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Van de voorzitter

I

n vorige “kronieken” benadrukte ik al eerder het belang van het zien van fototentoonstellingen. Het kan
je inspireren en je eigen fotografie beïnvloeden. Soms
zie je werk waar je niet veel mee kunt; “onbegrijpelijk”,
“wat is dat nou?”, “hangt dat in een museum?” zijn opmerkingen die jullie vast wel bekend voorkomen. Toch
blijft dat werk je bij. Niet dat je het ook gaat doen, maar
het kan toch je manier van fotograferen veranderen.
In de Kunsthal in Rotterdam hing de expositie “Heet
mijn man Henk?” van de Oostenrijkse fotograaf Peter
Granser. Een stukje uit de tekst bij de foto’s: Gransers
portretten van door Alzheimer getroffen mensen zijn
esthetisch, maar zonder de donkere kant van het leven
met de ziekte te ontkennen. De fotograaf probeert de
tijd te bevriezen door vast te leggen wat er nog is. Maar
tussen de blik van de kijker en de geportretteerde in ligt
een gapend gat”.
De presentatie was geweldig, de grote foto’s waren heel
zacht van kleur, prachtig passend bij het onderwerp. Je
zag naast de gepresenteerde foto’s ook lege plekken,
wat lichter, alsof foto’s weggehaald waren. Als gaten in
het geheugen. De presentatie ondersteunde de beelden
sterk. Een grotere tegenstelling met het werk van de
Fashion-fotograaf Peter Lindbergh, ook in de Kunsthal, is bijna niet denkbaar. Bijna uitsluitend hele grote
zwart-wit foto’s. Als modefotograaf heeft hij een hele
eigen stijl, niet zoals we gewend zijn maar los en vrij.
Je vraagt je vaak af in hoeverre het “modefoto’s” zijn.
Het karakter van de modellen staat op de voorgrond.
Emily Ansink schrijft op de site van de Kunsthal: “Juist
nu, nu de jongere generatie via Instagram, Facebook
en andere sociale media overspoeld wordt met beelden
acht de Kunsthal het van belang om zijn grote en kleine
fotoafdrukken te laten zien, ingelijst en aan de muur
gehangen”.
Op de afgelopen Joop van de Wetering wedstijd, waar
een mooi aantal Rarekiekers hebben meegedaan,
mochten alleen afdrukken worden ingezonden! Het zag

er even naar uit dat de inzending voor de Bondsfotowedstrijd 2017 digitaal zou plaatsvinden. Gelukkig is dat
van de baan en gaan we ook nu weer voor afdrukken.
Op onze traditionele “Beeldjesavond” zien we ons werk
afgedrukt terug.
Natuurlijk heeft het presenteren van foto’s met de
beamer ook voordelen. Je kan allemaal het grote beeld
goed zien en beoordelen. De nieuwe beamer die het
Diekhuus voor ons heeft aangeschaft, maakt het nog
een stuk gemakkelijker. We zijn de tafel met alle snoeren op de grond kwijt en hebben zo veel meer ruimte.
De bouwploeg heeft de beamer heel mooi opgehangen
en afgesteld. Hartelijk dank!! De projectie is ook prima
en zal zelfs nog wat verbeteren als we een nieuwe
laptop hebben en alles gekalibreerd is. Nadelen zijn er
ook: groot is niet altijd mooi, je kunt geen serie naast
elkaar zien, soms is er een verschil met wat je thuis ziet.
(Hier is wel iets aan te doen, iets voor een technische
avond?) Bij het presenteren van afgedrukte foto’s moeten we er dichter naartoe gaan.
Vroeger werd wel geopperd dat het mooi zou zijn de
foto’s voor de beoordeling op tafels neer te leggen en
ze van te voren goed te zien. Toen hadden we er geen
ruimte voor. Nu zou het makkelijk kunnen. De verrassing is dan minder, maar de bespreking waarschijnlijk
beter. Bij afdrukken kun je door papierkeuze, formaat
en afwerking je foto persoonlijker maken. Met het oog
op de komende tentoonstellingen rond ons jubileum is
het belangrijk afgedrukt werk te hebben. Denk alvast na
over de presentatie van je foto’s. Het hoeft niet allemaal
in een strakke rij in de bekende 40x50 lijsten. We gaan
het komende maanden enkele avonden aandacht aan
deze presentatie geven.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat dit Kroniek nummer
99 is! Nummer 1 verscheen in september 1980 en staat
op de website. Nummer 100 verschijnt in ons jubileumjaar 2017.
Theo

