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Een uitgebreide programmacommissie ging aan het werk om nieuwe elementen
aan het clubprogramma toe te voegen. Dat is nu goed gevuld zoals jullie in dit
clubblad kunnen zien. Ruim aandacht is er voor successen van onze clubleden
in Foto Nationaal en 5 Met Samenhang. IJsland heeft nog steeds grote aantrekkingskracht voor fotografen. Fons Kern ging er vorig jaar heen en ging dit jaar
terug. Hij exposeerde met grote drukken in Moergestel en geeft in deze Kroniek
een impressie van zijn laatste reis. Ria Lokker was in Spanje en liet ons genieten
van landschap en dierenrijk.
Onze leden, actief in de Fiap, haalden successen en twee nieuwe “E-Fiappers”
waren het resultaat. We zitten dit jaar 40 jaar in ons clubhuis aan Kerkstraat 7,
een voorrecht dat aandacht verdient. Internationaal hebben we nieuwe contacten
gelegd met de Dorchester Camera Club en een van hun leden, Janet Haines, wil
buitenlid van onze club worden. Ook aandacht voor deze ontwikkeling. Angélique van der Loo mocht rondneuzen in de dia’s van Jan Elen en presenteerde
haar keuze op een van de clubavonden. Verder veel ruimte voor foto’s van onze
leden. Triest nieuws tot slot. Twee leden van het eerste uur overleden in het
tweede halfjaar, Cor Campfens en Kees Hoogenboom. Beiden herdenken we in
dit clubblad.
De redactie
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Beeld van de avond van 19 oktober 2012, keuze Leen Stolk, foto Wilma Schrier

