie Vermaat
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Verlichte

molen- en boerderijenroute

2011

Net als in 2007 kreeg onze voorzitter Theo Mastenbroek afgelopen zomer van coördinator Lyanne de Laat van de Boerderijenstichting Zuid-Holland het verzoek om weer een groot aantal
aangelichte locaties in het kader van de verlichte molen- en boerderijenroute Goeree-Overflakkee (VBR GO2) te willen fotograferen. De avonden voor het fotograferen waren woensdag 31
augustus en 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, en 17 september. Uiterlijk 24 september 2011 moesten alle
foto’s gezamenlijk op 1 cd aangeleverd worden.

Tussen 20.00 en 22.00/22.30 uur waren 80 boerderijen, 12 molens en 2 windmolens met bouwlampen aangelicht.
Ook waren er enkele adressen bij waar bijzondere molenvlaggen hingen, waar kuubkisten stonden opgesteld en
waar buiten een gedicht te lezen was.
De Boerderijenstichting Zuid-Holland had een programma van eisen opgesteld waar de fotografen zich aan moesten houden zoals; representatieve, goed belichte digitale foto’s (minstens één, mogelijk twee) van de aangelichte
objecten aan te leveren in een zo’n groot mogelijke resolutie, minimaal 300 dpi, zodat voor de BSZH de mogelijkheden van gebruik nadien ook zo groot mogelijk zijn. Het materiaal werd in eerste instantie gebruikt voor afdrukken
t.b.v. de deelnemers. Ook werd er gevraagd om op te letten dat men niet het bovenste puntje van de schoorsteen
of makelaar en/of het laatste stukje van de daklijst of iets dergelijks net niet mee fotografeerde. Als de fotograaf een
totaal beeld aanleverde, diende men erop te letten dat het ook echt een totaalbeeld was.
De coördinatie was in handen van Jaap Peeman en Wilma Schrier. De groep fotografen bestond verder uit Bram
Schrier, Corrie Venant, Jan Keuvelaar, Leen Stolk, Magda Korthals, Rita v.d. Nieuwendijk, Nel Verhoef en Steven
v.d. Hoeff. Om de boerderijen gemakkelijk te vinden, kreeg elke fotograaf een adressenoverzicht in Excel en een
routeboek mee. Om de aangelichte locaties zo mooi mogelijk in beeld te krijgen, was het beste tijdstip van fotograferen de schemering. Omstreeks 21.00 uur, als je dan geluk had, was de lucht mooi donkerblauw en doortekend.
Dit betekende dat je maar op drie locaties kon werken. Maar het is de Rarekiek, op één molen na, gelukt om alle
aangelichte locaties te fotograferen!
Op de ‘nieuwe’ boerderij de Sofiahoeve aan de Oud Kraaijerdijk 5 te Sommelsdijk was er in de stal van de Fam.
Jongeneel op zaterdagmorgen 15 oktober een afsluitende bijeenkomst. De deelnemers leverden hun lampensets,
die ze in bruikleen hadden gekregen, weer in. Ook waren alle ingestuurde beelden d.m.v. een Power Point presentatie te zien. En de nieuwe deelnemers van 2011 kregen een ‘bedank’foto van hun aangelichte locatie. De Rarekiek
kreeg van Lyanne de Laat van de Boerderijenstichting Zuid-Holland de complimenten; ze was erg tevreden met de
aangeleverde foto’s.
Jaap Peeman en Wilma Schrier

De Rarekiek Kroniek
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Links: Boerderij De Geere - Jaap Peeman
Boven: Molen De Korenbloem - Jan Keuvelaar
Onder: Boerderij De Lage Werf - Leen Stolk
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Boven: Boerderij Zeezicht - Magda Korthals
Onder: Boerderij Veldzicht - Steven van der Hoeff
Rechtsboven: Boerderij Akkerzorg - Wilma Schrier
Rechtsonder: Boerderij:De Stee van de Keizers - Bram Schrier

De Rarekiek Kroniek
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Boven: Boerderij De Stove Corrie Venant
Onder: Molen De Dankbaarheid - Rita van den Nieuwendijk
De Rarekiek Kroniek
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Workshop Straatfotografie

op het

Fotofestival

aan de

Maas

Angélique van der Loo, Anne-Marie Vermaat en Wim Weeda namen deel aan de workshop
“Straatfotografie”, die werd gegeven door Rens Horn, fotograaf en docent fotografie bij de
SKVR-Beeldfabriek op 6 november 2011.