Van de redactie

W

at later dan gepland – die mensen van de
redactie hebben het hartstikke druk – hebben
we Kroniek 99 voor jullie. Het lees- en kijkvoer
is weer behoorlijk divers. Er waren wat uitstapjes, opdrachten, clubbezoeken en er zijn steeds meer wedstrijden om aan mee te doen. Dat leverde in de tweede
helft van het jaar veel boeiend fotowerk op met wat
verhalen die daar weer bijhoren. Er kwamen mooie en
verrassende selfies voorbij. Een groepje ging ’s avonds
fotograferen. We gingen naar Zwijndrecht en Joep....
die beeldhouwde een “Kaaigast” voor de havenkade
van Oude-Tonge.
De moderne camera’s nemen je een hoop werk uit

handen, maar voor je met die camera onder water kunt
gaan moet er wel het nodige gebeuren. Dat laat Leo
van Kassel zien. Magda Korthals begaf zich voor een
fotoproject tussen de truckers en kwam met een prachtige serie terug waarmee ze een topklassering haalde
in de wedstrijd voor de Martien Coppens prijs. Tijd om
haar eens te interviewen. Met Gert de Graaf gingen we
zijn natuurgebied binnen en Peter Willemse was met
zijn fotowerk op bezoek. Veel lees- en kijkplezier weer
en.... in 2017 bestaat de club 60 jaar en dat zal de Kroniek niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De redactie
De Rarekiek Kroniek
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Wedstrijden

Tweede prijs voor Jaap Peeman bij
de Joop v.d. Weteringwestrijd 2016
van onze afdeling

Brons voor Sue Goldberg bij Foto
Individueel

Net geen brons voor Jaap
Peeman bij Foto Individueel
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Op pad met Gert de Graaf

H

et bezoek dat Gert de Graaf vorig jaar aan onze club
bracht met zijn foto’s van de paarden, de hooglanders en
de natuur op een intiem natuurgebiedje ten westen van Rozenburg smaakte naar meer. Vandaar dat aan het begin van
dit seizoen een excursie werd ingepland voor de Rarekiekers
om dit gebied beter te leren kennen onder leiding van Gert de
Graaf.
Op vrijdag 16 september om 7 uur stonden negen Rarekiekers
klaar op het parkeerterrein aan de rand van de Landtong,
maar geen Gert. Gelukkig had iemand het telefoonnummer
en konden we hem bellen. Hij had begrepen dat we die dag
’s avonds zouden komen. Misverstandje! Gelukkig kon Gert
die ochtend ons ook rondleiden en vrij snel was hij er om ons
gedurende drie uur een beeld van dit gebied te geven.
Helaas waren de paarden kort daarvoor uit het gebied verwijderd. De Schotse Hooglanders waren er wel, grazend tijdens
de zonsopgang. Op zoveel Rarekiekers hadden ze het echter

niet voorzien. In gestrekte draf gingen ze er schielijk vandoor.
Later tijdens de rondleiding kwamen we ze gelukkig weer
tegen.
Op het eerste gezicht lijkt het een niet zo interessant gebied, maar Gert gaf aan dat je wel op de goeie momenten
op de goeie plekken moet komen met mooi licht; liefst rond
zonsopgang. De zomer is een wat minder geschikt seizoen.
Daarnaast moet je het gedrag van de dieren kennen en hun
vertrouwen winnen. Ook moet je oog hebben hoe je het landschap interessant in beeld kunt krijgen. Doordat Gert vlakbij
woont, er regelmatig komt en niet te beroerd is om vroeg op
te staan, ziet hij steeds weer kans om er prachtige foto’s te
maken.
Nu weten we dat Gert een lange weg bewandeld heeft om zijn
topfoto’s te kunnen maken. Dat maakt de bewondering voor
Gert’s fotografie alleen maar groter.
Ton van der Laan

Foto´s boven en rechtsonder: Magda Korthals, linksonder: Huib van Dam

De Rarekiek Kroniek
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SEIFLES

Je hoort in de fotowereld nog wel eens dat fotografen hun
onderwerpen dichter bij zichzelf moeten zoeken. Dat is
minder moeilijk dan het lijkt. Richt de camera eens op je zelf!
Dichterbij kan niet. Maar hoe fotografeer je jezelf? Dat vraagt
wat creativiteit en het is goed die af en toe te prikkelen.
Diverse Rarekiekers pikten dit op en zetten zich heel serieus,
vol humor of knotsgek op de foto.