Verandering
Al vanaf het begin van onze fotoclub in 1957 zijn er veranderingen. In de vorige kroniek heb ik het gehad over de
veranderingen in de techniek: overduidelijk voor iedereen te zien. De dia: verdwenen. Wie heeft er nog een zwartwit of zelfs een kleur donkere kamer? Ik zou het niet weten. Volgens mij was Peter de laatste die zelf nog een
kleurenplaat uit de drum haalde. De diaprojector maakte plaats voor de baemer en de printer vervangt de doka.
Films: je zal het internet op moeten om nog iets te vinden. Agfa, Kodak en Ilford hebben het moeilijk of boren
andere markten aan.
De belangrijkste veranderingen in onze club zijn natuurlijk de Rarekiekers. Een club bestaat tenslotte uit individuen.
Stuk voor stuk drukken ze hun stempel op de club. Je beseft dat weer des te meer na het overlijden van leden van
het eerste uur. Cor Campfens en Kees Hoogenboom overleden dit jaar. Ieder zal zijn eigen herinneringen aan Cor
en Kees hebben. Ook hierdoor weer een verandering, gemis. Niet meer de belangstelling en klussende Cor of de
eigen mening van Kees met zijn kijker. De Rarekiek heeft veel te danken aan de leden uit de begintijd. Ze bouwden
een stevig fundament voor onze mooie club.
Zijn er ook veranderingen te zien in onze fotografie? Ik ben weleens wat vroeger in het clubhuis en kijk zo nu en
dan in de oude jaargangen van de fotobladen. (Dat kan ik overigens ieder aanraden). Je ziet dan onderwerpen die
nu nog op precies dezelfde manier worden gefotografeerd. Zonsondergang, lichtval in een bos een mooie bloem
e.d. Het blijft mooi, maar probeer er je eigen beeld van te maken.
In die oude jaargangen zie je in de zeventiger jaren heel andere, rauwe fotografie. Vaak in zwart-wit met heel
grove korrel. Een hele verandering ten opzichte van de toen gebruikelijke fijnkorrelige grijstonen. Je ziet ook nu de
verandering naar beelden die meer een eigen inbreng hebben en niet alleen een afbeelding van iets dat mooi is.
Dat levert soms beelden op waar we erg aan moeten wennen!
De belangrijkste verandering van nu is de digitale fotografie. Was vroeger het doel te komen tot een mooie
expositiefoto, zien we nu een veel vluchtiger manier van fotograferen: de beelden zijn momenten die we vastleggen
en op Facebook of een website zetten. Er wordt daar vaak vluchtig op gereageerd en dan zijn ze weer weg. In de
Rarekiek is de digitale verandering te zien in het toenemende gebruik van de beamer. Niet iedereen drukt alles
meer af. Gelukkig neemt de projectiekwaliteit nog steeds toe door de betere afstelling en neemt ieder een beperkte
selectie mee zodat het werk ook goed besproken kan worden. We zien gelukkig ook nog veel mooie prints op
papier op de bok.
Die bespreking is niet veel veranderd: we proberen, net als jaren terug goed over de foto te praten. Trachten
te achterhalen wat de maker heeft bedoeld, wil bereiken e.d. Dat lukt de ene keer beter dan de andere. Een
bespreker van buiten de club doet dat vaak beter en anders dan we zelf doen.
Verandering in de manier waarop we fotograferen is belangrijk, uit je vertrouwde fotografie stappen en iets nieuws
gaan doen is lastig. Je stelt je dan kwetsbaar op. Uit het mentoraat door Jan Ros is gebleken dat het kan.
Tijden veranderen en de club verandert; dat is goed. De ambities zijn er. Je ziet het aan de uitgebreide deelname
aan Fiap, BMK en andere inzendingen.
Theo
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Cor Campfens
Na bijna 55 jaar lidmaatschap overleed op 10 juli 2012 ons erelid Cor
Campfens. Hij hoorde met broer Aad
tot het groepje dat op 9 september
1957 Foto Kring Kiekend Flakkee
oprichtte. Later zou die op gaan in
Fotoclub De Rarekiek. Die club was
Cor heel dierbaar. Hij was behalve
enthousiast fotograaf ook heel
dienstbaar aan de club zoals uit het
volgende blijkt.
In 1960 bood de gemeente de club
een huisje aan in de Ring in Middelharnis. Er moest veel gebeuren
om dit huisje geschikt te maken als
clubhuis. Voorzitter Gestman prees
Cor Campfens en Jaap Bijsterbosch
die in zijn ogen “met de moed der
wanhoop” bouwkundige wonderen
hadden verricht om dit voor elkaar
te krijgen. Eind dat jaar werd het
clubhuis door commissaris van de
koningin J. Klaaszes in bijzijn van
burgemeester Hordijk geopend.
Cor hield van techniek, ging mee
met uitstapjes van de fotoclub naar
de bouw van de Haringvlietbrug en
de Haringvlietsluizen en dat zag je
terug in zijn foto’s.
Na vijf jaar volgde afbraak van dit
pand en de gemeente bood een
pandje aan in de Nieuwstraat in
Middelharnis. Opnieuw gingen de
“bouwmeesters” Cor en Aad Campfens en Jaap Bijsterbosch aan het
werk om ook dit pand om te toveren
in een gezellig clubhuis waar De
Rarekiek bruiste van het leven. Voor
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Cor was dat wel heel dichtbij, Ma en
Cor hadden toen een modezaak op
de Dijk, even de dijktrap af en Cor
was in het clubhuis. Marlies zal zich
dat ook vast herinneren: zij was er
ook regelmatig te vinden. Cor had
het in die kleine groep geweldig naar
zijn zin, genoot van de foto’s en de
gezellige napraat, soms tot in de
kleine uurtjes.

Opnieuw moest de club dit pand na
vijf jaar verlaten. Ook nu had de gemeente een oplossing: een pandje
in de Kerkstraat in Sommelsdijk vol
met kamertjes en bedsteden. Ook
nu kon de bouwploeg met Cor weer
aan het werk. Het resultaat mag er
nog steeds zijn en al 40 jaar heeft
De Rarekiek kunnen profiteren van
al het werk dat Cor, Aad, Jaap en
andere vrijwilligers daar verricht
hebben.

In augustus 1972 opende burgemeester Van Es het nieuwe clubhuis
en werd aan Cor, Aad en Jaap het
erelidmaatschap van De Rarekiek
aangeboden. Toen de club in 1992
35 jaar bestond lieten Cor en Aad
Campfens een historisch overzicht
van hun fotowerk zien en lieten ze
ook een vergroter zien die ze zelf
in elkaar geknutseld hadden. Van
voorzitter Caty Pater kregen ze toen
een aandenken voor 35 jaar lidmaatschap.
Een tijd lang bracht Cor voor banketbakkerij Van Helden op vrijdag
bestellingen rond.
Als hij dan ’s avonds naar de club
kwam had hij vaak een grote doos
bij zich met afsnijsels van de vruchtenrollen, de zo geheten “Rare Keek
(cake)”. Dat was altijd smullen.
In 2007 bestond De Rarekiek 50 jaar
en werd Cor nog een keer uitgebreid
in het zonnetje gezet. Tijdens de
opening van de festiviteiten kreeg hij
het eerste exemplaar van het jubileumfotoboek uit handen van Gijs van
Gent, bestuurslid van de Fotobond.
Hij was er heel erg verguld mee.
We verliezen in Cor de laatste man
van het allereerste uur, maar vooral
een beminnelijk clublid, iemand
die enorm veel voor de club heeft
gedaan en daar bovendien erg veel
plezier in had.
Cor, zo zal je in onze herinnering
blijven. We wensen Ma, Aad & Clary,
Marlies & Marius en Sjaak & Wilma
veel sterkte met het verlies van een
bijzondere man en vader.

