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Er gebeurt veel in onze fotoclub. Naast clubavonden met gevarieerd werk hebben we weer 
boeiende sprekers gehad die in deze Kroniek nog even belicht worden. Door de jaren heen 
hebben we enkele uitwisselingen met FWS Maassluis gehad. In maart kwamen ze weer 
eens bij ons op bezoek (zie artikel in deze Kroniek). Het werd een erg leuke avond die best 
nog wat aandacht mag hebben. Volgend seizoen zullen we ongetwijfeld bij hen op bezoek 
gaan.
Dan de wedstrijden. In de eerste Kroniek van het jaar kijken we altijd terug op de “Beeld-
jesavond” waarin de beste foto en serie van het voorgaande jaar wordt gekozen. Dan is er 
de Bondsfotowedstrijd. Hoe doen we het te midden van bijna 200 clubs? Best goed. We 
werden 11de. Reden te meer om de foto’s en een verslagje van de jurering in het blad op te 
nemen.
De lat voor de  “BMK”, de bondsmeesterklasse groep van de Fotobond, ligt erg hoog. Dat 
weerhoudt enkele Rarekiekers niet om regelmatig in te zenden. Hoe loopt dat proces? 
Wat wordt er van je verwacht en wat waren dit jaar de uitkomsten? Leerzaam materiaal. 
Daarnaast is er enkele keren per jaar de digitale wedstrijd Foto Online waar met het thema 
“samen leven” Magda Korthals veel succes had.
Met Gert de Graaf en Michel Verhoef hadden we twee totaal verschillende sprekers in huis 
die beiden in staat zijn hun onderwerpen goed uit te diepen en de bezieling uit te stralen die 
bij een goeie fotograaf hoort. We blikken terug.
Wat dragen onze leden bij? Veel foto’s uiteraard en natuurlijk ook het werk van de 
nieuwe(re) leden. Leendert Verkerke vertelt wat hem fotografisch bezighoudt. Tot slot onze 
thuisbasis Diekhuus zelf. Het Filmhuus bestond 40 jaar en onze club droeg daar met een 
filmisch getinte tentoonstelling aan bij.
Dan komt er weer de Kunstkijk op ons af: probeer het allemaal maar bij te houden! Veel 
lees- en kijkplezier weer. 

Ton

Bram Schrier

Van de redactie

foto rechts Theo Mastenbroek



De laatste tijd heb ik al het oude werk van Marga Jessurun 
uitgezocht en gedigitaliseerd. Marga was in de begintijd van 
“De Rarekiek” een drijvende kracht. Ze heeft een grote aanzet 
gegeven om de club op een hoger niveau te brengen. Na 
haar overlijden heb ik het archief beheerd. Nu, in haar 100-ste 
geboortejaar werd het tijd er iets mee te gaan doen. De foto’s 
verdienen het gezien te worden. Dus een expositie, fotoboek 
en website.

Bij het weerzien van die honderden afdrukken vroeg ik me af 
wat er veranderd is in die afgelopen vijftig jaar. Bij de fotoclub 
is dat veel: van een kleine, wat besloten groep in de zestiger 
jaren naar een grotere groep die meer naar buiten gericht is. 
Van het knusse clubhuis naar het ‘Diekhuus’. Wat de fotogra-
fie betreft: in de beginjaren was er een bepaalde manier van 
werken. De foto’s leken soms wat op elkaar. Nu is dat anders; 
er wordt wat meer uitgeprobeerd en geëxperimenteerd. Dat 
gebeurde in de zestiger jaren ook volop, maar wat minder in 
‘De Rarekiek’. Een uitgebreide terugblik op de geschiedeins 
van onze fotoclub komt volgend jaar volop aan bod. In sep-
tember 2017 bestaat ‘De Rarekiek’ 60 jaar. Natuurlijk gaan we 
hier  veel aandacht aan besteden. Een groepje gaat binnen-
kort al starten met het verzamelen van ideeën. Als ik naast dit 
oudere werk kijk naar foto’s in tijdschriften uit 1960 tot 1970 
(de periode dat ik begon met fotograferen) valt me op dat 
er nu vaak op dezelfde manier wordt gefotografeerd. Vooral 
landschappen zijn vaak traditioneel. Het mooie landschap met 
mooi licht, mooi afgedrukt en mooi scherp. Het losser werken 
gebeurde al vaak, maar werd in de gemiddelde fotoclub niet 
gewaardeerd. Het voldeed niet aan de norm, was niet scherp, 
heel zwart en grof. Manipuleren van beelden, dubbeldruk en 
montage werden in die analoge tijd al veel gedaan. Het was 
allemaal wel een stuk ingewikkelder; het was geen kwestie 
van een leuk filter.
Er wordt nu veel meer gefotografeerd dan vroeger. 

Van de voorzitter
Er waren veel drempels: het was duur, je kon niet terugkij-
ken maar moest wachten tot de film ontwikkeld was. Als je 
op een avond twee mooie afdrukken had gemaakt was je al 
blij! Uit het kleinere aantal opnames werden uiteindelijk maar 
een enkele afgedrukt. Het is nu erg lastig je bij de opname 
te beperken. Te vaak worden tientallen foto’s gemaakt met 
het idee: dan zit de goede er vast wel bij. We hebben nu veel 
meer mogelijkheden om een eigen beeld te maken. Creati-
viteit is wellicht nog veel meer nodig om met de duizenden 
mogelijkheden een goed beeld te maken. Bij de straat- en 
mensenfotografie zie je nu een lossere manier van werken . 
De dieren- en sportfotografie varen zeker wel bij de snelheid 
en trefzekerheid van de moderne camera’s. 