Met de klok mee: Angélique van der Loo, Hans Groenendijk,
Jaap Peeman, Wilma en Bram Schrier.
Volgende pagina: Anne-Marie Vermaat en Peter van Sprang
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Selfies van Theo Mastenbroek (boven) en Ton van der Laan (onder)

8

De Rarekiek Kroniek

ZWIJNDRECHT

Uitwisselingen met Fotoclub
Zwijndrecht en Goes

GOES

Door uitwisselingen te organiseren met andere fotoclubs
bouw je nuttige contacten op. Soms vragen wij een club,
maar ook worden we als club gevraagd een bezoek te
brengen aan een andere club in de regio.
Als je meegaat om je werk te laten zien, word je gedwongen goed na denken over wat je mee wilt brengen en wat
je over je werk wilt vertellen. Je wordt je bewust waar je
fotografisch mee bezig bent of was.
Als een club op bezoek komt, krijg je een beeld hoe andere
clubs met hun fotografie bezig zijn. In de pauze kun je
ideeën en meningen uitwisselen. Daar kun je fotografisch
weer wat verder mee.
Op deze pagina de bezoeken aan Goes in mei en Zwijndrecht in oktober van dit jaar. Met Goes betrof het de
tweede uitwisseling en met Zwijndrecht, die we langer kennen, minstens de derde.

BRUNA

De club exposeerde in de etalage van boekhandel Bruna in Ouddorp - foto Jeanine Fortuin
De Rarekiek Kroniek
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Onder water met Leo van Kassel
Vrijwel al onze leden zoeken hun fotografische onderwerpen boven water maar Leo gaat
graag aan de slag met de wondere wereld
onder water. Hoe doe je dat en met wat voor
foto’s kom je boven water?
Er is mij gevraagd om eens te beschrijven hoe het fotograferen
onderwater te werk gaat en wat ik daar zoal bij gebruik.
Allereerst heb je een goede duikopleiding nodig, voor je veiligheid! Het onderwater zweven moet ook goed beheerst worden.
Dit is voor fotografen heel belangrijk, want je wilt het liefst
geen stof of zweefvuil op je foto’s. Dit kun je ook voorkomen
door de kikkerslag te zwemmen; met gebogen knieën zodat je
vinnen geen turbulentie veroorzaken.
Het is de kunst om enkele centimeters boven de bodem te
zweven zonder daarbij iets aan te raken. Ook je buddy moet
dit goed kunnen, maar vooral moet hij/zij veel geduld hebben,
want foto’s maken kost veel tijd. Het is ook niet zo fijn je buddy
kwijt te raken, iets wat snel kan gebeuren als het zicht niet zo
heel erg goed is. Het is al eens gebeurd dat er paniek ontstond
nadat ze mij kwijt waren geraakt, terwijl ik gewoon lekker aan
het fotograferen was.
Als ik nu met andere fotografen duik, dan spreken we meestal
af dat we een uur duiken. Mochten we elkaar dan soms kwijt
raken is er geen reden tot paniek. Meestal komen we op dezelfde plek boven, vrij kort na elkaar. Dan blijkt dat we eigenlijk
maar een paar meter van elkaar waren tijdens de hele duik.
Om onderwaterfoto’s te maken heb je natuurlijk een camera
nodig. Omdat water en elektronica niet zo goed samen gaan
heb je ook een passend onderwaterhuis nodig....
Er is keuze uit compact, spiegelreflex of spiegelloze camera’s.
Onderwaterhuizen zijn er in kunststof of aluminium. Deze passen als een handschoen om de camera. Ik gebruik een compact camera van Nikon met kunststof onderwaterhuis van Fantasea. Aluminium onderwaterhuizen zijn wel duurzamer, maar
ook minstens 2x zo duur. Deze kunnen ook dieper worden
gebruikt tot wel 100 meter of meer. Ik mag zelf met gewone
perslucht niet dieper dan 42 meter en gebruik deze camera al
6 jaar zonder problemen. Bij aanschaf van een nieuwe camera
is er dus ook een nieuw onderwaterhuis nodig.