40 jaar Kerkstraat
Weinigen zullen het beseft hebben,
maar in augustus van dit jaar zaten
we precies 40 jaar in ons pandje
aan de Kerkstraat. Misschien toch
een goed moment om daar even bij
stil te staan. Vanaf 1962 beschikt
onze club over een eigen clubhuis.
De eerste twee in de Ring en de
Nieuwstraat in Middelharnis waren
panden die op de nominatie stonden om gesloopt te worden, maar in
beide heeft de club vijf jaar kunnen
verblijven. In de Nieuwstraat begon
een periode van bloei voor de club
en die bloei hebben we in de Kerkstraat al die jaren goed vast kunnen
houden.
Kregen we in al die gevallen een
mooi pasklaar pandje aangeboden?
Nou, nee. Er was in alle gevallen
veel werk aan de winkel. Gelukkig
had en heeft de club veel mensen

die de handen uit de mouwen kunnen steken en dat was op Kerkstraat
7 hard nodig. Het hele interieur
moest eruit gesloopt worden voor
er iets aan de inrichting gedaan kon
worden. Er werd een bar geconstrueerd, het plafond moest gestabiliseerd worden en zelfs op een
plek met een trekstang aan het dak
verbonden. Een holle plafondbalk
eronder moest beneden het gevoel
van veiligheid geven. Boven werd
aan de voorkant een donkere kamer
gemaakt, waar in de beginjaren veel
van gebruik is gemaakt. Wie waren
de Rarekiekers die het leeuwendeel
van de klus uitvoerden? Naast anderen waren dat Aad en Cor Campfens en Jaap Bijsterbosch. Overal
werd zo voordelig mogelijk materiaal
gevonden dat nodig was in het club-

huis en met luie stoelen en banken
werd een knus interieur ingericht. De
club was ook nog niet zo groot met
ongeveer 15 tot 20 leden. De bar
heeft altijd gestaan waar hij nu staat,
maar de presentatie van foto’s en
dia’s vond plaats op de zijmuur links,
als je binnenkomt. Toen de club gro-

enkele faciliteiten voor kleurvergroten, een hele uitdaging in die tijd die
het geduld van een aantal clubleden
op de proef stelde maar toch wat
resultaten opleverde. In de loop
van de jaren liep het gebruik van de
doka terug. Men deed dit werk thuis
en na 2005 was het vrijwel gedaan

ter werd, is besloten die presentatie
te verhuizen naar de voorkant van
het clubhuis en werd een nieuw presentatiebord gemaakt. Enkele oude
gaskachels fungeerden als verwarming. Toen die versleten waren, wist
men een tweedehands cv-ketel op
de kop te tikken en ook een aantal
radiatoren voor een prikkie. Dezelfde bouwploeg zorgde ervoor dat dit
ging werken en dat hebben ze erg
goed gedaan, want de hele installatie doet het na minstens vijftien
jaar nog steeds. Een van onze leden
doneerde twintig jaar geleden nieuw
tapijt voor onze club, waardoor we

met de doka.
Aad Campfens, die elektriciteit als
zijn vak had, legde eind jaren 90 de
galerijverlichting aan, waardoor we
in staat waren foto’s goed te exposeren in de club. De luie stoelen
zijn in de loop van de tijd vervangen
door meubilair dat minder plaats in
neemt. De club is twee keer zo groot
als toen we de Kerkstraat betrokken.
Laten we op Kerkstraat 7 blijven
genieten van ons unieke stekje en
dit goed verzorgen.