Kiezen is lastig. Hoe groot het negatievenarchief van Marga 
is, kan ik alleen schatten. Tienduizend opnamen? Ze heeft 
heel veel afgedrukt en weggegooid. Overgebleven zijn 750 
afdrukken; die terugbrengen tot 85 voor de tentoonstelling is 
moeilijk. Bij je eigen werk is dat ook lastig; wat is goed genoeg 
en voor welk doel? Een expositie vraagt een andere keuze 
dan een fotoboek over een mooie reis. Bij presentaties zie je 
die moeilijkheid nog al eens terug. Het zijn er vaak te veel, zit 
weinig lijn in of te veel kwaliteitsverschil. Wat je nodig hebt, is 
zelfkritiek. Kijk naar je werk zoals een buitenstaander dat zou 
doen. Probeer je los te maken van de moeilijkheid van het 
maken. 
Als je vroeger na een hele avond in de doka met éen gigan-
tische plaat van 30x40cm naar buiten kwam, was je trots dat 
het gelukt was. Prima! Op de club: “is wel wat grijs, moet er 
wat af, zou wel wat groter mogen, op mat papier, eigenlijk 
spreekt de foto me helemaal niet aan!” Dat valt niet mee. 
Soms, na verloop van tijd dacht je; hadden ze toch gelijk. Ge-
lukkig soms ook; en toch vind ik het een goede plaat!

Theo
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Bezoek van FWS Maassluis
Op 11 maart 2016 brachten drie leden van fotoclub FWS 
uit Maassluis een bezoek aan de Rarekiek. Huub Bierens 
deed de aftrap en liet veel foto’s van water zien. De plekken 
varieerden van de Maasvlakte tot de Waddenzee, maar ook 
ver daarbuiten. Overal waar hij met zijn kano kan komen; hij 
is dan volledig in zijn element. Hij gebruikt in zijn foto’s weinig 
ingrediënten; veel sfeer, subtiele en vaak weinig kleuren 
en weinig horizon. Heel mooi. Hij sloot af met foto’s met als 
onderwerp ‘verbazing, verwondering, wat gebeurt hier?’ Hij 
liet bijvoorbeeld een foto van kroos met graffiti zien, waar je in 
eerste instantie een groen grasveld in ziet, maar voelt dat het 
niet klopt. 
Als tweede liet Marjo Waardijk haar foto’s zien. Zij had afwis-
selende water- en reisfoto’s bij zich. Zo had zij diverse mooie 
foto’s van Vancouver Island in Canada. Zij vertelde dat ze in 
het begin mooie en duidelijke foto’s wilde maken, maar dat 
ze nu meer van de verbazing of iets geks in de foto is. Ook zij 
houdt van subtiele sferen en tinten en soms minimalistische 
beelden. Zo liet zij een foto zien van een vaag zonnetje op de 
waterweg met een enkele stok. De stok droeg het beeld. Heel 
mooi. Ze sloot af met een serie die ze tijdens haar mentoraat 

had gemaakt. Ze liet foto’s zien van haar verstandelijk beperk-
te nichtje in haar geluksmomenten. 
Als derde en laatste kwam Gerrit Meerman met zijn foto’s 
naar de bok. Hij begon met foto’s uit Kazachstan en vertelde 
vol enthousiasme over de foto’s die hij in een nucleair testge-
bied had gemaakt; de Semipalatinsk. Dit was een gebied van 
18.000 km en was vroeger supergeheim. Het feit dat hij daar 
nu mocht lopen en kon fotograferen, vond hij superspannend. 
Hij wil met name in zijn foto’s de beklemmende sfeer laten 
zien en dat lukt hem zeer goed. Daarna liet hij een prachtige 
foto van een plant in een kozijn zien die hij had gefotografeerd 
achter driedubbel glas. Verder houdt hij van verhalende foto’s 
met een leuke twist of iets mafs. Hij liet een boeiende reeks 
van ‘simmers’ zien die thuis een soort cockpit o.i.d. hebben 
ingericht en simuleren dat ze een vlucht maken met b.v. een 
toestel van KLM. Ze gaan daar volledig in op, leren alles van 
zo’n kist en zo’n vlucht doen ze dan in real-time. Een boeiende 
hobby en boeiende foto’s. 
Het was een avond met mooi fotowerk en interessante verha-
len; Marjo, Huub en Gerrit nogmaals hartelijk dank!
Angélique 

Huib Bierens

Marjo Waardijk Gerrit Meerman
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Danny van der Griend
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Mijn naam is Danny van de Griend; autodictaat en ik schiet zo-
wel film als digitaal, straat- en studiofotografie. Mijn passie ligt 
in zwart-wit glamour/fashion-fotografie met een randje drama. 
Ik houd ervan om mensen te portretteren, zowel op straat als 
in de studio, maar ook het fotograferen vanuit een creatief con-
cept vind ik leuk. Ik houd van wat ik doe en probeer positiviteit 
in alles te vinden. Ik houd van het werken met uitdagingen!
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Ik ben Corine van der Gijze, 46 jaar en ge-
trouwd met Leendert de Vries. Samen hebben 
we een zoon (een militair van bijna 22) en een 
dochter (toerisme student van 18). We wonen 
in Sommelsdijk. We hebben een Flatcoated 
Retriever waar we graag mee op pad gaan, we 
reizen graag en houden van een lekker hap-
pie eten. Oh ja, ik zou het bijna vergeten, maar 
daarbij werk ik op het Edudelta College als 
cursuscoördinator. 

Fotografie is nog maar sinds een jaar een ge-
weldige toevoeging aan mijn leven. Ik was altijd 
al heel erg “beeldgericht”, maar deed daar niets 
mee. Ik bedoel hiermee dat als ik ergens langs 
liep of reed, ik al snel riep “dat zou een mooie 
foto zijn”. Leendert heeft zo vaak gezegd “ga 
daar toch iets mee doen”! Tot hij het eind 2014 
zat was en me meenam naar Foto Klein en ik 
mijn eerste camera kocht. Ohhhh wat was ik blij. 
Dat hele weekend liep ik met een grote grijns 
op mijn gezicht en was ik onderweg met mijn 
Nikonnetje bij de hand. Heerlijk de polder in. 
Bij de camera hoorde een workshop van Nikon 
waarvoor we naar de dierentuin gingen en een 
hele ochtend onder begeleiding mochten “spe-
len” met de instellingen, want verder dan op de 
automaat kwam ik natuurlijk niet. Dit smaakte 
naar meer.