10

De Rarekiek Kroniek

Het is belangrijk om te weten, dat onderwater het licht zich
anders gedraagt dan boven water. De kleur rood is al op 5
meter diepte verdwenen! Bovendien is het er vaak ook donker,
dus dan is er helemaal geen licht en moet je daar zelf voor
zorgen. Je hebt een camera met een onderwaterhuis, een of
twee onderwaterflitsers, een lamp, iets om dit allemaal op te
monteren, want je hebt maar twee handen en die heb je ook
nog nodig om jezelf uit te trimmen; kompas en duikinstrumenten af te lezen.
Alles zit vast met een touwtje zodat je niks verliest.
Je kunt ook een cursus onderwaterfotografie doen, maar er is
op het internet heel veel informatie en advies te vinden. Soms
vertellen ze zelfs bij specifieke camera’s welke instellingen je
het beste kunt gebruiken.
Omdat ik het meeste macrowerk maak, gebruik ik vaak F8
(kleinste diafragma voor een compact camera) met een sluitertijd van 1/1000 tot wel 1/1600 bij 100 ISO. Ik maak dan gebruik
van twee Inon flitsers en een focuslampje. Mijn flitserinstelling
staat dan op M of S-TTL. Ik begrijp alleen nog steeds niet dat
mijn camera in de M-stand soms zelf het diafragma verder
open zet naar F6.3 en dat de ingebouwde flitser bij 1/1600
ook nog werkt. Bij mijn Pentax spiegelreflex houdt het al op bij
1/180 sec! Jammer genoeg is voor deze camera geen onderwaterhuis verkrijgbaar!
Is de uitrusting voor elkaar dan moet er ook eens gedoken
worden. Dat kan gelukkig heel dichtbij. Het Grevelingenmeer
is bijna om de hoek, ook de Wester- of Oosterschelde en de
Noordzee zijn dicht in de buurt. Binnenkort komt waarschijnlijk
ook het Haringvliet in beeld en hoop ik daar hele mooie foto’s
te kunnen maken. Tot nu toe is mijn favoriete plekje wel onder
de Zeelandbrug. Dit is het ook van vele andere duikers, want
het kan er heel erg druk zijn. Natuurlijk staan Egypte, de Caraïben en Mexico in dit rijtje. Voor het weer en de zichtbaarheid
zijn dat wel hele goede opties.
Ik kan me voorstellen dat er nu mensen zijn die denken ”dat
wil ik ook wel eens proberen”. Bij Duikgroep 84 in Dirksland
kan men in het winterseizoen op afspraak terecht voor een
proefduik in het zwembad de Gooye.
Veel leesplezier in deze Kroniek.
Leo van Kassel

Linkerpagina: de uitrusting van
Leo. Met pak en lood samen
weegt dat ong. 45 kg!
Deze pagina: linksboven Leo
in het pak, rechtsboven een
zeedonderpad, daaronder een
vilt kokerworm en linksonder
een turbania, een bloemetje
van 1 cm doorsnede
De Rarekiek Kroniek
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Avondfotografie
Vorig jaar besteedde een aantal
clubleden een avond in Zierikzee om
dit schilderachtige stadje vast te leggen en dit jaar was Middelharnis aan
de beurt. Het was een rustige avond
waarbij de havenkom uitnodigde
tot foto’s met reflecties. Winkels en
restaurants vormen ook een dankbaar onderwerp. Ook voorbijgangers
werden niet gespaard. Grappig is het
spel met licht waarbij met behulp van
zaklampen met licht “geschilderd” kan
worden. De groep die deze avond
op pad ging heeft zich lekker uitgeleefd. Het is een goeie oefening om ’s
avonds sfeer in je beelden te krijgen.
Misschien is het een idee om het een
keer in Rotterdam te doen. De winter
is nog lang.

Foto´s: linksboven Leo van Kassel,
hiernaast Angélique v.d. Loo en daaronder Bram Schrier. Rechterpagina Jaap
Peeman
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Dorchester 2016
In 2016 hadden we weer een geslaagde uitwisseling met de Dorchester Camera Club, waarbij beide clubs elkaar 30 beelden toezonden ter beoordeling. Hieronder is een overzicht van de best
gewaardeerde foto’s van beide clubs met daaronder de verzamelde
en vertaalde commentaren
Foto 1 t/m 4: Dorchester Camera Club. Foto 5 t/m 7: Fotoclub De Rarekiek
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2

