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Van de voorzitter

Het aantal leden van de Fotobond is niet constant. Elk jaar komen er een paar fotoclubs 
bij en vertrekken er een paar. Als een club opzegt wordt daarbij gewoonlijk een reden 
opgegeven. Dat is vaak iets als ‘we zijn niet zo actief’ of ‘we doen toch niet mee met de 
wedstrijden’. Dit jaar heb ik ook gehoord: ‘We denken dat we met de contributie die we 
aan de bond betalen zelf ook leuke dingen kunnen doen’. De ledenbijdrage is recent 
verhoogd van € 18 naar € 22. Blijkbaar heeft deze verhoging de clubs aan het denken 
gezet. Logisch, een stijging van 22% is best fors. En als je 50 leden hebt telt dat aan. 
Overigens hebben de clubs die recent hebben opgezegd gemiddeld 17 leden. 

Van die 22 euro staat een hele organisatie klaar voor de leden en hun clubs. Vergeet 
niet dat de afdeling ook Fotobond is. Wat wordt al sinds jaar en dag gedaan? 
Wedstrijden met jurering, exposities, cursussen (is ‘ jureren voor clubs’ iets voor jou?), 
fotobesprekingen, mentoraten met subsidie van de Fotobond. Er is een hoognodige 
aansprakelijkheidsverzekering voor de clubbestuursleden en een betaalbare 
cameraverzekering. Het blad In Beeld, dat een uitbreiding krijgt in digitale vorm. Hoe 
scoort jouw club in de Bondsfotowedstrijd? Ben je overigens al geweest bij de eerste 
grote Fotobond-tentoonstelling die nu in Delft wordt gehouden? Nog open tot en met 
29 november; leuk uitje voor je clubleden, met fotowandeling en fotowedstrijd.

Er zijn dingen in ontwikkeling. Ik noem ons 100-jarig jubileum in 2022, waarbij we een 
programma samenstellen dat de activiteiten in alle hoeken van het land brengt. Zou het 
niet mooi zijn als in dat jaar het mooiste fotowerk van onze leden in een museum komt 
te hangen? En op kortere termijn: Voor de leden wordt volgend jaar een evenement 
gehouden onder de benaming Dag Fotodag. Presentaties van de Landelijke Groepen, 
lezingen, workshops, informatie voor de clubbesturen, markt. Save the date: zaterdag 27 
juni 2020 Dag Fotodag.

En verder? We gaan ons richten op wat een club kan gebruiken. Het leuke initiatief 
van de ene club kan een inspiratie zijn voor de andere. Of gewoon praktisch, zoals 
uitstekende prints tegen een lage prijs voor een clubexpositie. Daar zijn we dus mee 
bezig. Rondleidingen exclusief voor Fotobondsleden in musea, met een lezing door 
bekende fotografen? Let op de nieuwsbrieven. 

Valt best mee, toch, als je dat zo leest? De Fotobond – jóuw Fotobond -  is een 
vrijwilligersorganisatie die prima presteert. Dankzij die vrijwilligers kan alles wat ik 
genoemd heb bestaan. En dankzij jouw jaarbijdrage van 22 euro.

Wat bied jij de Bond? Wil jij nog ideeën of werkkracht toevoegen aan de richting 
die ik hierboven schets? Stuur een mail naar voorzitter@fotobond.nl. Goede ideeën en 
goede mensen zijn altijd welkom. 

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond

Foto: Els Baltjes

Wat biedt de Bond?
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Hoe meer je ziet, hoe rijker je leven is. Dat geldt voor iedereen en zeker voor fotografen. Zien heeft 

te maken met de kwaliteit van je ogen, maar vooral met je vermogen om op te letten. Ontwerpers 

en architecten maken eerst een ontwerp in hoofdlijnen en gaan vervolgens detailleren. Wie daar 

goed in is, verfijnt zijn ontwerp met mooie details, waardoor een ontwerp een rijkere uitstraling 

krijgt. Goede fotografen kruipen in hun onderwerp, zoekend naar beelden waar je de kijker mee 

verrast. Details zijn meestal heel klein, maar kunnen ook heel groot zijn. Een grote boom kan een 

klein maar onmisbaar detail zijn in een nog groter landschap. 