Veel trok ik er op uit en als ik niet onderweg 
was of aan het werk was, ging ik lezen over 
fotografie. Ik snapte er geen bal van (omdat ik 
niet wist waar te beginnen), maar vond het wel 
interessant allemaal en vooral de foto’s van 
anderen bekijken vond en vind ik interessant en 
inspirerend.

 Op een dag las ik in de krant over een foto-
grafie workshop van Jan Baks. Ik bekeek zijn 
website en wow wat maakt hij mooie foto’s. Me-
zelf ingeschreven en ergens in juni ging ik een 

ochtend bij hem in de leer. Huib van Dam was ook aanwezig 
en die twee mannen bij elkaar kunnen mensen zoals ik veel le-
ren en enthousiast maken. Ik maakte een paar leuke foto’s en 
mocht een lens van allebei proberen. Toen ik thuis kwam, was 
ik me zo bewust van het feit dat mijn basiskennis echt op een 
laag niveau zat en dat ik zeker wist dat ik meer wilde leren.
Ik schreef me in voor de basisopleiding fotografie en beeldbe-
werking aan de Fotovakschool in Rotterdam. Die basisinstel-
lingen m.b.t. de M-stand moest ik echt leren begrijpen; dat 
was mijn doel. Drie maanden ging ik op zaterdag naar school 
en ontdekte ik van alles en nog wat en vond het alleen maar 
leuker worden. Wat een leuke tijd was dat. Een onderdeel van 
de opleiding was een presentatie geven over een fotograaf. 
Ik moest gelijk aan Anne-Marie denken; regelmatig bezocht ik 
haar site en zag ik artikelen over haar in de krant.  
A long time ago speelden Anne-Marie en ik in hetzelfde 
voetbalteam (zie de foto uit 1981, Anne-Marie boven 3e van 
rechts, ik onder 2e van rechts). Jaja, daar kijken jullie vast van 
op haha. Na die tijd zagen we elkaar maar zelden meer en ik 
besloot haar gewoon een mail te sturen met het verzoek of ze 
misschien nog iets leerzaams wilde delen met me t.b.v. mijn 
presentatie. Ze reageerde echt heel spontaan en haar quotes 
en foto’s hebben er zeker aan bijgedragen dat ik een dikke 
voldoende kreeg. 

Wat me opviel, was dat Huib me na de workshop van Jan 
Baks heel spontaan uitnodigde om eens te komen kijken bij 
de Rarekiek. Anne-Marie deed hetzelfde en toen Leendert een 
keer thuis kwam van de sportschool en daar Jaap toevallig 
over mijn nieuwe hobby vertelde, gaf hij ook aan dat Jaap lid is 
bij de Rarekiek en dat het hartstikke leuk is om eens een keer 
te komen kijken…… Dat moet toch wel een heel speciaal clup-
pie zijn als ieder lid zo enthousiast is en mensen spontaan en 
vrijblijvend uitnodigen. Heel verlegen ben ik niet maar ik moet 
zeggen dat ik me toch wat ongemakkelijk voelde als echte 
beginner, maar mijn nieuwsgierigheid en de wil om te leren 
overwonnen mijn drempelvrees. 
Ik moet bekennen; ik voelde me heel welkom en ben dan ook 
al snel lid geworden. Wat een prachtige foto’s komen er langs 
en er wordt opbouwende feedback gegeven. Daar kan ik iets 
mee. De derde keer durfde ik al iets te laten zien; dat was 
niet al te best vergeleken met het andere werk, maar beter is 

Corine van der Gijze
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Mijn naam is Taetske Verkerke – Koster en ik ben de echtge-
note van Leendert. In mijn vrije tijd ben ik bezig met naaldkant 
en vooral kantklossen. Sinds kort maak ik ook foto’s, vooral 
van het kantwerk wat ik tegen kom. Dat kan op de Kantschool 
zijn, maar ook tijdens tentoonstellingen die wij regelmatig 
bezoeken. Sinds kort heb ik een tweede camera: een Nikon 
Coolpix P100. Nu gaan we er vaak samen op uit. Ik heb geen 
speciale voorkeur voor onderwerpen, maar fotografeer wat ik 
leuk vind. Sinds 1 januari van dit jaar ben in familielid en kom 
regelmatig mee naar de clubavonden van de Rarekiek. Ik zie 
daar hele mooie foto’s en hoor erover vertellen. Doordat ik 
dat dan in mij opneem, zijn de clubavonden heel leerzaam, 
hetgeen ik dan weer in de praktijk probeer toe te passen.De 
clubavond is voor mij dan ook leerzaam én gezellig.

het simpelweg nog niet. Ook dat is niet 
erg ervaarde ik. Ik maak een voor mij 
mooie foto, beleef daar veel plezier aan 
en wil me verbeteren. De avond met 
de gastspreker vond ik ook top. Kortom 
ik ben blij dat ik lid ben geworden en 
hoop dit nog lang met jullie te mogen 
zijn en gaandeweg te ontdekken welke        
vorm van fotografie mijn voorkeur heeft 
(ik kan en wil nog niet kiezen) en hoe 
ook ik steeds beter kan worden. Maar 
wat voor mij het belangrijkste is; veel 
fotoplezier hebben met elkaar.
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Michel Verhoef

Michel Verhoef liet op 8 april 2016 bij de Rarekiek zijn straat-
fotografiebeelden zien. Hij is al 15 jaar actief met fotografie 
bezig en lid van Fotoclub Schiebroek. Hij startte zijn “fotogra-
fieloopbaan” met foto’s die voornamelijk uitblonken in kleur, 
licht en structuur. Vervolgens ging hij over op het fotograferen 
van silhouetten. Daarna werd het al snel het fotograferen van 
mensen op straat die in interactie zijn met hun omgeving. In 
99% van de gevallen fotografeert hij op een dusdanige manier 
dat mensen het niet in de gaten hebben dat ze gefotografeerd 
worden. Hij houdt zijn camera veelal  laag en zeker kinderen 
fotografeert hij op hun eigen hoogte. Dit levert mooie ontspan-
nen beelden op. Hij noemt zichzelf “een fotograaf met een 
onzichtbare mantel”. Hij fotografeert met name ‘zorgelijke’ 
situaties. Zo liet hij een grappige foto zien van een dame die 
met slecht weer onder tafel was gaan zitten. Of ze helemaal 
nuchter was, was nog maar de vraag…. Hij gaat ook graag 
naar de “Gaypride” in Amsterdam om te fotograferen. Hij gaat 
dan bewust niet langs de kade staan, omdat hij zich vrij wil 
bewegen en andere intermenselijke situaties wil fotograferen 
dan de standaard kiekjes. Toch liet hij ons een prachtige foto 
zien van een aantal mannen in een bootje met een vlag erbij. 