enkele clubavonden uitweken naar
Joep’s atelier in Nieuwe Tonge. De
donkere kamer werd in de loop van
de tijd ook nog wat opgewaardeerd
met stromend en warm water en

Bij de foto’s: het plaatsen van de trap
door Cor en Aad Campfens, de opening
van het clubhuis door burgmeester Van
Es en het leggen van het tapijt door
Theo Verhoef en Cor Campfens
De Rarekiek Kroniek
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Anne-Marie Vermaat
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Successen bij Foto Nationaal en 5 Met Samenhang
Al jaren wordt in de club aanbevolen om meer seriematig te werken. Die aanbeveling is door
veel leden goed opgepakt. Sinds enkele jaren hebben we de trofee voor de beste serie van het
jaar en kijk eens wat dat aan veelbelovende resultaten oplevert.
Binnen onze afdeling hebben we “5 met samenhang” een wedstrijd waaraan alle fotografen uit de aangesloten
clubs kunnen meedoen. De besten krijgen na jurering een toegangsbewijs om mee te doen aan “Foto Nationaal”
van de Fotobond, waarvoor verder alleen de leden van de landelijke gespreksgroepen van de Fotobond een uitnodiging krijgen.
Leden van onze club waren in 2012 succesvol in beide wedstrijden. Hans Groenendijk behaalde een tweede plaats
in 5 met Samenhang en Anne-Marie Vermaat en Theo Mastenbroek zagen van de 178 deelnemers hun ingezonden
series bij de beste 20 in Foto Nationaal eindigen.
Het seriematige of de samenhang kan op verschillende manieren ingevuld worden. Soms is er sterke samenhang in
beeld, ondersteund door een verhaal, de ene keer in een aangetroffen situatie, de andere keer zelf gecomponeerd,
soms kunnen onderwerp en de tijd het verhaal en de volgorde van de beelden bepalen.
De series van Hans, Anne-Marie en Theo op deze vijf pagina’s zijn mooie voorbeelden van deze invulling en we
maken in dit clubblad ruimschoots plaats voor deze boeiende fotoverhalen.