4

3
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1 - Dit is een originelere en interessantere manier om een
groep zebra’s te laten zien. Je ziet hun gedrag – de kudde
is op weg, getoond met onscherpte. Je kunt de chaotische
atmosfeer en de snelheid voelen. De panoramische uitsnede
werkt goed om deze beweging te benadrukken. Wat de foto
naar een hoger plan brengt is dat er, op de juiste plek, één
zebra scherp is. Hij lijkt contact te maken met de fotograaf.
Dit bevroren moment werkt goed als contrast met de rest van
de foto. Het is een zeer dynamische foto. Door het beperkte
kleurenpalet van bruine tinten wordt de foto niet chaotisch. Het
wat vage, donkere, golvende patroon in de achtergrond loopt
parallel boven de zebra’s en sluit de foto mooi af.
2 - Geweldige foto. We zien de mensen alleen maar van
achteren maar we weten hoe ze zich voelen. De foto toont
genegenheid en liefde : de voorzichtige manier waarop ze
elkaar in evenwicht houden om over deze oneffen plekken te
lopen. Het lage standpunt maakt het beeld sterk en maakt de
mensen meer iconisch dan een willekeurig stel. De zon samen
met de zware wolken laat de vrouw nog breekbaarder lijken in
haar zwempak dat ze blijkbaar beslist wil dragen ondanks het
weer. De “echte” wereld aan de rechterkant van het beeld is
absoluut noodzakelijk. Het geeft het beeld meer context. Tijd
voor een kop thee.
3 - Perfect moment! De foto vertelt een heel verhaal met maar
een paar eenvoudige elementen maar alle perfect geplaatst
en getimed. De kop van de koe, het hoofd van het jurylid, de
linten en de mensen in de achtergrond vormen een gebalanceerde compositie. Het bezorgde oog van de koe maakt
contact met de fotograaf als om te zeggen “wat heb ik nu weer
gedaan”, terwijl de grimas van het jurylid het duidelijk maakt
wat gebeurd is. De bewolkte lucht kadert het hoofd van het
jurylid in op zo’n manier dat het gezicht alle aandacht krijgt. De
linten zijn goed scherp. Het gaat om een wedstrijd. De mensen
in de achtergrond zijn een beetje onscherp, wat goed is en
geven het gevoel van een evenement met veel mensen. Goed
gebruik van kleur om belangrijke elementen te benadrukken
en ook technisch goed uitgevoerd. Topfoto.
4 - Prachtig beeld van een heel gewoon onderwerp: twee
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surfers op het strand. Het licht is erg mooi en ook de tonen zijn
goedgekozen. Het marmereffect op het natte zand is mooi. Het
moment is goed gekozen. Water en lucht smelten bijna samen.
De weerspiegeling van de surfers in het natte zand werkt heel
goed in dit beeld. Sommige van onze leden konden de kleine
hoeveelheid halo rond beide surfers niet zo waarderen maar
de meerderheid van onze leden dacht dat het de surfers een
bovenmenselijke stralenkrans gaf: de “overwinnende soldaten
die met hun schilden thuiskomen” ondersteund door een een
dramatische lucht waar fel licht doorheen breekt. Sommigen
vonden deze uitvoering nogal over de top was en dat de foto
te kitscherig was maar de meesten waardeerden het beeld
hoog.
5 - Dit beeld maakte enorme indruk op ons – we vonden het
fantastisch. Het was strak en dramatisch, erg in de stijl van
René Magritte. We vonden de grafische aanpak ongelooflijk
krachtig en dat het kleine gestalte, uit het midden geplaatst
tegen een afgrond tussen hoog oprijzende gebouwen zo effectief werkte; de lucht was prachtig en het perspectief perfect.
Enkele mensen vonden dat de schaduw van de man niet
goed liep maar de meerderheid was het niet eens met deze
opmerking omdat we dachten dat het beeld surrealistisch
bedoeld was, meer dan realistisch. Dit was een van onze top
drie beelden.
6 - Deze foto werd unaniem toegejuicht. Het is een origineel
beeld en toont een goed oog met echte inbreng van de fotograaf. De structuren, van ruw naar glad, zijn mooi en intrigerend. Het kleurpalet is zeer aantrekkelijk. We zagen allemaal
andere dingen in de foto en vroegen ons af wat de schaal is.
Er was geen enkel punt van kritiek. Het is een zeer sterk, zeer
goed geziene foto. Het was een van onze top drie beelden.
7 - Een beeld met een echte “Wow” factor. De gedempte
blauwe en gele tinten complementeren elkaar en zijn zeer
effectief. Nat zand leent zich voor een extreem krachtig beeld.
Het licht en spiegeling zijn prachtig en de compositie is uitstekend. De enige onenigheid is of het regen of zonnebanen zijn
in de verte! Het heeft niet uitgemaakt – wij hielden allemaal
van dit beeld. Het was een van onze top drie beelden.