Wim

Na een inleiding met uitleg en geprojecteerde foto’s
van beroemde straatfotografen o.a. Eugène Atget,
Henri Cartier-Bresson, Ed van der Elsken, waarbij
hun manier van kijken werd besproken, kregen wij
zelf 45 minuten de tijd om buiten te fotograferen.
Daarna diende je 1 van de gemaakte foto’s zelf uit
te kiezen, die dan besproken zou worden. Het was
rustig op de Wilhelminapier waardoor er ruimtelijk
gefotografeerd kon worden. Richting metrostation
liepen toch nog voldoende mensen waaronder
andere deelnemers van de workshop. Op het plein
maakte ik een situatiefoto: een reflectie in een raam
met luxaflex. In het metrostation (verboden om te
fotograferen!) was het doodstil tot wat opgeschoten
jongens de roltrap afkwamen en door Anne-Marie
en Angélique werden uitgedaagd om gekke sprongen te maken. Ik stond er wat verder van af en
maakte hiervan een foto in een spiegel die ik voor
de bespreking reserveerde. De workshop was leuk,
nuttig en interessant en je steekt er altijd iets van
op. Stilstand is tenslotte achteruitgang!

Anne-Marie

Ik heb niet veel meer toe te voegen aan hetgeen
Wim vertelt. De workshop was erg leuk en leerzaam, maar eigenlijk veel te kort. Vooral het eerste
deel over de bekende straatfotografen vond ik erg
interessant. Daarna zelf de straat op. Je hobby uitvoeren in de praktijk is en blijft toch altijd weer het
leukste, want daar is waar het om draait; de sluiter
flink laten werken. Het gedeelte erna had voor mij
geen meerwaarde. Veel gedoe om de foto’s op de
laptop te zetten en te snel heel algemeen de resultaten van alle deelnemers bespreken. Door tijdgebrek was dat een beetje afgeraffeld. Maar al met al
was het weer een hele leuke FF aan de Maasdag.

Angélique

Wat ik met name boeiend aan de workshop vond,
waren de tips die je kreeg van Rens door de manier
waarop bv Cartier-Bresson mensen fotografeerde.
Er was bijvoorbeeld een foto van een trappenhuis te zien met een voorbijfietsend persoon. Het
trappenhuis was mooi scherp in zijn rondingen en
de persoon op de fiets was een vage flits. CartierBresson had net zo lang gewacht totdat er iemand
voorbij kwam en dan maakte hij de foto; hij noemde
dit een muizenval. Dat wilde ik ook wel eens proberen. Dus koos ik in het metrostation een positie
ten opzichte van de mooie architectuur van de
tunnelbuis (wist ik veel dat je daar niet mocht fotograferen) en heb net zo lang gewacht totdat er een
meneer van de roltrap afstapte; kortom mijn muizenval. Tevens gaf Rens de tip om te zoeken naar
herhaling in je beeld van bewegingen of kleuren. Dit
leverde mijn tweede muizenval op; herhaling van
benen bij de 3 jongens (alleen zitten ze een beetje
op elkaar) en kleuren die zowel aanwezig waren in
de kleren van de jongens (rood en blauw) en ook
terug kwamen in de achtergrond van het station.
Het was erg leuk om te doen en ook beregezellig!
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Programma

rest seizoen

2011/2012

December 2011
Vrijdag 2 december: Bespreking Eigen werk
7
Zaterdag 17 december: Slotavond met partners. Iedereen brengt weer iets te eten mee

zwart-witfoto, kleurenfoto en serie van 2011.
Dit keer wordt de keuze gedaan door een
beeldend kunstenaar (m/v). Sluiting inleveren
foto’s voor de bondsfotowedstrijd.