Serie “Memoires” van Theo Mastenbroek, in 2012 geaccepteerd bij Foto Nationaal. Drie van de vijf foto’s uit deze serie
kun je op groter formaat terugzien in Kroniek 90
De Rarekiek Kroniek
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De serie van
Anne-Marie
Vermaat over de
hondenraces
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De serie “Imagination” die
Hans Groenendijk dit jaar inzond voor 5 Met Samenhang
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Mijn passie voor IJsland
In 2011 en 2012 bracht Fons Kern een bezoek aan IJsland. Hij kwam met veel en mooie foto’s
terug. In zijn winkel, bij hem thuis en op de fotoclub zag je de enorme en indrukwekkende afdrukken van zijn foto’s die hij daar maakte. In oktober exposeerde hij in Galerie De Verdieping
met deze foto’s. In deze Kroniek maken we ruimte voor zijn fotografie en vragen Fons over het
waarom en hoe.
Wat bracht je ertoe om IJsland als onderwerp te kiezen?
Ik had veel foto’s van IJsland gezien, maar niet op de manier waarop ik ze zelf zou willen fotograferen. Vandaar dat
ik het zelf wilde proberen, wat niet wil zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb.
Wat voor onderwerpen zoek je in IJsland?
Vooral de sfeer en het licht in de onderwerpen.
Wat was het verschil tussen je eerste en tweede trip?
De eerste trip was een volledig verzorgde reis met een rondreisgezelschap. Op de tweede trip maakten we een
wandeltrektocht van vijf dagen door de bergen. Op beide trips was er veel te weinig tijd om te fotograferen en alles
moest uit de hand worden gedaan.
Ben je nu klaar met IJsland of wil je nog een keer terug?
Ik wil graag nog een keer terug.
Wat kun je anderen aanraden die naar IJsland willen gaan om te fotograferen?
In ieder geval gaan! Er is zoveel mooi natuurschoon om vast te leggen.
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foto’s Fons Kern
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Ria Lokker
Ria en Kees Lokker uit
Goedereede, al bijna 30
jaar als gastfotografen te
vinden in de Kerkstraat,
trokken dit voorjaar door
Spanje, van noord naar
zuid. Zij gaven ons op
16 november een heel
mooie indruk wat ze
landschappelijk en qua
dieren tegenkwamen.
Via abstracties in het
landschap kwamen we
via Amerikaans aandoende landschappen
terecht in Extramadura met zijn kurkeiken,
steeneiken, diverse
voorjaarskleuren in het
landschap en een diversiteit aan vogels. We
beleefden met meer dan
30 aanwezige leden een
bijzondere avond, waarbij de vele aspecten
van de natuurfotografie
bij Ria in uitstekende
handen waren en ze kon
er ook nog boeiend over
vertellen.
foto’s Ria Lokker
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Programma
Vrijdag 7 december – Bespreking
eigen fotowerk.
Inleveren max. 3 kleurenfoto’s en/
of 3 zwart-witfoto’s en/of een serie
van 3 tot 5 foto’s voor de foto en
serie van het jaar 2012 oftewel “De
Beeldjes”.
Zaterdag 15 december – Slotavond. Ieder brengt wat lekkers te
eten mee. Partners zijn welkom. Het
fotografisch deel gaat over het eerste werk dat je meebracht naar de
fotoclub. Neem die oude foto’s mee!
Aanvang 19.00 uur, clubhuis open
om 18.30 uur.
Vrijdag 4 januari – Bespreking
eigen fotowerk.
Vrijdag 11 januari – Verkiezing
beste foto en serie van 2012 door
fotograaf Hans Heeres uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
Vrijdag 25 januari – Nog vast te
stellen. Inleveren foto’s Bondsfotowedstrijd
Vrijdag 1 februari – Bespreking
eigen fotowerk.
Vrijdag 15 februari – Algemene
Ledenvergadering.
Vrijdag 22 februari – Bespreking
eigen fotowerk.
Vrijdag 8 maart – Rob ’s-Gravendijk bespreekt ons fotowerk. Rob is
lid van de BMK en Bondsmentor.
Vrijdag 15 maart – Yellowstone,
zoals gezien door Riet Elen, aangevuld met eigen fotowerk.
Vrijdag 22 maart – Bespreking
eigen fotowerk.
Vrijdag 5 april – Bespreking eigen
fotowerk.
Vrijdag 12 april – Jurering foto’s
ingezonden door Dorchester en De
Rarekiek voor hun wedstrijd door
een extern jurylid.
Vrijdag 19 april - Gastfotograaf
Rob Doolaard,
Fotograaf van o.a.
Blijdorp, Ouwehands
Dierenpark, Dierenbescherming en nog
veel meer. Leden
kunnen max. 3 dierenfoto’s inleveren die besproken zullen worden.
Beste inzender wint deelname aan
een van zijn workshops. Na pauze
laat Rob eigen werk zien.
Vrijdag 26 april – Resultaten van
Engelse jury van de wedstrijd met
Dorchester en de einduitslag, aangevuld met bespreking van eigen
fotowerk.
16
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Vrijdag 3 mei – Bespreking eigen
fotowerk.
Donderdag 9 t/m Zondag 12 mei –
Kunstkijk Goeree-Overflakkee 2013.
Vrijdag 17 mei – Bespreking eigen
fotowerk.
Vrijdag 31 mei – Bespreking eigen
fotowerk.
Zaterdag 8 juni – Slotavond
seizoen met barbecue, partners welkom, aanvang 19.00 uur, clubhuis
open om 18.30 uur.

Clubavonden
Deze vinden plaats in het clubhuis,
Kerkstraat 7, Sommelsdijk. Aanvang
20.30 uur. Clubhuis open om 20.00
uur, tenzij anders vermeld.

Eigen fotowerk
Neem maximaal 5 foto’s of digitale
beelden mee. Overleg even als je
meer wilt laten zien. Lever de digitale beelden aan in een map met je
eigen naam als mapnaam. Resolutie
van onze projector is 1400x1050
pixels.

Kettingfoto
Half november is het project Kettingfoto gestart door Anne-Marie
Vermaat. Doel is dat er maandelijks iemand reageert op het meest
recente beeld. Dat moet wel via een
foto zijn. Formaat is niet belangrijk.
Na presentatie van de nieuwste foto
op een clubavond kan iemand zich
melden die op de foto wil reageren.
Later zullen we in de Kroniek en op
de website de hele keten van foto’s
plaatsen.

Mentoraat
Op 29 november 2012 start het
mentoraat van Joep Luijckx. Hij zal
in een jaar in 10 bijeenkomsten de
deelnemers prikkelen hun fotografische grenzen te verleggen.