Michel noemde de foto “Their Iwo Jima” overeenkomstig het 
United States Marine Corps War Memorial (standbeeld 2e We-
reldoorlog in Washington). De vrouwen bij de Rarekiek waren 
erg onder de indruk van deze foto! 
Hij vertelde ook veel over de bewerking van zijn foto’s. Hij 
cropt het beeld en legt daardoor extra veel nadruk op het on-
derwerp in de foto. Hij schroeft daarna altijd de kleuren terug, 
maakt een keuze voor een kleur- of zwart-witfoto en past vaak 
vignettering toe. Hij is maximaal een uur met bewerking bezig, 
want anders “was het geen goede foto”, aldus Michel. Hij geeft 
zijn foto daarna een passende titel. Hij sloot zijn presentatie 
af met twee slideshows. Een van het “North Sea Jazzfestival” 
en een slideshow die hij samen met Michel Auge had gemaakt 
“Day after Day” en waarmee hij de eerste prijs had gewonnen 
bij de “1e Nationale Slideshow” in Barneveld. 
Theo bedankte Michel hartelijk voor zijn prachtige beelden. 
Het viel hem op dat al zijn foto’s compositorisch goed kloppen 
en Michel erg betrokken is bij zijn beelden. Zijn ‘handtekening’ 
in de beelden komt naar voren door toon en keuze van alles bij 
elkaar. Michel nogmaals dank voor deze boeiende avond!

Angélique 

Foto´s Michel Verhoef
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Wim Weeda 

Waarom maak ik portretten?
Naast alle andere zaken die ik interessant vind, fotografeer ik ook graag 
mensen. Echter alleen nadat ik met hen gesproken heb en vooral door te 
luisteren en waar te nemen. Dat druk ik uit in de foto’s die ik dan maak. Zo 
maakte ik een serie van 4 mensen op Flakkee van ieder 3 foto’s met een 
verhaal  in boekvorm. Voor de reizende dichters maakte ik  portretten voor 
de cover van hun blad “O-O-GO”, waarin wat zij doen en voelen tot uitdruk-
king komt.
De mogelijkheid die mij werd geboden de mensen met een beperking die 
bij Zuidwester werken en dagbesteding hebben te portretteren, was een 
nieuwe uitdaging voor mij. In overleg met de mensen die daar leiding geven, 
is afgesproken geen kleurenfoto’s maar karaktervol, zwart/wit, herkenbaar 
en puur. Een half jaar was ik met het project genaamd “PUUR“ bezig; kijken, 
luisteren, praten en op het juiste moment enkele foto’s uit de hand snel 
achter elkaar maken en geen flits gebruiken.
In totaal maakte ik 85 portretten die ik bewerkte op de computer, uitprintte, 
opplakte, in passe-partout deed, inlijstte en als expositie ophing. Een flinke 
klus waar ik met veel passie aan gewerkt heb.
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Links: Riet Elen Doornduyn

Boven en onder: IJsvogel, foto Huib van Dam
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Beste mensen,

De basis voor deze foto heb ik gemaakt 
tijdens ons familie Kerst/Nieuwjaars-
reisje in 2013 naar Düsseldorf. Ik had 
op het internet gelezen dat het Me-
diapark daar mooie architectuur kent. 
Het weer speelde niet echt mee. Bij 
thuiskomst wist ik niet wat ik ermee aan 
moest. Totdat ik afgelopen februari nog 
eens in de oude bestanden zat te zoe-
ken en ik kwam toen op dit idee. Het 
komt waarschijnlijk omdat ik het leuk 
vind om dingen in Photoshop te maken. 
Het is wat mij betreft mijn beste foto tot 
nu toe geworden. Of misschien mag je 
het nu geen foto meer noemen? Dat 
laat ik aan de kijker over. Ik vind hem 
mooi in zijn eenvoud.
 
Magda Korthals-Baris

John van Oudenaren, de maasvlakte tijdens het blauwe uurtje
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Vrijdag 29 januari
Het verliep allemaal in goede harmonie; het uitzoeken 
van de foto’s voor de Bondsfotowedstrijd. Anne-Marie, 
Angélique, Marc en ik werden door Hans (de partner 
van Angélique)  gastvrij ontvangen. Hij had een grote 
ruimte op zijn kantoor beschikbaar die voor dat doel 
uitermate geschikt was. Het was een leuk en leerzaam 
karwei. Angélique verleidde ons om na afloop te gaan 
lunchen in de Brasserie “ De Verleiding ‘’ in Numans-
dorp en dat was een mooie afsluiting.