Oog voor Detail
Theo Zelen, persoonlijk lid



De geselecteerde foto’s laten steeds op een andere manier zien hoe 
je details belangrijk kunt maken. Sipke Wadman fotografeerde de 
onderkant van een kever. Wat een ontelbare hoeveelheid details zien 
we hier! En hoe technisch perfect is er door Sipke gefotografeerd! Zelf 
kan ik het niet aanzien als er een kever op zijn rug ligt te spartelen. Ik 
weet niet hoe snel ik het dier weer op de been moet brengen. Voor 
Sipke ging er kennelijk een wereld open.  Op de foto gaat het niet om 
een enkel belangrijk detail maar om een stortvloed van details. De 
kever zelf is als motief niet belangrijk meer. De anatomische les over 
insecten is daarvoor in de plaats gekomen. 
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André Hartensveld, DFG ’s-Gravenzande; Reitdiephaven

Joke van Vlijmen, FC Dames, Amsterdam Sipke Wadman, FG Waalre; dennenscheerder
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Peter Zegveld, Collectief Brabant, Portretgroep
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Thema

André Hartensveld laat ons een voorbeeld zien van Scandinavische 
architectuur. De houten gevel is zorgvuldig gedetailleerd door de architect. 
Verticale en horizontale houten delen wisselen elkaar subtiel af in richting 
en kleur. André zag het en gebruikte het werk van de architect om een fraaie 
compositie te bouwen. De compositie van de foto is prima uitgewerkt. De 
witte dakgoten geven licht en contrast aan de foto. Het groene struikje is een 
speelse toevoeging. Allemaal details die de foto dragen. 

Het strandtafereel van Cees Snel is een foto naar mijn hart. De foto wordt 
gedragen door de vele details. Tezamen ontstaat daardoor een sprekend 
beeld over deze mensen. De kinderen houden zichzelf bezig, alleen of 
met elkaar, twee ouders zijn verslaafd aan hun smartphone. Ook op het 
strand zit je er gekleed bij, toch is het een onlosmakelijk geheel. Een foto 
om naar te blijven kijken. 

Hester Busse, FC Perspectief, Hilversum

Ard Bodewes, FC Daguerre, Groningen

Cees Snel, FG Fotogein Douwe van der Zee, FC De Hof en Delden



Wiebe Hazenberg, FG Noorderlicht, Drachten
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Jouw foto(’s) in In Beeld?
Het thema voor nr. 97 is “Dichtbij”. Stuur alléén foto’s 
daarover t/m 17 januari 2020 naar Rob Agterdenbos,  
rob.agterdenbos@gmail.com. Maximaal 3 bestanden Jpeg, 
lange zijde 1500 pixels, als email-bijlage, géén Zip bestanden  
of We Transfer, geen prints. Na de eindselectie vragen we het 
bestand in hoge resolutie. We hopen dan op een omgaande 
reactie. Pak de kans op publicatie en werk mee aan een mooi 
artikel. Voor nr. 98 wordt het thema “Schemering”, in te zenden  
voor 3 april 2020.

Hester Busse fotografeerde twee kinderen die op de grond zitten. De 
foto ontleent zijn kracht aan twee opvallende kenmerken. Allereerst 
de confronterende plek die de kinderen op de foto hebben gekregen: 
op de grond zittend naast hoge zwarte benen die een groot deel van 
de foto in beslag nemen. Daarnaast vallen de details op. De kinderen 
dragen beiden laarsjes en de twee volwassenen dragen klompen. Er 
ontstaat een mooie tegenstelling. Heel goed gezien van de fotograaf!

De foto van Theo Zelen bevat geen duidelijke vormen. Door de afwisseling 
van lichte en donkere partijen lijkt de kop van een beer of ander dier 
zichtbaar te worden. De foto lijkt te zijn opgebouwd uit miljoenen 
zandkorrels, in feite miljoenen details, die voor een structuur zorgen. 

De abstracte foto van Peter Zegveld is van grote schoonheid. De 
kwaliteit van het beeld ontstaat door de fijne detaillering van de 
mooie vormen. De compositie wordt gedragen door een vierkant en 
een cirkel. De cirkel is niet egaal zwart maar lijkt een oog te hebben. 
De vierkante vorm komt los van de achtergrond door een prachtige 
witte rand. Peter heeft met veel gevoel en oog voor details een mooie 
zuivere compositie gemaakt. 