Dorchester 80 jaar
Dit jaar vierde onze “twinning” club in Dorchester haar 80ste verjaardag. De club begon klein in 1936 en heeft vermoedelijk
stilgelegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierna groeide de club naar 30-40 leden begin jaren ’80. De club kwam toen
om de veertien dagen bijeen in een schoollokaal waar de verwarming eerder op de dag door de laatst aanwezige leraar
uitgezet werd dus dat was bibberen in de winter. Toen de digitale fotografie opkwam groeide ook de club, eerst naar 70 en
later door naar boven de 100 leden, ook omdat de club nu een prachtig onderkomen heeft in de Brownsword Hall. Hier komt
men wekelijks bij elkaar. Dorchester Camera Club heeft haar blik naar buiten gericht. Zij is verbonden met de RPS (Royal
Photographic Society) en de Fotobond van Groot-Britannië en ook internationaal is de club actief in Fiap verband (in 2016
werd de club 8ste in de World Cup). Dorchester Camera Club exposeert vaak in hun lokale omgeving.

De Rarekiek Kroniek
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Magda Korthals
In de tijd dat Magda lid
is van De Rarekiek heeft
ze zich snel ontwikkeld.
Via cursussen heeft zij
de seriematige fotografie
goed opgepakt. Dit blijkt
uit de topresultaten in de
wedstrijden “5 met samenhang” en de Martien Coppens Prijs. Ook
is ze graag bezig met beeldmanipulatie, waaruit boeiende, soms sprookjesachtige beelden
ontstaan. Tijd dus voor een interview, waarvoor
Jeanine Fortuin bij haar op bezoek ging.

Wanneer maakte je je 1e foto?
Toen ik 12 jaar was met een half kleinbeeld camera, die ik nog
steeds heb. Van mijn vader gekregen, hij fotografeerde ook.
Hoe ben je bij de Rarekiek terecht gekomen?
Via Wim Weeda, kennis van het dansen, door hem uiteindelijk
overgehaald om naar de club te gaan.
Welke foto(‘s) heb je als 1e laten zien?
Foto’s van een afvoerpijp; proberen om de waterdruppels die
eruit kwamen te pakken en een foto van een afvoerput waaruit

16

De Rarekiek Kroniek

water opborrelde.
Hoe kom je op een bepaald overwerp?
Door te lezen (kranten, tijdschriften), mentoraten te volgen en
door werk van anderen.
Wie is je grote voorbeeld?
Corrie Venant; zij probeerde veel uit, had geen eigen stijl en
was na al die tijd nog steeds zoekende.
Wat is je eigen favoriete foto?
Die heb ik nog niet (gierend van de lach).
Wat doe je liever, alleen of met meerderen op pad?
Alleen. Met meer mensen is erg gezellig, maar minder productief.
Wil je wat delen met de leden van de Rarekiek en de lezers
van de Kroniek?
Ben erg blij dat ik lid ben.
Je bewerkt je foto’s; wat vind je het leukste klusje?
Photoshoppen in het algemeen; veel verschillende beelden
samenvoegen.
En het minst leuke, maar wel noodzakelijk klusje?
Het zodanig opslaan van bestanden dat ik ze weer terug kan
vinden.
Wat is het meest bijzondere dat je hebt meegemaakt tijdens
het fotograferen?
Ruzie gehad met een man die op een bankje zat wat ik aan
het fotograferen was.

Bij de foto´s: linksonder de serie van de Oosteuropese
truckers aan de N57 waar zij het dagelijks etensritueel mocht
fotograferen. Hiermee was ze tweede bij de Martien Coppens
Prijs 2016 van de Fotobond.
Hierboven: “Nik en Dick, het resultaat van een workshop die
zijn met Angélique van der Loo volgde. Daaronder: “Femke”
en “Drie op een rij”

Foto Jaap Peeman
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Peter Willemse – fotograaf op bezoek bij Rarekiek
Het was zo’n 15 jaar geleden dat Peter Willemse uit
Delft voor het laatst bij de Rarekiek was geweest en
zijn foto’s aan ons had laten zien. Zijn werk varieert
van zwart-wit op begraafplaatsen, licht op straat in
november in Parijs, klooien met een glasplaat, servies en bomen tot aan fotograferen met een mobiele
telefoon. Hij heeft nu al zo’n 1600 foto’s met zijn
mobieltje gemaakt.
Jaarlijks gaat hij met 3 vrienden naar de Ronde van
Vlaardingen of Parijs Roubaix. Hij is er dan vroeg
om de mensen in de buurt te fotograferen. Hij maakt
veel foto’s, maar bewerkt het jaarlijkse feestje voor de
mensen van de aardappelboerderij bij de Ronde van
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Vlaardingen met mate. Het gaat hem om het beeld
dat hem moet raken.
Hij is 11 jaar geleden BMK-er geworden met zijn serie
“Looking for Jim”. Dit zijn dubbeldrukfoto’s van de begraafplaats in Parijs waar Jim Morrison begraven ligt.
Hij fotografeert daar al 4 à 5 jaar en komt elke keer
weer met andere foto’s terug. Hij kijkt naar de details
en het licht op weg naar het graf van Jim.
Peter is een enthousiast verteller met een flinke dosis
humor. Het was een gezellige avond met mooie,
inspirerende foto’s.
Angélique
Foto’s hieronder: Peter Willemse