Zondag 20 maart
Eindelijk is het zover. Onvoorstelbaar vroeg liep de 
wekker af. Gelukkig wilde Marc rijden en konden de 
anderen onderweg wakker worden. Een wakker wor-
den dat afgewisseld werd met een discussie over hoe, 
waarom, waarmee, hoe hoog of laag we zouden eindi-
gen. Vorig jaar 13e dat zou zeker niet meer lukken. We 
zaten met een prettige spanning in de auto onderweg 
naar het van der Valkhotel in Eemnes. Als we bij de 
eerste 20 zijn dan was ons doel bereikt, besloten we. 
Bij een deelnemersveld van 180 clubs kun je ook 
zomaar 110e worden met als gevolg een afstraffing 
door het bestuur en een blamage  voor onze club. De 
Rarekiek is namelijk een club die het altijd goed doet 
bij de Bonds. Wat de anderen zouden doen wist ik niet, 
maar voor mezelf had ik al vliegtickets  klaar liggen om 
bij een lage score het land te ontvluchten. 
Om kwart voor tien was Eemnes bereikt en zaten we 
aan de koffie. De enorme zaal was al voor een kwart 
gevuld met fotografen en liep daarna snel vol. De 
opening was op tijd en de organisatie was strak.  De 
voorzitter deelde mee dat na de pauze de zaal in vie-
ren werd gedeeld om in die ruimtes de niet winnende 
series te bespreken.
Om twaalf uur was de lunch en was ook de uitslaglijst 
beschikbaar. De jury bestond uit Pieter van Leeuwen, 
Hans van Weelden en Diana Bokje. Zij lieten de rich-
tingen verbeeldingskracht, geloofwaardigheid en dat 
een  foto je moet raken, zwaar wegen. De nabewer-
king  moet een functie en een sturend effect op de foto 
hebben, ook moet de nabewerking niet over de top 
zijn, maar in enkele gevallen mag dat wel zo zijn. Wat 
opviel was veel zwart/wit, veel vierkant, veel portret-
ten waaronder enkele dubbelportretten. Kernwoorden 
waren vernieuwing, buiten de geijkte paden treden en 
niet te geposeerd.
Nu wat cijfers.
Er werd  slechts 1 gouden sticker uitgedeeld. Ingezon-
den werd er door 180 fotoclubs. Fotokring Polderlicht 
werd 1e  met 2 bronzen stickers en een puntentotaal 
van 234. FG de Huiskamer werd 4e met 2 bronzen 
stickers en een puntentotaal van 225. Wij werden 11e 
met een bronzen sticker (voor foto van Angélique) 
en een puntentotaal van 219. Door het hoge aantal 
punten van al onze foto’s kwamen wij goed uit de bus. 
De laatste met een 180e plaats was FC  de Heeg met 
175 punten.
Wij waren met een 11e plaats zeer tevreden, alhoewel 
je met een iets andere inzending zo maar bij de eerste 
4 kunt zitten. Maar achteraf kun je een koe in zijn … 
kijken. Koffie en evaluatie in Hilversum. Daarna veilig 
en ongedeerd door Marc thuisgebracht.

Hans Groenendijk 

BONDSFOTOWEDSTRIJD 2016

11
De foto’s zijn gemaakt door (vlnr en boven naar beneden): Jaap 
Peeman, Magda Korthals, Wilma Schrier, Angéliique van der Loo 
(brons), Sue Goldberg, Hans Groenendijk, Wim Weeda, Ton van 
der Laan, Bram Schrier en Anne-Marie Vermaat
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Waarom koos je voor fotografie als hobby?
Ik ben gaan fotograferen nadat ik  vaker in de natuur te vinden 
was. Ik heb toen mijn eerste spiegelreflexcamera gekocht. 
Een Pentax K. Een hele belevenis om daarmee aan de slag te 
gaan.

Wanneer ben je met fotografie begonnen, wat fotografeerde je 
toen vooral?
Ik ben begonnen aan het eind van de zestiger jaren/begin 
jaren zeventig. De vogels hadden al snel mijn interesse, daar 
heb ik een telelens voor aangeschaft. Ik heb alles nog uit die 
tijd. Iik fotografeerde eigenlijk veel van wat ik mooi vond.

Wat is sindsdien in je fotografie veranderd (als er iets verand-
erd is)?
Ten eerste van analoog naar digitaal. Pas in september kocht 
ik mijn digitale spiegelreflexcamera. Een Canon EOS 1100D. 
Hier heb ik een objectief van Sigma bij gekocht: 17 – 70mm 
F2,8-4 DC. Hier doe ik bijna alles mee. Ik heb ook even in de 
doka gewerkt, maar dat was echt mijn ding niet.

Je werd in 2014 lid van De Rarekiek. Hoe ben je bij de fotoclub 
gekomen en hoe was dat in het begin?
Doordat ik op zoek was naar een andere fotoclub kwam ik bij 
De Rarekiek terecht.  Ik wist dat mijn neef Jaap Peeman lid 
was en dat het clubhuis in de Kerkstraat was. Ik vind dat nog 
steeds een nostalgisch straatje.  Tijdens een bezoek aan Foto 
Nationaal in het Diekhuus raakte ik in gesprek met Jaap en 
Bram; zij trokken mij over de fotostreep. In het begin vond ik 
het best wel eng, daar zit je dan tussen zeer goede fotografen, 
maar de kennismaking was zeer hartelijk.

Welke foto heb je als eerste laten zien op de club?
Ik ben niet zeker maar volgens mij een serie van Schelphoek, 
bij ons in de buurt. De reacties waren heel leerzaam.

Interview met Leendert Verkerke
Wie inspireert jou in de fotografie (op de club of elders)?
Leden van de club en anderen zoals Erwin Olaf,  Gregory 
Crewdson en anderen.

Als je wilt fotograferen, hoe kom je dan aan je onderwerpen?
Dat wisselt;  het ene moment onderwerpen die ik onderweg 
tegenkom of onderwerpen die ik bewust ga fotograferen.
Ga je liever alleen op pad of samen met andere fotografen?
Liever met iemand anders, niet met een groep. Alleen wan-
neer ik een bepaald onderwerp wil fotograferen, ga ik alleen.  
Taetske gaat tegenwoordig vaak mee, omdat ze sinds kort zelf 
ook fotografeert.

Wat neem je mee als je gaat fotograferen?
In de regel teveel.  Voorheen had mijn fototas een behoor-
lijk gewicht.  Nu mijn camera met een doek voor het stof en 
wanneer ik in donker fotografeer een zaklampje. Ik neem het 
noodzakelijkste mee.

Wat is je eigen favoriete foto en waarom?
Eigenlijk heb ik geen favoriete foto. Dat wisselt.  Nu is het 
een foto van windmolenwieken waar een vliegtuig tussendoor 
vliegt. En een volgende keer is het weer een andere. 