Februari
Vrijdag 3 februari: Bespreking Eigen werk 9.
Terugkoppeling tweede cursusavond Foto’s
Bespreken.
Vrijdag 10 februari: Algemene ledenvergadering
De agenda, notulen en verslagen worden in
de loop van januari toegezonden.
Vrijdag 24 februari: De portretten van Marga
Jessurun en rondreiscollectie Fotobond van
de clubs FC Nijmegen, FC Oog en Optiek en
FC Creashot.

en ook willen we de resultaten zien van de
foto-opdracht “Stilleven”. Clubhuis open vanaf

Maart
19 uur.
Inleveren foto’s en series voor de verkiezing
van de beste beelden van 2011

Januari 2012
Vrijdag 6 januari: Bespreking Eigen werk 8
Laatste gelegenheid inleveren foto’s en series
voor de verkiezing van de beste beelden van
2011
Vrijdag 20 januari: Verkiezing van de beste

Vrijdag 9 maart: Eigen werk 10
Vrijdag 16 maart: Eigen werk 11 en terugkoppeling derde cursusavond Foto’s Bespreken
en rondreiscollectie Fotobond van de clubs
Contrastfotofrafie, FWS Maassluis en FC
Schiebroek.
Vrijdag 23 maart: Gastfotograaf: nog vast te
stellen
Vrijdag 30 maart: Eigen werk 12. Terugkoppeling vierde cursusavond Foto’s Bespreken

April
Vrijdag 13 april: Eigen werk 13
Vrijdag 27 april: Eigen werk 14 plus presentatie door een van de leden

Mei
Vrijdag 11 mei: Eigen werk 15
Donderdag 17 t/m zondag 20 mei
Kunst Kijk Route Goeree-Overflakkee
Vrijdag 25 mei: Nog in te vullen

Juni
Vrijdag 1 juni: Eigen werk 16
Zaterdag 9 juni: Slotavond met partners,
barbecue
De Rarekiek Kroniek
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Wedstrijden

en sluitingsdata

Bondsfotowedstrijd: binnen onze club: 20
januari, inzenden naar bond voor 22 februari.
Vijf met samenhang: afdelingswedstrijd met
kans op nominatie voor inzending Foto Nationaal: nog niet bekend.

Eigen

werk

Door het grote aantal actieve leden moeten
we het aantal foto’s en digitale beelden, dat
meegenomen kan worden naar een clubavond een beetje beperken. Neem daarom
niet meer dan 5 foto’s of 5 digitale beelden
mee. Wil je een grotere serie laten zien, meld
het even bij het bestuur, dan wordt er ruimte
voor gemaakt in het programma en kan het
onderwerp gemeld worden aan de leden.

Aanleveren digitale
Eigen werk avond

beelden voor

Formaat: jpeg, kwaliteit 8-10, passend binnen 1400x1050 pixels (is de resolutie van
onze projector). Kleinere beelden worden
kleiner weer gegeven, grotere worden door de
projector verkleind. Je kunt de naam van de
usb-stick wijzigen. Geef hem je naam of gebruik je naam in map- of de bestandsnamen,
zodat duidelijk is van wie de bewuste stick is.
Als er meer mappen op de stick staan, maak
duidelijk welke voor de clubavond bestemd is.

Bondsfotowedstrijd
In het eerste kwartaal van ieder jaar organiseert de Fotobond de Bondsfotowedstrijd.
Dit is een wedstrijd waarbij alle aangesloten
clubs in de gelegenheid worden gesteld om
10 foto’s in te zenden (met een maximum van
3 foto’s van één fotograaf). De foto’s hoeven
geen samenhang te hebben. Deze foto’s worden op punten (1-10) gejureerd waardoor een
ranglijst ontstaat van in de praktijk rond 175
deelnemende clubs.
De foto’s met een score van 23 punten krijgen
een bronzen sticker, 24 punten is goed voor
zilver en 25 is goud. Hoger komt vrijwel niet
voor. Er is een topgroep voor de clubs die er
echt uitspringen. Kijk eens op de “Geschiedenis” pagina op onze website en “Door de jaren
heen” hoe onze club het gedaan heeft. Je zult
aardig wat topgroep- en top-10 klasseringen
tegenkomen. Resultaat is dat onze club in het
land goed bekend is en dat opent toegang tot
goede gastfotografen, interessante clubcontacten en uitnodigingen voor allerlei activiteiten.

Rondreiscollecties
Na afloop van de Bondsfotowedstrijd van
ieder jaar selecteert de Fotobond de beste inzendingen. Hiervan worden collecties van 30
foto’s van steeds drie clubs gemaakt. Iedere
aangesloten club kan drie van die collecties
per seizoen aanvragen. De Rarekiek doet
dit al jaren om een beeld te krijgen van de
fotografie die in andere fotoclubs in Nederland
wordt gemaakt.
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Beeld

van de avond

Op de Eigen Werk avonden laten we een van
de aanwezige leden het voor hem / haar beste of meest opvallende beeld van de avond
kiezen. Deze beelden komen te staan op een
fotogalerie op onze website en een week op
de voorpagina van de website.