Technische avonden
Bij voldoende belangstelling voor
een bepaald onderwerp kunnen aan
dit programma nog technische avonden worden toegevoegd.

Clubuitjes
Later dit seizoen kunnen weer een

of meer clubtochten worden georganiseerd.

Compositieleer
Er zal nog een avond worden ingelast met een externe fotograaf of
beeldend kunstenaar om het begrip
“compositie” beter te doorgronden.

Clubuitwisseling
Er wordt nog een avond vastgesteld
voor een clubuitwisseling in de regio
in de tweede helft van het seizoen.
Het is ook mogelijk dat wij dan naar
die club toegaan.

Projecten
Rond het verschijnen van deze
Kroniek zijn er allerlei ideeën om te
komen tot fotoprojecten waar een
flink deel van de club aan meewerkt.
Daarmee kunnen we het gevoel van
samen iets produceren versterken
en hopelijk ook onze plaats en functie in de nieuwe gemeente GoereeOverflakkee naar de buitenwereld
wat duidelijker maken. Als deze
ideeën verder uitgewerkt zijn, komen
we daar in de volgende Kroniek
uiteraard op terug.

Jaarlijkse expositie
De club probeert weer een jaarlijkse
expositie te organiseren. Datum en
plaats zijn nog niet bekend.

Terry Clark
Op 24 augustus 2012 overleed Terry
Clark, een goede vriend van de
fotoclub. Hij was een van de grondleggers van het contact tussen onze
club en Lytham St. Annes Photographic Society, dat in 1995 begon.
Dat contact leidde tot diverse uitwisselingen van foto’s en wederzijdse
bezoeken. We wensen zijn vrouw
Pam en kinderen veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.

Janet Haines
Dit voorjaar kwam Janet Haines (ARPS), lid van de Dorchester Camera Club in Engeland, terwijl ze op vakantie was in
Ouddorp, eens kijken bij onze fotoclub. Uit dit contact is een
“twinning” ontstaan, zodat we “zusterclub” van elkaar geworden zijn. Om dat te vieren hebben beide clubs een fotogalerie
van de andere club op ieders website gezet en is er voor april
2013 een competitie tussen beide clubs gepland, waarbij
zowel in Dorchester als in Sommelsdijk een extern jurylid de
60 (30+30) beelden van beide clubs zal bespreken en beoordelen. Daarna kunnen we kijken of en hoe we de contacten
verder kunnen uitbouwen.
Janet Haines heeft aangegeven buitenlid van onze club te willen worden. Zij gebruikt volop de creatieve mogelijkheden die
Photoshop te bieden heeft en dat mag blijken uit de volgende
beelden.
Freya – Dit was een concept dat ik al een tijd in mijn hoofd had. De
locatie is de “Grande Trianon” in Versailles, die ik ongeveer drie jaar
geleden fotografeerde. Het model was gefotografeerd, terwijl ze de
sleep droeg van de trouwjurk van mijn dochter. Ik had het model
verteld wat ik wilde maken en daarom verbeeldde ze zich dat ze
dromerig door deze mooie setting gleed. Dat gaf mij het gevoel en
uitdrukking waar ik naar zocht. Het gebouw had een plafond. Dat heb
ik verwijderd en de lucht daarvoor in de plaats gezet en vervolgens
Freya precies daar geplaatst waar ik haar in de compositie wilde
hebben. Tot slot bewerkte ik de lagen van het beeld om het effect te
krijgen dat ik voor ogen had. (JH)
Life Underground – is gefotografeerd in de Londense metro. Ik maakte een foto, maar besefte dat dat niet mag in de metro. Toen
ik het beeld zag paste ik ISO en instellingen aan, hield de camera op mijn knieën, mikte ruwweg in de goeie richting en nam drie
opnamen. Daarna bewerkte ik het beeld om je het gevoel te geven van een rumoerige, korrelige en kleurloze wereld. Het beeld
heeft me het afgelopen jaar veel medailles en trofeeën opgeleverd. Misschien moet ik voortaan maar foto’s maken zonder in de
zoeker te kijken voor mijn beste resultaten! (JH)
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Wim Weeda
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Jaap Peeman
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Willy Mijs
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Angélique van der Loo
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Corrie Venant
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Magda Korthals

Beeld van de avond van 2 november 2012, keuze van Willy Mijs, foto Marc van Houwelingen
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Jos de Beer
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Wilma Schrier
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Cor Lokker
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Ruud Roijers
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Jeanine Fortuin-Overdulve
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John van Oudenaren
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Magda Korthals