Wat is er zo leuk aan het lidmaatschap van de Rarekiek?
Het contact met de leden . Het bekijken en bespreken van 
elkaars werk. Ze hebben mij geleerd om  anders te kijken. Er 
is heel veel kennis bij de leden en die willen ze delen.  Ieder-
een krijgt de kans om te groeien, zich te ontwikkelen binnen de 
fotografie.  Het is gewoon een leuke club. 

Wil je nog wat kwijt aan de Rarekiekers?
Misschien een ongebruikelijk antwoord: iedereen bedanken 
voor het geduld en het beantwoorden van mijn soms lastige 
vragen.
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Mijn zelfbedachte opdracht voor het te volgen mentoraat dit 
keer was: “Truckers aan de N57”. Wanneer ik langs het benzi-
nestation reed, had het konvooi vaak mijn aandacht, maar of ik 
ooit de stap durfde te zetten? 
Ik startte het project ergens in november 2015 en het voelde 
voor mij soms als “vissen in een illegale vijver”. De chauffeurs 
zijn vaak te bescheiden en schamen zich om voor de camera 
te willen komen. Durfden ze wel dan was soms ook alcohol 
in het spel. Ook het communiceren met de Oost-Europeanen 
was niet altijd even gemakkelijk. Ik probeerde diverse be-
groetingen te koppelen aan de nummerborden. Had wat Roe-
meens onderzoek gedaan op het Internet. Het lijkt veel op 
Italiaans, maar zij leggen dan net de klemtoon weer effe 
anders. Voor de rest was het hand- en voetenwerk. Begrepen 
totaal niet dat ik dit fotograferen als hobby deed. Soms had ik 
het contact gelegd en moest dan wachten tot dat de man klaar 
was met de schoonmaakklus van het werkmateriaal; dat gaat 
voor. Uiteindelijk wilde hij dan toch niet op de foto. Jammer 
van de tijd en dat terwijl het ook nog snijdend koud was. 

Ze zorgen heel goed voor het werkmateriaal; cabines zijn 
best netjes en schoon. Als kostenbesparing knutselen ze een 
gezamenlijke maaltijd van huisgemaakte kazen en ingelegde 
groenten met ter plekke gemaakte maïspap (gestort op een 
krant) en vers vlees van de Lidl in elkaar. Ja, hoe kom je aan 
spullen wanneer je alleen maar met je vrachtwagen plus aan-
hanger naar de supermarkt kunt?

Ze spelen na de afwas een bordspel of hebben de geluids-
installatie hard aan met gezellige Roemeense muziek en 
een potje bier erbij. Maar dit alles in de koude buitenlucht; 
dagen lang zoals tijdens het Paasweekeinde.

Ik heb veel geduld moeten opbrengen, maar heb met mijn 
totale serie een goed gevarieerd beeld van deze mannen 
kunnen neerzetten. De foto van Foto Online, welke met zilver 
werd beloond, was er maar één van.

Magda Korthals

Foto online
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Traditie getrouw en dit jaar voor de 36e keer was de verkie-
zing van de beste foto van het afgelopen jaar. De “beste” 
heeft wat toelichting nodig: fotograferen is niet iets dat je kunt 
meten. Bij hardlopen is het eenvoudig: de snelste wint. De 
beoordeling van foto’s is niet zo simpel. Veel persoonlijke 
smaak komt hierbij kijken. De ene foto spreekt iemand meer 
aan dan de andere. Om dit te benadrukken, vragen de leden 
van de Rarekiek het ene jaar een kunstenaar en het andere 
jaar een fotograaf om een, heel persoonlijke, keuze uit het 
werk te maken. De “beoordelaar” komt zijn of haar keuze op 
een clubavond uitgebreid toelichten. 

Dit jaar was kunstenaar Johan van Konijnenburg gevraagd zijn 
licht over het werk te laten schijnen.
In het begin van het jaar leverden de leden een forse stapel 
werk in. Er is geen thema. Ieder kiest zijn beste 2 zwart-wit en/
of 2 kleur en/of een serie van 3 tot 5 beelden. Alles afgedrukt, 
dus niet geprojecteerd. Voor Johan een geweldige klus om uit 
een zo diverse inzending een keuze te maken. 

Als kunstenaar kijk je toch anders dan een fotograaf. Hij had 
thuis alle foto’s uitgebreid bekeken en gaf tijdens zijn bespre-
king goed en opbouwend commentaar. Hij gaf ook aan wat de 
sterke en verbeterpunten bij de foto’s waren. Johan heeft ook 
veel met fotografie gedaan en kon dus ook goed ingaan op 
de techniek. Aan het einde van deze stevige opdracht kwam 
de uitslag: een kleurenfoto van Leo v.d. Wende, een zwart-wit 
foto van mij en de serie van Jaap Peeman (de verhalende 
fotoserie gaat over de gebroeders Krijn en Gerrit Kieviet uit 
Sommelsdijk. Ze hebben een “spulletje” [kleine boerderij] aan 
de Achterweg.)

De winnaars mogen de wisselprijs, een beeldje gemaakt door 
Mel Dale, een jaar mee naar huis nemen. Het was een inspire-
rende avond.

Theo

De beste Rarekiek-foto’s van 2015

FOTOFESTIVAL 2016
Op zaterdagmiddag 25 juni 2016 organiseren de NLGO, de 
werkgroep Natuurlijk Goeree-Overflakkee in samenwerking 
met fotoclub Fotoproef 13 uit Ooltgensplaat en Fotoclub De 
Rarekiek een Fotofestival bij Hofstede Lust & Last, Kokse-
weg 4 te Sommelsdijk. 

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30-14.30 uur: Fotopresentaties Jan Baks, Angélique v.d.  
  Loo, Fotoproef 13 en Joep Luijckx 
13.30-16.30 uur: Kinderprogramma 
14.30-15.30 uur: Mogelijkheid tot: 
  - bezoeken van standjes van de deelnemers
  - foto’s bekijken
  - slideshow foto’s bekijken
  - meedoen aan publieksfotowedstrijd
  - vragen stellen aan de fotografen bij de stands

15.30-16.30 uur: Fotopresentaties van Theo Mastenbroek,  
  Anne-Marie Vermaat en Jaap Peeman
16.00 uur: Sluiting deelname Publieksfotowedstrijd
16.30-17.30 uur: Uitslagen fotowedstrijd, kinderfoto-  
              prijs en publieksfotowedstrijd.