Expositie Diekhuus
De club had een geslaagde expositie in het
Diekhuus van 17 t/m 20 februari. Er was veel
bezoek. Rond eind februari 2012 willen we
weer een tentoonstelling houden. Wel is het
idee om deze keer op woensdagavond te
openen en op donderdag t/m zaterdag open
te zijn. De zondag laten we dan los opdat in
dat geval de tentoonstelling weer opgebouwd
zou moeten worden en dat bleek in 2011 erg
bewerkelijk.

Cursus Bespreken

van foto’s

De kwaliteit van onze fotobesprekingen is al
zolang de club bestaat een punt van aandacht. Dit seizoen is er rondom dit onderwerp
een nieuw, goed geschreven en diepgaand
boek verschenen. Met dit boek als leidraad
organiseert Afdeling 12 een cursus van vier
avonden om het fotobespreken binnen de
clubs in de afdeling te verbeteren. Van onze
club volgen Leen Stolk en Hans Oosterom
deze cursus. Het is de bedoeling dat zij het
geleerde oefenen op Eigen werk avonden van
onze club. Deze terugkoppeling naar de club
is in ons programma opgenomen.
Wie het boek wil bestellen moet dat via de
Fotobond doen:
Over foto’s gesproken
Hans Brongers en Simon Ophof
Soft cover, 22 x 27,5 cm, 157 pagina’s, 88
foto’s (kleur en zw-w)
ISBN 978907597957 2
Uitgave Fotobond, 2011
Prijs € 19,-- inclusief verzendkosten
Te bestellen door € 19,-- over te maken op rekeningnummer 239664 t.n.v. Fotobond, Eindhoven onder vermelding van ‘boek fotobespreken’ en LIDNUMMER van de Fotobond.
Het boek wordt dan binnen ca. 14 dagen naar
uw adres gestuurd.

Kunst Kijk Route
Al enkele jaren wordt op Goeree-Overflakkee
de Kunst Kijk Route georganiseerd
(www.kunstkijk.com) waarbij lokale en regionale kunstenaars hun werk presenteren
op veel plaatsen op G.O. In 2012 doet ook
De Rarekiek weer mee en is van 17 t/m 20
mei (Hemelvaarweekend) het clubhuis open.
Naast een expositie van ons fotowerk zijn er
presentaties door de op die dagen aanwezige
leden en is er een videopresentatie van een
beeldend kunstenaar.
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Fiap-groep Rarekiek 2011
Dit jaar hadden de meeste leden van de FIAP-groep van de Rarekiek andere prioriteiten dan
insturen naar FIAP-wedstrijden, maar dat maakt niet uit; de boog kan niet altijd gespannen zijn
en het moet wel leuk blijven. Hieronder een fotografische bijdrage van een aantal leden en het
nieuwe lid Hans Oosterom. Ook was er succes op de FIAP biennales in 2011.