Foto’s van leden

Bram Schrier
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Angélique van der Loo

Leo van der Wende
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Riet Elen
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Jaap Peeman

Sjaak Breedveld
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Hans Groenendijk
De Rarekiek Kroniek

23

Ton van der Laan
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Sue Goldberg
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Deze foto heb ik gemaakt in mei 2016 in Antelope Canyon in West-Amerika. Upper Antelope Canyon werd
in 1931 ontdekt door het 12-jarige meisje Sue Tsosie. Haar volk, de Navajo Indianen, noemden de kloof “Tse
Bghanlini” : de plaats waar water door de rotsen stroomt’. Je komt in een magische wereld tussen glooiende
zandstenen wanden, die prachtige kleuren krijgen in het gefilterde zonlicht. 11.30 uur is de beste tijd, wij hebben
al geboekt in oktober 2015 en konden toen om 13.30 uur. Upper Antelope Canyon is ongeveer 90 meter lang en
de wanden zijn gemiddeld 40 meter hoog. Voor een flinke prijs word je er in ongeveer 50 minuten door heengejaagd met een gids. Ik had er graag een paar uur gebleven want je kijkt je ogen uit. 		
Willy Mijs
Wilma Schrier
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Wim Weeda
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Theo Mastenbroek
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De Kaaigast
De meeste dorpen op het eiland met een haven hebben daar
een standbeeld staan van een persoon die met de haven te
maken heeft. Oude Tonge ontbeerde zo’n standbeeld en het
werd tijd daar iets aan te doen. Het dorp schreef een ontwerpwedstrijd uit en ons clublid Joep Luijckx maakte een schets en
zond die in. Met zijn ontwerp won hij de meeste stemmen van
de Oude Tongenaren.
Het zou een bronzen Kaaigast worden; degene die in de
haven de schepen laadt en lost. Een loodzware en slecht
betaalde baan. Voor landbouwers was dat buiten het landbouwseizoen soms het enige werk wat hier te krijgen was.Van
ontwerp naar brons is een lange weg. Eerst moet het beeld
in piepschuim worden gemodelleerd. Dan moet er een gipsen
mal omheen gemaakt worden voordat het beeld in brons gego-

ten kan worden. Het moet tot slot ook nog de deur uit kunnen,
waardoor de laatste fasen van het project in een wat grotere
schuur plaatsvonden.
Op woensdag 15 december was het zover. In een overvolle
Parochie in de Voorstraat kreeg het publiek uitleg over de historie van Oude Tonge, de Kaaigast en het totstandkomen van
het beeld. Schoolkinderen hadden doeken feestelijk beschilderd en tot een lint gemaakt. Die doeken waren om het beeld
gewikkeld. Na een korte optocht achter de kinderen aan naar
de Kaai werd dit lint van doeken van het beeld verwijderd en
konden we het in volle glorie zien. De inspanningen van Joep
hebben een prachtig beeld opgeleverd dat een aanwinst voor
de haven van Oude Tonge is.
Ton van der Laan

Bij de foto’s: boven een impressie van de
bijeenkomst in De Parochie in Oude Tonge,
daaronder Joep aan het werk in het atelier om
het beeld in piepschuim te bouwen en vervolgens gereed te maken voor het gipsmodel.
Rechtsonder de voltooide Kaaigast op de Kaai
in Oude Tonge
De Rarekiek Kroniek
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Rarekiek 60 jaar
De Rarekiek bestaat in 2017 zestig jaar. Natuurlijk gaan we hier ruim aandacht aan besteden.
Expositie foto van de maand

Uit de foto’s die ingeleverd worden op de clubavonden
(digitaal) maken we een selectie en vragen een fotograaf
van buiten de club zijn of haar favoriet uit te zoeken. Deze
komt een maand, als afdruk op een prominente plaats in
het Diekhuus te hangen. Als het mogelijk is plaatsing in de
kranten.