Fotograferen met oog voor detail, levert mooiere foto’s op, zodat 
het menselijk oog verwend kan worden. Details maken de foto. 
Details kunnen opvallen, maar ook onopvallend aanwezig zijn. De 
geselecteerde foto’s laten goed zien, hoe je door goed op te letten 
nog mooiere foto’s kunt maken. 

Rob Agterdenbos

Hub Wetzels, FC Abedia, Landgraaf; 9/11 Memorial Center NY

Louise Wolffensperger, Fotokring Uithoorn



“Als kind al was ik bezig met touwtjes, kraaltjes, 

stokjes en stofjes om er iets van te maken. Op 

school kreeg ik veel complimentjes voor mijn 

creativiteit, wellicht als compensatie voor mijn 

mindere resultaten in de Nederlandse taal. Later 

bleek ik dyslectisch. In de fotografie heb ik daar 

geen last van. Misschien is het eerder een plus 

en komen mijn beelden meer uit mijn gevoel. Ik 

denk veel meer in beelden dan in woorden.”  
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Black Ocean

Drive & Droom

Humor 1

Panty AA

MY WORLD – MY LIFE
Bianca Pauline Buijtenhuis – Lid van Fotokring Eemland
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Ik ben aangeschoven in de woonkamer van Bianca Pauline, tevens haar 
werkkamer. Een tafel vol met maskers, ledematen en kleding van allerlei 
materialen en allemaal zelfgemaakt. Het zijn de attributen die terugkomen 
in veel van haar foto’s.
 
“Ik ben begonnen met het maken van maskers na een zwarte periode 
in mijn leven. Door een op zich onschuldige virusinfectie aan de 
gehoorbeentjes van mijn oor werd ik geveld door een halfzijdige 
gezichtsverlamming. Naast afgrijselijke pijnen was mijn gezicht verminkt 
en voelde ik me meer monster dan mens. Het heeft ruim een jaar 
geduurd voordat ik me zowel fysiek als psychisch weer wat heb kunnen 
herpakken en ik weer ‘de straat’ op durfde. Ondanks de resterende 
lichamelijke klachten voel ik me nu weer aardig in balans. De ziekte heeft 
me veel afgenomen, maar ook nieuwe dingen gebracht, en de fotografie 
is daar zeker een van, hoewel ik ook als jong meisje al fotografeerde.”
Bianca Pauline vertelt dat het wel een ommekeer heeft betekend in haar 
kijk op het leven. “Mijn statement is dat je niet moet kijken naar hoe 
iemand eruitziet maar naar de binnenkant. Mijn foto’s ontstaan dan ook 
op gevoelens en op emoties. In elke foto is er voor mij wel een relatie 
met de psyché, het innerlijke van de mens.”
Een mooi en vriendelijk gezicht kijkt me aan en het is zeker niet nodig 
dat ze haar gezicht verbergt met de vele verschillende maskers die voor 
ons op tafel liggen. 

Mummy baby

“Misschien waren de eerste maskers die ik maakte toch iets van het willen 
verbergen. Het eerste masker was niet veel meer dan een witte ronde vorm 
omzoomd met ijzerdraad en enkele gaten erin. Nu staan de maskers veel 
meer voor het mysterieuze. Ik kruip in de huid van een ander, ik verbeeld 
personages zoals in sprookjes of horrorverhalen. Ik was vroeger al dol op 
‘kwade-geest-films’. Waarschijnlijk speelt mee dat ik destijds door een hel 
ben gegaan en dat ik foto’s maak die met de donkerte van het leven te 
maken hebben.” 