Sinds mei 2011 ben ik lid van de Rarekiek. Na een inspirerend bezoek aan het Atelier van Joep en een open dag
in de Rarekiek waar Angélique en Anne-Marie mij wisten te overtuigen dat de Rarekiek toch wel heel raar is.Dat
spreekt mij ook wel aan, alhoewel de raarheid van de leden best meevalt in de 14 daagse praktijk.Bij het FIAPgroepje heb ik mij in de herfst aangesloten en wel om twee redenen. Mij wat te spiegelen en op te trekken (wellicht
de andere volgorde) aan het niveau van de bestaande leden, maar ook om een voldoende stok achter de deur te
hebben om met foto›s bezig te zijn. Vooral nu, in een periode waar we deels nog steeds met het inrichten van ons
huis in Bruinisse bezig zijn en allerlei andere beslommeringen hebben, is het handig om een zelf gecreëerde dwang
te hebben. Helaas heeft het tot op heden nog niet erg gewerkt.Ik hoop dat de komende tijd op fotogebied meer
productief zal zijn en er binnen kort een A-FIAP in de knip is..........
Hans Oosterom
Deze foto heeft een acceptatie gekregen bij BOR een Servische fotosalon. De foto heb ik jaren geleden gemaakt toen
we met enkele clubleden naar Knokke gingen. Onderweg
kwamen we een heel oud huis tegen; prachtig om te fotograferen. Later heb ik mezelf er in gezet. Dit jaar heb ik niet veel
meegedaan aan fotosalons, dus ook niet zoveel acceptaties
ontvangen. Volgend jaar hoop ik op wat meer tijd en ga weer
meer meedoen. In januari 2012 mag ik jureren voor Holland
Image salon Rijen. Dan word ik 5 dagen opgesloten in een
Hotel ergens in Noord-Holland, en komen er van ‘s-ochtends
negen tot ‘s-avonds negen heeeel veel foto’s langs. Als je
daar geen vierkante ogen van krijgt?
Anne-Marie Vermaat
Het afgelopen jaar deed ik veel mee met verschillende Fiap-wedstrijden en dat leverde twee keer een extra leuk resultaat op. Ik scoorde
met Redhaired Innocence (foto verderop in dit blad te zien) een
Honourable Mention in een fotowedstrijd in Sydney Australië. Tevens
behaalde ik een Eervolle Vermelding met Little Girl bij de Golden
Spurs in België.
Corrie Venant
Voor mij was het dit jaar erop of eronder! Ik wilde in 2011 heel graag
mijn E-FIAP-status behalen. Hiervoor had ik 150 geaccepteerde
foto’s in minimaal 30 fotowedstrijden met minimaal 50 verschillende
foto’s in minimaal 15 verschillende landen nodig en ik diende minimaal een jaar in het bezit van mijn AFIAP-status te zijn. Ik voldeed
aan bijna alle voorwaarden, maar begin november 2011 had ik
146 acceptaties, dus nog 4 tekort. Op het moment dat de Kroniek
geschreven werd, kreeg ik de uitslag van Zajecar in Servië binnen, waarin ik 4 acceptaties van foto’s had! De foto die mij over de
E-FIAP-streep heen trok, was de foto van mijn bezoek aan Peggy’s Cove in Canada. Hierdoor heb ik 150 geaccepteerde foto’s in 52 fotosalons in 26 verschillende landen met 64 verschillende werken. Ik mag dus mijn Excellence
FIAP aanvragen! Ik ben superblij!
Wat ik daarnaast
leuk vind om te vermelden is, dat ik dit
jaar, net als Corrie,
ook een Eervolle
Vermelding behaalde in de Golden
Spurs in België
met mijn foto’s van
wrattenzwijnen die
aan het drinken zijn
bij een poeltje in
Zuid-Afrika.
Angélique v.d. Loo
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Sinds ik meedoe binnen de FIAP-groep in onze
club heb ik vooral de stimulerende werking van dit
groepsproces gewaardeerd. Interessant vind ik ook
om in de catalogi de beelden te bekijken die gewonnen hebben of geaccepteerd zijn. Er moet meestal
wat gebeuren in de foto’s; dieren moeten boeiend
gedrag tonen, portretten moeten karakter hebben, de
naakten moeten symboliek uitstralen en landschappen moeten enorme zeggingskracht hebben. Misschien helpt een leuke titel ook nog wel.
Evenementen vormen de ideale plekken om foto’s te
maken waarop wat gebeurt. Zelf ben ik meer bezig
met landschapsfotografie en aparte situaties en momenten in de stad. Zo zit ik nu ongeveer halverwege
AFIAP en EFIAP, ver genoeg om door te gaan voor
de EFIAP- titel, maar wel in een rustig tempo. Ik ga
er niet speciaal voor fotograferen en kies ieder jaar
ruim 10 salons uit om aan mee te doen. Dan blijft het voor mij leuk omdat je wat langer bezig bent om naar iets toe
te werken.
Ton v.d. Laan