Expositie tijdens Kunstkijk

Er komt een grote tentoonstelling van ons recente werk in
de Jachhaven Atlantica in Stad aan het Haringvliet van 24
t/m 28 mei. Het is dezelfde locatie als vorig jaar tijdens de
KunstKijk. Ook nu doen we mee samen met de KunstKijk.
We profiteren van de publiciteit die de KunstKijk genereert.
Natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag. Het wordt dus
onze jubileumexpo, samen met de KunstKijk. We gaan
zelf voor de publiciteit zorgen. Het kan voor fotografen
uit de regio aantrekkelijk zijn naar onze expo te komen
en ook het werk van andere fotografen op de KunstKijk
te gaan zien. Meer bezoek dus. We gaan proberen meer
ruimte te krijgen en niet alleen op onze borden te exposeren, maar ook lossere presentaties te maken. Ga op tijd
aan de slag met je presentatie! Op enkele clubavonden
gaan we aandacht besteden aan presentatiemogelijkheden. Als je moeite hebt je foto,s te printen zoeken we daar
een oplossing voor.

Jubileumfeest

De fotoclub is opgericht op 9 september 1957. Het ligt
voor de hand in september een feest te gaan vieren. Hiervoor hebben we op zaterdag 16 september de beschikking
over de foyer en de Rabozaal van het Diekhuus. We zijn
bezig een landelijk bekend fotograaf te vragen een pre

sentatie in de Rabozaal te geven, niet alleen voor de leden
maar ook voor belangstellenden.Tegelijkertijd hangt in de
gang een expositie waarin de historie van de fotografie
van de Rarekiekers te zien zal zijn. Na afloop een gezellig
feest in de Foyer. Als het financieel gaat lukken presenteren we op die dag een fotoboek met het werk van de
leden, aangevuld met historisch fotowerk.Voor dit alles zijn
we bezig sponsoren te werven.

Publiciteit

Voorafgaand aan de Kunstkijk komt er in het Bondsblad
“InBeeld” een artikel over de Rarekiek. De toezegging
hebben we al. Natuurlijk gaan we alle activiteiten goed
onder de aandacht brengen in de plaatselijke en landelijke
kranten. Onze website zal een belangrijke rol spelen. De
leden kunnen zelf veel doen door uitnodigingen en nieuws
te verspreiden via de sociale media.

Digitale presentatie

Het kan zijn dat we ook een digitale presentatie gaan
gebruiken. Hierin kunnen we met ongeveer 20 beelden
per fotograaf een mooi beeld van de club geven. Zoek
de beelden bij elkaar en zorg dat er een samenhang en
volgorde in zit. Leg de volgorde vast in de naam van het
bestand: jenaam_01, etc.
Gebruik een resolutie van 1920x1080 pixels in s-RGB,
jpeg kwaliteit 10. We willen het graag in april hebben.

Werk aan de winkel

Voor de verschillende werkzaamheden doen we natuurlijk
een beroep op de leden. Er komt een draaiboek met de
klussen die gedaan moeten worden.
Theo

Linksboven: Wim Broekman opent de jubileumtentoonstelling in 1992; daarnaast: bondsvoorzitter Frank Boots bekijkt
samen met Bob en Caty Pater en de Engelse gasten van Lytham St. Annes de foto’s voor ons 40-jarig jubileum; linksonder: fotobespreking op het Diekhuusplein ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan en daarnaast de ogen van de club
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Programma eerste helft 2017
Januari 2017
Oliebollenavond, voor de pauze Jan Elen en na de pauze
eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 13

Bespreking eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 20

Inloopavond, toegang vrij, leden van de club bespreken
meegebracht werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 3

Verkiezing beste foto en serie van 2016 door Pieter van
Leeuwen

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 10

Algemene Ledenvergadering

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 17

Bespreking Eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 24

Inloopavond, toegang vrij, Joep Luijckx bespreekt meegebracht werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 3

Bespreking eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 10

Gastfotograaf: Leen Koper uit Zierikzee

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 17

Bespreking eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 24

Bespreking eigen werk en “werk van de ander” Ton v.d.
Laan bespreekt het werk van Jaap Peeman

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 6

Februari 2017

Maart 2017

April 2017
Vrijdag 7

Bespreking Eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 14

Bespreking eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 21

Inloopavond, toegang vrij, Joep Luijckx bespreekt meegebracht werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 12

Eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 19

Clubuitwisseling

Diekhuus

20 uur

Mei 2017

Woensdag 23 t/m
zondag 27 mei

Kunstkijk 2017
Jubileumtentoonstelling 60 jaar De Rarekiek

Botenhuis Atlantica
Stad a/h Haringvliet

Juni 2017
Vrijdag 2

Bespreking eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 9

Bespreking eigen werk

Diekhuus

20 uur

Vrijdag 23

Besloten avond

Diekhuus

20 uur

Foto Huib van Dam, beeld van de avond van 4 november 2016
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