Ik onderbreek haar, dat ik ook foto’s zie waarin de humor of (zelf )
spot volop aanwezig is. Als voorbeeld wijs ik op de foto waarin Bianca 
Pauline als ‘model in lingerie’ figureert.
“Ja, ik volg mijn gevoel”, lijkt een gevleugelde uitspraak die het 
persoonlijke in haar fotografie benadrukt. “De foto’s gaan eigenlijk 
altijd over wat ik meemaak. De inspiratiebron is feitelijk het leven zelf. 
Dat kan iets zijn wat ik zie of ervaar in de straat, de stad of in de natuur”
Dat verklaart de breedte van haar werk. Stel, zeg ik tegen haar, 
dat ik een flinke expositie – van pakweg 40 meter lengte – met je 
werk inricht. Bezoekers vang ik aan het eind op en vraag een aantal 
steekwoorden te noemen die de gemeenschappelijkheid van de foto’s 
in de expositie typeren. Wat zou je dan graag horen? 
“Ik hoop dat er woorden genoemd worden als mysterieus, emotievol, 
ze zetten me aan het denken, ze zijn anders, in veel foto’s zit een 
boodschap, eigentijds. Overigens zou ik mijn video’s dan ook willen 
tonen. Voor mij is het een nieuwe manier om me uit te drukken. Een 
soort vibratie van beeld en muziek. Muziek geeft een emotionele 
toevoeging aan het beeld.” 

Portret standbeeld



december 2019 | In Beeld 96Pagina 10

Drive & Droom

Veel van de foto’s waarin Bianca Pauline zelf figureert, zijn gemaakt 
in urbex locaties. Geweldig hoe ze kans ziet zichzelf steeds in andere 
rollen te fotograferen, vaak in haar ‘uppie’. Turend door de twee 
piepkleine gaatjes in haar masker, in ruimten waar je nauwelijks een 
hand voor ogen kunt zien, moet ze met de selftimer op 20 s, al heen 
en weer lopend en niet struikelend over de lange gewaden, het 
beeld maken. Je kunt niet beweren dat dit gemakkelijke fotografie is. 
Uiteindelijk ligt de moeilijkheid vooral op het inhoudelijke vlak. 
“Ik probeer gebruik te maken van het rauwe en mysterieuze van 
de locatie om mijn personage beter tot zijn recht te laten komen. 
Bovendien stelt het ook vragen naar het verleden: wat is daar 
gebeurd? 

Het gebouw of de locatie is voor mij een soort begin van de fantasie, 
hopelijk ook voor degene die naar de foto kijkt.”

Tot slot vraag ik haar naar de betekenis van de fotografie in haar leven. 
“Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik niet meer zou kunnen 
fotograferen. Ik hoop dat er dan weer andere dingen op mijn pad 
komen waarin ik mij creatief kan uiten. Ik kijk liever naar wat ik wel 
kan. Ik ben sinds kort bezig met het geven van lezingen. Fotografie en 
de zaken die daarmee samenhangen geven mij veel voldoening en ik 
hoop voor anderen de nodige inspiratie.”

Peter van Tuijl

Kijk voor meer foto’s op haar Instagram account www.instagram.com/bianca_pauline

Natuur, the scream
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Ester Besuijen

Architecten bepalen met hun 
ontwerpen hoe een bebouwde 
omgeving eruit komt te zien. 
Daarmee beïnvloeden zij hoe de 
ruimte gebruikt en ervaren zou 
moeten worden. De bevolking 
loopt hier echter vaak achteloos aan 
voorbij zonder notie te nemen van 
elkaar en van het architectonisch 
ontwerp om hen heen.
Dit gedrag van mensen is waar 
Ester Besuijen (FC ’80) door 
geboeid wordt. De foto is met een 
iets langere sluitertijd gemaakt, 
waardoor er beweging in de mensen 
ontstaat. Deze beweging staat in 
sterk contrast met de statische 
omgeving. Door gebruik te maken 
van spiegeling creëert zij ruimte in 
de platte glasgevel. 
De vrouw met de hond staat mooi 
in het licht tegen een donkere 
achtergrond. Is dit wel een omgeving 
om een hond uit te laten? Zou zij 
een poepzakje bij zich hebben om 
in noodgevallen de rommel op te 
kunnen ruimen? In spiegelbeeld is 
de tekst ‘New York’ te lezen. In het 
donkere gedeelte rechts is een bord 
voor een voetgangerszone te zien. 
Dit detail verraadt dat de foto niet 
in New York is gemaakt, maar in 
Rotterdam.
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Foto’s spreken