Op de website van de NLGO (www.nlgo.nl) kun je meer 
informatie vinden over de fotowedstrijd waarvoor je van-
tevoren digitale foto’s kunt insturen. Voor de publieksfoto-
wedstrijd worden foto’s aangeleverd door de deelnemende 
fotoclubs. Je mag 2 foto’s inleveren (onderwerp vrij). De 
bezoekers kunnen tijdens het evenement stemmen op de 
mooiste foto. 
Meer informatie staat al of verschijnt t.z.t. op:
www.natuurlijkgoereeoverflakkee.nl
www.rarekiek.nl en www. boog-ooltgensplaat.nl
Komt allen!

Angélique 
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De Landelijke Groep Bondsmeesterklasse, de BMK, werd in 
1959 in het leven geroepen om een platform te bieden aan top-
fotografen die binnen hun club onvoldoende klankbord vonden. 
Deze geschiedenis kun je lezen in ‘’Het Algemene Overzicht 37 
JAREN BMK 1953-1996’’ geschreven door Harry Degen BMK. 
(http://archief.fotobond.nl/wp-content/uploads/2013/01/BMK-
overzicht-37-jaar.pdf 
Nu over de BMK-dag op zaterdag 5 maart 2016. Zoals altijd 
een leuke en ook een beetje spannende dag in het Nederlands 
Fotomuseum aan de Wilhelminakade 332 in Rotterdam. Nelly 
en ik waren er al vroeg, want om half tien had ik al een voorge-
sprek met fotografe Katharina Pöhlmann (één van vijf juryle-
den) over mijn inzending “ECHT THUIS”. Een selectie had ik 
gemaakt uit het werk van mijn tante Klaasje van bijna honderd 
jaar. Voorafgaand nog gezellig koffie gedronken met Anne-
Marie Vermaat, Angélique van der Loo en Wim Weeda. Angé-
lique was ook met haar werk door de preselectie gekomen en 
uitgenodigd met haar foto’s over een natuurpark in Amerika. 
Wim en Anne-Marie waren ondersteunend voor Angélique 
aanwezig en zij maken er al jaren een klein dagje Rotterdam 
van. De gesprekken duurden precies 10 minuten en in die tijd 
moest je je werk toelichten. Aan mij werd gelijk gevraagd welke 
twee opnamen ik uit de serie zou halen. Een lastige vraag, ik 
vond ze allemaal DARLINGS, maar volgens Katharina zaten er 
twee foto’s tussen waarop je duidelijk kon zien dat ik aanwezig 
was. Oké dat bedoelde ze dus, maar over de afbeeldingen had 
ze verder geen commentaar. Over het fotoboek (van Blurb) zei 
ze alleen dat de informatie over de fotograaf achter in het boek 
moest worden gedrukt of op de Dust Jacket Hardcover zoals 
bij Blurb. Daarna moest je jezelf vermaken tot half twee, maar 
dat is natuurlijk geen probleem in Rotterdam. 
In een bomvolle filmzaal van de SKVR/Beeldfabriek werden 
alle inzendingen via de beamer getoond en besproken door het 
betreffende jurylid en werd er uitgelegd waarom je wel of niet 
was geaccepteerd. Alles ging op alfabet. Angélique was aan de 
beurt en helaas, zij kreeg geen acceptatie; haar werk bestond 
eigenlijk uit twee delen, realistisch en abstract. Toen mijn 
inzending aan de beurt was, zei Harry Sikkink de voorzitter van 
jury: ’’het gebeurt niet vaak dat een BMK-er voor de tweede 
keer een serie inzendt, maar deze keer is het wel het geval en 
dit werk is goed bevonden als zijnde kandidaat-lid. Er waren 
25 series die deze middag werden besproken. Dit jaar zijn er 
5 nieuwe leden en10 kandidaat-leden toegelaten. Om half vier 
was het afgelopen en hebben we nog even nagebabbeld met 
Theo en Wilma Mastenbroek. 

Jaap Peeman

BMK inzending en jurering

Rechts twee zwart-wit foto’s van het Mannenkoor ‘’Ons Koor’’ uit Middelharnis en van het koor uit Nieuwe Tonge ‘’Apollo’’ Zij 
waren een van de vier zangkoren die optraden op het ‘’Vier Koren Concert’’ dat op vrijdagavond 19 maart jl. in de Grutterswei in 
Oude Tonge werd gehouden. Ik was fotograaf van dienst.              Jaap Peeman
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(1 maart – 31 maart 2016) 
Het Filmhuis vierde op 9, 10 en 12 maart 2016 met diverse 
films haar 40-jarig jubileum. Op zaterdag 12 maart werd er 
voorafgaand aan iedere film een kort filmpje gedraaid. Deze 
waren gemaakt door Marike Verbiest, Astrid van Nimwegen en 
Thijs Kern; allen jonge filmtalenten woonachtig op het eiland 
Goeree-Overflakkee.
Al in oktober 2015 vroeg het bestuur aan Wilma Schrier en 
mij of wij als Fotoclub De Rarekiek iets wilden doen met dit 
jubileum “Filmhuis Middelharnis 40 jaar”. Iets met film gere-
lateerde foto’s voor een ‘filmexpositie’ in de gang en in de 
foyer van het Diekhuus. Jammer genoeg waren er in de club 
weinig leden die hier geschikt werk voor hadden. Anne-Marie 
Vermaat, Angélique van der Loo en ik hadden wel werk wat 
aansloot bij deze expositie. Anne-Marie had onder andere 
portretwerk in kleur van twee Nederlandse filmactrices: Carice 
van Houten en Halina Reijn. Ook hingen er twee filmposters 
uit haar 48-hour filmprojecten. Angélique toonde acht stuntop-
names in kleur die zij vanaf de tribune in het pretpark “Movie 
Park Germany” in Duitsland had geschoten. Zelf exposeerde 
ik drie portretten in kleur van boer Paul Bedel op de West-
kaap van Normandië uit Cap la Hague en een foto van twee 
beroemde Franse filmsterren hing er. Ook een 15-tal werken 
uit mijn zwart-wit BMK-serie uit 2012 over Boer Bouterse en de 
winnende serie uit 2015 over de broers Arie en Krijn Kieviet. 
Omdat dit verhalende series zijn, is er voor gekozen om deze 
foto’s ook voor dit project te gebruiken. 
Zelf had het filmhuis in de gang een vitrine gevuld met allerlei 
filmhuisattributen en ook hingen er filmposters in de foyer en in 
de gang. De expositie was een succes en de 36 foto’s hingen 
de hele maand maart in de gang. De activiteiten op dit drie 
dagen durend jubileum heb ik op verzoek van het Diekhuis en 
Filmhuis gefotografeerd. 