Succes

op de Biennales
Dit jaar was ik uitgenodigd door de Landelijke FIAP
gespreksgroep van de Fotobond om deel te nemen
aan de 26e Projected Images Biennial welke door
FIAP werd georganiseerd. Het is een landenwedstrijd en de Fotobond zendt al jaren in. Het thema
was Beautiful People. De selectie werd gemaakt
door Marcel van Balken (EFIAP/g) en Chris Treffers
(EFIAP), beide lid van de Landelijke FIAP gespreksgroep van de Fotobond. Dit keer was gekozen om op
de website van de Fotobond te gaan kijken naar materiaal. Er is o.a. gezocht bij de Bondsfotowedstrijd,
Foto Nationaal, Foto Individueel en Foto Online.
In totaal werden er 20 beelden ingeleverd met een
maximum van 2 per maker.
De selectiecommissie had de keuze laten vallen op
de foto van Robin die in 2010 eerste was geworden
bij Foto Individueel 2010. In augustus kreeg ik van Theo van der Heijdt, FIAP Liaison officer / Coördinator buitenland van de Fotobond bericht dat de 26e FIAP Projected Images Biennial voor ons land succesvol was verlopen.
We hebben voor de totale collectie een Honourable Mention behaald met een gedeelde 10e plaats.Er namen 31
landen deel. (Jaap Peeman)

Singapore organiseerde in 2011 de Biennial “Children
of the World” ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van de FIAP en de PSS (The Photographic
Society of Singapore). Ik ben, samen met Corrie Venant, Anne-Marie Vermaat en Wim Weeda, lid van de
Nederlandse FIAP-gespreksgroep. Ieder gespreksgroeplid kon een cd aandragen met kinderfoto’s en
hiervan werden dan twintig foto’s geselecteerd door
Jan van Soest (AFIAP), Harry Linschoten, Chris
Treffers (EFIAP) en John Seegers (BMK, MFIAP).
In de uiteindelijke selectie die opgestuurd werd naar
Singapore zaten twee foto’s van mij; “Two Girls” en
“Horse and Girl” en ook van Anne-Marie werd een
foto geselecteerd, nl. “Markt Ethiopië”.
Er werden door 40 landen foto’s ingestuurd en Nederland eindigde op een gedeelde 23e plaats. Elke
deelnemer aan de wedstrijd ontving een prachtig
fotoboek met de beste kinderfoto’s. Tot mijn verrassing was mijn foto van het meisje met het paard ook
opgenomen in het boek; ik was de enige Nederlander! (Angéliqe van der Loo)
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Nieuwe

leden

Mijn eerste camera was zo’n vierkant doosje
waarin een 6x6 filmpje ging. Ik kreeg dat toen
ik 11 jaar was, omdat mijn vader “upgrade”
naar een Agfa Isola. Mijn eerste filmpje schoot
ik in museum Boymans waar ik in de tuin
de beelden fotografeerde en uiteraard mijn
ouders. Volgens mij liggen de negatieven
nog steeds ergens in een doos. Sinds die tijd
maak ik kiekjes tijdens vakanties, van de kinderen, uitstapjes etc.. De 6x6 was inmiddels
vervangen door een halfkleinbeels camera,
een Petri Color meen ik me te herinneren; dat
was lekker voordelig om zoveel foto’s uit een
rolletje te halen en vergroten deed ik toch niet.
In de jaren ‘80 kocht ik een Canon A1 met
een paar zoomlenzen om wat betere foto’s te
gaan maken. Kennelijk had ik de illusie dat dit
automatisch zou gebeuren wanneer je een
beter toestel aanschafte. Natuurlijk lukte het
om beter te kadreren met die zoomlenzen en
daardoor leek het al snel wat beter.
Aan een donkere kamer ben ik nooit begonnen en het heeft me zelfs nooit aangetrokken.
Nu realiseer ik me dat het pure onwetendheid
was. In mijn veronderstelling was het vooral
een manier om op een iets goedkopere manier afdrukjes te krijgen van je foto’s. Dat je in
zo’n proces ook het eindresultaat kon sturen
is me pas een aantal jaren geleden duidelijk
geworden toen ik met photoshop ging werken.
Photoshop hielp me bij een wat vreemde
hobby die ik destijds had, nl het afdrukken
van foto’s op keramische tegels. In photoshop
fabriceerde ik een negatief dat ik afdrukte op
een transparente folie. Dat negatief verkleinde
ik via een omgebouwde overhead projector
tot een trasparant positief van een UV gevoelige film. Via dat positief belichtte ik dan een
gevoelige emulsie die op een keramische
tegels was gesmeerd. Het niet belichte deel
van die emulsie bleef wat kleverig en daar bleef dan glazuur op kleven. Het geheel ging in de oven en zo maakte ik
foto’s op zo’n 1200 graden celsius. Zo’n 15 jaar geleden ben ik met die hobby gestopt, maar ik heb er nog steeds
een paar aardige herinneringen aan.
Begin van deze eeuw kocht ik m’n eerste digitale camera. Een beetje verbaasd nog, want ik had nooit gedacht dat
de Mavica die Sony me in 1980 toonde met allemaal wilde verhalen over modems en foto’s die door de fotograaf
naar de krant hestuurd konden worden en door de kinderen naar oma aan de andere kant van de wereld ooit realiteit zou worden. Een beetje naif voor iemand die zich met electronische informatievoorziening bezig hield.
Het werd een Olympus 5500 omdat daarvan de macro instelling heel goed was. Die had ik nodig omdat ik na de
dood van mijn vader met een goede 5000 dia’s zat opgescheept waarvoor ik geen ruimte had, maar die ik ook niet
weg wilde doen. Scannen gaat veel te langzaam. Dus bouwde ik een apparaatje met wat lenzen waarop de Olympus kon staan en met een belichting voor de dia.
Een paar weken later had ik 5000 digitale foto’s, die met photoshop weer een acceptabele kleur kregen. Toch vond
ik het een vreemd gevoel om die dozen met dia’s daarna zomaar naar de vuilstort te brengen....
De Olympus heeft een aantal jaren goede diensten bewezen, maar bezweek uiteindelijk tijdens een wat ruwe reis.
Een Pentax compact werd de vervanger. Jammer dat je slechts onder zeer speciale lichtomstandigheden op het
schermpje kunt zien wat je fotografeert, zodat het zonder zoeker voornamelijk giswerk is wat je op de foto gaat zien.
Zo’n 2 jaar geleden heb ik een Nikon D5000 gekocht met wat lenzen en het voornemen echt te gaan fotograferen.
Een lastig besluit merk ik. Want hoe meer ik me er in verdiep, hoe meer mogelijkheden er blijken te zijn. Voorlopig
lijkt het meer op een oefening in het maken van keuzes.
Joep enthousiasmeerde me bij een bezoek aan zijn atelier en stuurde me rechtstreeks door naar de Rarekiek waar
Angelique en Anne-Marie me verder hebben verleid......
Inmiddels zo’n goed half jaar lid voel ik me wel thuis bij die rare kiekers, kijk ik vaak met bewondering naar wat ze
kieken en hoop ze van tijd tot tijd ook eens op te laten kiek’n.
Hans Oosterom
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Joep Luijckx
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Riet Elen-Doorduyn
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Fons Kern