Drie stoere, bonkige mannen aan het werk 
in een kale loods met TL- verlichting. Zij 
sorteren oesters op formaat en gooien ze in 
de juiste bakken. Deze foto toont een rauwe 
werkelijkheid, ontdaan van franje. Zelfs de 
kleur heeft moeten wijken. Deze ongepolijste 
werkelijkheid staat in groot contrast met de luxe 
waarmee dit product doorgaans omgeven is. 
Beide oudere mannen hebben geen oog voor 
de fotograaf en doen hun werk gedachteloos, 
zo lijkt het. De jongste man rechts ziet fotograaf 
Marja Verbaan (FC de Haagse) wel. Is hij de 
volgende generatie die het familiebedrijf van 
zijn vader moet overnemen? Hij trekt de meeste 
aandacht doordat hij in de lens kijkt en door de 
lichtval vlak achter zijn hoofd. Als beschouwer 
krijg je het idee dat de oester die in de lucht 
zweeft in jouw richting wordt gegooid. Bij het 
zien van deze foto denk ik aan een vakantie in 
het Franse Bretagne, voor de camper oesters 
slurpend met daarbij een heerlijk wit wijntje.

FOTO’S SPREKEN
Door BMK-er Gerrit Meerman

Onder redactie van 
Peter van Tuijl

Marja Verbaan
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De eerste vraag die bij mij opkomt bij 
het zien van de foto van Peter van der 
Zouwen (FWS Maassluis) is: ”hoe is die 
nou gemaakt?” Het is een spiegeling, 
maar waarom zie ik de fotograaf niet? In 
eerste instantie toont de foto erg druk. Er 
staat heel veel informatie op die overal 
door elkaar loopt. De diagonale lijnen 
van het schakelpaneel versterken de 
drukte. In contrast daarmee zit de vrouw 
juist heel rustig voor zich uit te staren 
en merkt schijnbaar niets van al die 
drukte om zich heen. De compositie van 
het beeld zorgt echter voor een zekere 
rust. Kijk eens door je oogharen, zodat 
de kleine details wegvallen. Duidelijke 
lijnen verdelen de foto in vlakken met 
donkere en lichte partijen. Peter legt me 
uit hoe de foto is gemaakt. De vrouw zit 
achter de trambestuurder, die achter een 
donkere en half-transparante wand zit. 
Door de combinatie van doorzicht en 
spiegeling blijft het een raadselachtige 
foto die mij blijft verwonderen. De 
fotograaf heeft namelijk een nieuwe, niet 
bestaande wereld gecreëerd.

Wybe Hietbrink

“Voetstappen klinken hol in de kille, 
verlaten, donkere hal. Met ingehouden 
adem druk ik me in een donker hoekje 
als de man akelig dicht langs mij loopt. In 
zijn rechterhand draagt hij de tas waar het 
allemaal om draait”. Dit zou zomaar een 
passage kunnen zijn uit een spannende 
thriller met dit beeld als boekomslag. 
Het is een soort filmstill, waarbij je 
als beschouwer je eigen verhaal kunt 
bedenken. De fotograaf Wybe Hietbrink 
(FC Rotterdam-Schiebroek) is erin geslaagd 
om met weinig informatie deze spannende 
sfeer op te roepen. Het beeld ziet er rauw 
en een beetje smoezelig uit en is met 
overwegend groene tinten monochroom 
van kleur. Slechts een silhouet van een 
deel van de man (is het wel een man?) is te 
zien. Er is meer suggestie van een ruimte, 
dan op de foto daadwerkelijk is te zien. 
Het beeld bestaat uit donkere vlakken 
en schaduwen zonder doortekening en 
een paar lichtere vlakken. Je oog wordt 
daardoor automatisch naar de hand met de 
tas getrokken: precies het midden van de 
vierkante foto. Heel knap gezien door de 
fotograaf!

Peter van der Zouwen
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De liefde voor fotografie begon bij Bart in de Jaren tachtig met een Praktica camera. “Net als 

mijn vader ben ik met dia’s begonnen en zwart-wit. Begin jaren ‘80 heb ik een paar jaar op de 

kunstacademie gezeten, waar ik veel heb geleerd in het vak fotografie. Op een spoorwegveiling 

kocht ik een Canon camera, waarmee ik veel zwart-wit gefotografeerd heb. Ik ontwikkelde toen de 

films en drukte de foto’s af in de donkere kamer. 