Jaap Peeman

Foto’s 1e en 3e Jaap Peeman, 4e Angélique van der Loo, en 
hieronder  5e Anne-Marie Vermaat 

Foto expositie 40 jaar Filmhuis
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Gert de Graaf 

Op 12 februari hadden we fotograaf Gert de 
Graaf op bezoek. Ik ken hem al een aantal 
jaren van de natuurgroep van onze afdeling 
en heb hem aanbevolen bij de programma-
commissie. Hij is iemand die als een mag-
neet aangetrokken wordt door een klein na-
tuurgebied van een halve vierkante kilometer 
vlak bij zijn woonplaats Rozenburg. Op dat 
stukje van de “Landtong” grazen Konikpaar-
den en Schotse Hooglanders.  Voor zons-
opgang en tegen zonsondergang in herfst, 
winter en voorjaar is hij daar vaak te vinden. 
Met wat geluk wordt hij dan getrakteerd op 
magisch licht en interessant weer. Je moet er 
vaak komen, de goeie plekken leren kennen, 
dan kun je schitterende foto’s maken zowel 
van de dieren als van de natuur. Die zagen 
we dan ook voorbijkomen. 
Gert had foto’s bij zich en vertelde veel bij 
de beelden met gevoel voor humor. Het 
blijkt dat hij de dieren, doordat hij er zo veel 
komt en het gedrag van de dieren daar kent, 
dichter kan benaderen, wat veel indringender 
foto’s oplevert. De serie over de geboorte 
van een Konikveulen, die hij via een projec-
torshow liet zien, was indringend maar ook 
teder. Ook had hij een beeldenserie over 
de euthanasie van één van de paarden. 
Het was aandoenlijk te zien hoe de andere 
paarden in een kring om dit stervende paard 
heen stonden. Het werd een boeiende avond 
verzorgd door een gedreven fotograaf. We 
konden weer de conclusie trekken dat je niet 
altijd ver van huis hoeft te gaan om goeie 
foto’s te maken.

Ton van der Laan
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Boven: Leo van Kassel

Onder: Anne-Marie Vermaat
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Foto boven en onder Jan Keuvelaar
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Corine de Vries

Bram Schrier

22 De Rarekiek Kroniek De Rarekiek Kroniek 23



Sue Goldberg
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John van Oudenaren

Theo Mastenbroek
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Ton van der Laan
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Sjaak Breedveld
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Leo van der Wende

26 De Rarekiek Kroniek De Rarekiek Kroniek 27



Wilma Schrier
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Hans Groenendijk
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Angélique van der Loo

Ria Lokker
In seizoen ’84-’85 kwamen Ria en Kees Lokker bij ons op de club 
dia’s laten zien van Ijsland. Bij die ene keer is het niet gebleven. 
In de loop der jaren kregen we top originele beelden te zien van 
Afrika, Antarctica, Rocky Mountains, India, Spitsbergen, Scandi-
navië en andere plekken. In de loop der jaren ging Ria zich op de 
fotografie concentreren; Kees bleef enthousiast meefotograferen 
maar stelde zich meer faciliterend op. 
Je zag de diepgang en concentratie in Ria’s  fotografie groeien. 
Aan de ene kant is er haar precisie van een perfecte compositie en 
verlichting en aan de andere kant de zeggingskracht van het beeld 
dat het verhaal compleet maakt. De hobbel die de overgang naar 
digitale fotografie soms kan vormen namen ze met succes.
Bij de afsluiting van 2015 hadden we Ria en Kees weer gevraagd 
wat werk te laten zien. Dit keer werd het geen reisverslag maar een 
thema: “Elementen”. Welke elementen maken je beeld? Hiervoor 
hoefden ze niet ver van huis. Zij liet zien hoe de Grevelingen tal-
loze mogelijkheden biedt om met die elementen te spelen. Dan 
hebben we het over licht, kleur, compositie, ritme, lijnwerking. Als 
alles meezit worden al die elementen meer dan de som van de 
losse onderdelen, maar versterken ze elkaar tot een indringend en 
aansprekend fotobeeld.
Met hun boot zochten ze op die Grevelingen het beste licht en de 
betovering op. Eerst een foto van de Zeelandbrug zoals je hem zel-
den ziet en daarna prachtige beelden van het spel van water, lucht 
en de beweging van de boot. Het was de veertiende keer dat Ria 
en Kees onze club bezochten. Haar fotografie blijft boeien.

Ton van der Laan
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Martien van Rossen toegelaten tot Camera Natura
De Rarekiek heeft veel natuurfotografen in haar midden. Een van hen is Martien van Rossen. Ik vermoed dat hij als kind veel 
met zand gespeeld heeft, want dat zit er nog steeds in. Soms is hij op pad met Joep Luijckx op het Noorderstrand van Ouddorp, 
dan weer gaat hij met met leden van Camera Natura naar Texel. Camera Natura is de landelijke gespreksgroep natuur van de 
Fotobond. Van De Rarekiek zijn Riet Elen, Joep Luijckx en Ton van der Laan lid. Dit voorjaar zond Martien beelden in voor de 
ballotage van deze groep. Hij werd unaniem toegelaten. Hij vindt kleuren, patronen en vormen in zand waar anderen gewoon 
doorlopen. Martien, gefeliciteerd met dit succes!

Ton van der Laan
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