Theo Mastenbroek
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Ton van der Laan

Beeld van de avond van 21 september 2012, keuze Angélique van der Loo, foto Peter van Sprang
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De fotografie van Jan Elen
Op 9 november 2012 besprak ik foto’s van clubgenoot Jacobus
Elen (zeg maar Jan). Jan is geboren op 13 september 1927 in
Vlaardingen. Jan is getrouwd met Riet en samen wonen ze in een
knusse flat in Spijkenisse. Op 12 oktober ontvingen zij mij daar
en kon ik genieten van een heerlijke maaltijd en volop foto’s van
Nigeria, IJsland en de Rio Tinto in Spanje. Riet en Jan hadden
een voorselectie van 300 dia’s gemaakt en die passeerden die
avond de revue om zo te komen tot een aanvaardbaar geheel van
66 prachtige foto’s om te laten zien op de fotoclub. Fotografie zit
Jan in zijn bloed; 50 jaar geleden maakte hij zijn eerste foto op
een Rolliflex (een 2-oogige spiegelreflex). Hij begon met kiekjes
te maken van zijn twee kinderen Riek en Ina en daarna legde hij
zich toe op de landschapsfotografie. In zijn foto’s is duidelijk te
zien dat hij interesse heeft in geologie en culturele antropologie.
In zijn jonge jaren bezocht hij menig museum en bewonderde
daar de kunstwerken van grote meesters.
In 1986 maakte hij zijn eerste grote reis naar Nigeria. Samen met
Riet logeerden zij bij de dokters van de Leprastichting op het
ziekenhuis terrein. Riet en Jan gingen mee tijdens de ‘huisbezoeken’ van deze dokters (vaak een tafeltje onder een boom of
gewoon op de grond) en maakten vele indrukwekkende foto’s van
het leven daar.
In 1981 ging Jan voor de eerste keer naar IJsland. In 2003 ging
hij voor de laatste keer en hij was toen 17 keer in dit prachtige
land geweest. Met name de vormen en kleuren die ontstaan door
het vulkanisme in de sneeuw en het ijs nodigen Jan uit om mooie
abstracte foto’s te maken.
Vanaf 2000 t/m 2006 zijn Riet en Jan elk jaar naar de Rio Tinto
in Spanje afgereisd om foto’s te maken van deze rode rivier. De
rode kleur ontstaat door de vele mineralen en ijzeroxide die voorkomen in deze rivier. Ook hier veel foto’s van de stroming in de
rivier gecombineerd met prachtige kleuren en vormen.
We hebben genoten van al het moois dat Jan ons te bieden had!
Angélique van der Loo

foto’s
Jan
Elen
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foto’s Jan Elen

Marc van Houwelingen
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4E FOTO-EXPO FIAP-GESPREKSGROEP
Op zaterdag 3 en 4 november 2012 hield de FIAP-gespreksgroep van de Fotobond voor de 4e keer een foto-expositie. Dit keer in Galerie De Verdieping in Moergestel. Wim Weeda, Corrie Venant en Angélique van der Loo deden
voor de eerste keer mee; Anne-Marie Vermaat had al meer keren mee gedaan. Rob Agterdenbos van de Fotobond
opende de expositie, waar foto’s getoond werden, die allemaal geaccepteerd waren bij Internationale fotowedstrijden. De ongeveer 100 bezoekers die de expositie bezochten, lieten vele malen blijken dat ze het een erg mooie
tentoonstelling vonden.
Onderstaand de foto’s van de deelnemers van de Rarekiek met dank aan Roel de Oude.

E-Fiap voor Corrie Venant en
Jaap Peeman
In de loop van dit jaar overschreden Corrie Venant en
Jaap Peeman de eisen die nodig zijn om de E-fiap titel
te mogen aanvragen. Die eisen zijn: minstens een jaar
in het bezit van de A-fiap titel, 150 acceptaties met
minstens 50 verschillende foto’s op minstens 30 salons
in minstens 15 landen.
We feliciteren Corrie en Jaap van harte met dit behaalde succes. Meer informatie over de Fiap is te vinden op
de Fiap pagina van onze website, de website van de
Fotobond en die van de Fiap zelf (www.fiap.net).
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Joep Luijckx

Bram Schrier
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