25

De Rarekiek Kroniek

Wilma Schrier

De Rarekiek Kroniek

26

Peter van Sprang

Magda Korthals
27

De Rarekiek Kroniek

Sue Goldberg

Ton van der Laan
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Corrie Venant

Angélique van der Loo
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Workshop

bewaren fotografie

Gedurende het Fotofestival aan de Maas werd er op 6 november 2011 een workshop over het goed bewaren van je
fotografie gegeven door Rens Horn. Ik volgde die workshop en geef hieronder een samenvatting van zijn tips.

Wat

bewaar je en wat gooi je weg?

Duidelijk mislukte opnames, zwaar over- of onderbelichte foto’s, dubbele opnamen, onherkenbare beelden door
onscherpte, etc kun je het beste direct verwijderen. Maar als je ergens over twijfelt, gooi het dan niet weg, want wie
weet wat je er in de toekomst nog mee kan doen!

Analoog

materiaal digitaliseren

Er wordt geadviseerd om negatieven of dia’s voor het archief te scannen op zo’n hoogst mogelijke resolutie (4000
dpi). Heb je geen scanner die dat aan kan of wil je niet teveel geheugenruimte in beslag nemen, dan is 300 dpi met
de langste zijde van de foto op 45 cm in Adobe RGB ook prima. Op de website van het Nederlands fotomuseum
(>onderzoek > conservering) kun je nog meer tips nalezen: www.nederlandsfotomuseum.nl.

Digitaal Ordenen

met mapstructuren

Hij adviseert om het nummer dat de fotocamera aan je foto heeft gegeven te bewaren op je computer en waar
nodig nog een extra titel aan de foto mee te geven. Daarna de foto opslaan in een map naar tijd en gebeurtenis. In
Adobe Bridge kun je dan nog in de metagegevens een extra trefwoord toevoegen om zo bijvoorbeeld alle foto’s van
wolken te kunnen selecteren via dit trefwoord.

Opslaan

op de computer

De meeste fotografen schieten tegenwoordig in RAW en het is verstandig om deze bestanden te bewaren, zodat
je altijd het ‘origineel’ hebt. Je kunt het beste het RAW-bestand openen, je bewerkingen in RAW uitvoeren en dan
opslaan als TIFF-bestand in 16 bit. Hierna kun je dan nog eventuele extra bewerkingen in Photoshop uitvoeren,
maar ook dat bestand sla je op als TIFF. Pas op het moment dat je een foto wilt versturen via e-mail, wilt laten publiceren op een website of wilt laten afdrukken in een fotoboek o.i.d. dan dien je het bestand om te zetten naar JPEG.
JPEG-bestanden zijn niet geschikt voor afbeeldingen waaraan nog gewerkt moet worden, want de ene compressie
stapelt zich dan op over de andere, waardoor de kwaliteit van je beeld erg snel afneemt.

Back-up

op de computer

Er zijn diverse mogelijkheden om je foto’s op te slaan, zoals een usb-stick, cd’s of dvd’s, je harde schijf op je computer, externe harde schijf, data tank of zelfs on-line. Het beste is om twee externe harde schijven beschikbaar te
hebben en daarop een keer in de week/maand (afhankelijk van de regelmaat van nieuwe foto’s) een back-up te
maken. Het beste kun je deze schijven op verschillende plaatsen bewaren (bv 1 op zolder, zodat de kans kleiner is
dat hij meegenomen wordt bij inbraak en bv 1 bij iemand anders thuis, zodat bij een eventuele brand je nog een extra kopie hebt. Zorg er in ieder geval voor dat zodra je een back-up hebt gemaakt, je de harde schijf weer loskoppelt
van je computer, zodat virussen geen kans krijgen om je externe harde schijf te infecteren. Tevens is het verstandig
om bv elk half jaar alle foto’s terug te kopiëren naar je harde schijf en ze dan weer terug te zetten op de externe
schijf. De harde schijf van je computer bevat namelijk de meest recente digitale status en kan dan de ‘oude’ foto’s
omzetten (=repareren) naar deze nieuwste digitale modus, zodat je voorkomt dat je oude foto’s niet meer kunt lezen
in de toekomst.
Een data tank/dual disk is een opslagmedium met twee harde schijven in 1 kastje. De twee schijven zijn als losse
externe harde schijven te gebruiken, maar beter is het om ze in te stellen als een keten (RAID). Bij RAID-1 (= mirroring) slaat het systeem alle gegevens twee keer op, zodat wanneer 1 schijf kapot gaat je nog een tweede schijf hebt
met een exacte kopie van de gegevens.
Als je je gegevens on-line beheert, dan schrijf je ze weg naar een harde schijf van een bedrijf. Crasht je computer,
breekt er brand uit of wordt er ingebroken, dan zijn al je bestanden veilig en alleen voor jou toegankelijk. Dit is een
veilige manier om een back-up van je bestanden te maken en kan al heel goedkoop (www.adrive.com of www.kpn.
com).
Angélique van der Loo (Bron; workshop Rens Horn)

Backups
Om je kostbare foto’s en andere data niet kwijt te raken moet je een of meer externe harde schijven op je computer aansluiten. Zorg er ook voor dat bijvoorbeeld tijdens vakanties die schijven niet bij je thuis staan maar ergens
anders. Hoe zorg je ervoor dat er een kopie van je belangrijke mappen op die externe schijf terechtkomen? Je kunt
het met de hand doen via de verkenner maar dat is omslachtig. Er zijn talloze hulpprogramma’s hiervoor op het
Internet te vinden. Hier is een voorbeeld.

SyncToy
Dit programma van Microsoft is gratis. Je kunt aangeven welke mappen je wilt synchroniseren tussen je eigen
computer en je backup. Ook kun je aangeven of de map op de backup een zuivere kopie moet zijn of dat er op de
backup niets mag worden weggegooid. Dan kun je nog bestanden terughalen die je op je eigen computer per ongeluk hebt verwijderd. Veranderde bestande worden bijgewerkt op de backup. Je kunt verschillende mappen opgeven
om te synchroniseren. Je kunt ook een voorvertoning vragen om te zien wat er gebackupped gaat worden
Ton van der Laan

De Rarekiek Kroniek

30

Beeld van de avond van 18-2-11, foto Jan Voogd, keuze van Angélique v.d. Loo
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