Interview

Interview Bart Smulders  
Lid van Foto Flash Vianen



In Beeld 96 | december 2019 Pagina 15

In 2003 kocht ik mijn eerste digitale 
camera: 3 megapixels, dat was heel 
wat in die tijd. Ik vond het geweldig 
dat ik meteen resultaat zag. Toen 
kreeg ik de smaak te pakken. In 
die tijd dacht ik weleens aan een 
fotogroep. In 2007 zag ik op een 
affiche dat mensen een fotogroep 
wilden oprichten. Daar ben ik op 
ingegaan en dat werd Foto Flash 
Vianen.
Ik heb allerlei fotografische uitstapjes 
gemaakt zoals HDRange, urbex, 
watervangen en die mud-bubbels 
b.v., dat zijn kunstwerken die maar 
kort bestaan. De nabewerking bij 

foto’s is bij mij wel heel belangrijk.”
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Interview
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Hoe lang doe je over een foto? 
“Nog geen half uur. Ik heb mijn vaste knoppen die ik gebruik. Met 
HDR duurt het wel wat langer. Het gaat mij vooral om het beeld, niet 
om technische perfectie, maar het moet wel kloppen.”

Wanneer is de liefde voor dronefotografie begonnen?
“Ik ben altijd gefascineerd geweest door landschappen van bovenaf. 
In het vliegtuig zit ik liefst bij het raampje: prachtig al die dekens 
in het landschap. Toen de drone zijn intrede deed, heb ik er een 
gekocht. Aanvankelijk maakte ik foto’s van landschappen met een 
horizon, met een onderwerp erin. Zoals de forten bij de Utrechtse 
Waterlinie. Daarna ben gaan experimenteren met loodrecht naar 
beneden en zo steeds verder gegaan. Met de telefoon op de 
controller kan ik zoeken naar de compositie die ik wil.  Soms zoek 
ik in Google Maps naar patronen, maar meestal ga ik lukraak het 
veld in, dat is het meest verrassend. Het clubmentoraat en het 
boek van Gerco de Ruijter inspireerden me om door te gaan. Ik 
dacht eerst dat er op dronefotografie binnen fotoclubs een beetje 
werd neergekeken. Nu kon ik vol voor dit prachtige medium gaan. 
Lijnen in het landschap, de industrie, een golfbaan, een woonwijk 
in aanbouw, allemaal schitterend materiaal. Wat ik o.a. belangrijk 
vind is de schaduwwerking. Die bepaalt voor een groot deel ook het 
beeld.” 

Hoe zie je jouw ontwikkeling als fotograaf?
“Ik ben wat vrijer geworden, meer experimenteel, ik durf meer 
en heb meer zelfvertrouwen gekregen. Het feit dat mijn werk 
goed wordt beoordeeld helpt ook. Daarbij doe ik aan wild- en 
landschapsfotografie met onlangs een uitstapje naar tilt-shift-

“Het gaat mij vooral om het beeld,  

niet om technische perfectie,  

maar het moet wel kloppen.”
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fotografie. Ik blijf experimenteren en onderzoeken. Ik ben dankbaar dat 
ik via de Fotobond cursussen kon doen, waar ik veel van heb geleerd. 
Op onze club leid ik af en toe de fotobespreking.” 

Wat wil je laten zien met je werk?
“Dat er zoveel schoonheid binnen handbereik ligt, waar we ons vaak 
niet van bewust zijn. Dat heeft mij de drone ook gebracht: verbazing 
over de schoonheid die om de hoek ligt.” 

Heb je nog ideeën voor de toekomst?
“Mijn plan is om met de drone naar boomkwekerijen te gaan en te 
kijken hoe het ritme zich verhoudt met de omgeving. Daarnaast 
blijf ik ook zonder drone natuurfoto’s maken. Natuur is wel mijn 
hoofdmoot. Hoewel, soms loop ik in de stad en denk ik: hier moet ik 
eens terugkomen met mijn camera. Een tafereeltje op straat wil ik nog 
wel eens fotograferen. In de herfst wil ik op zonnige dagen de mooie 
kleuren in beeld vangen in combinatie met de lijnen in het landschap.  
Ik kan het niet hap-snap doen. Ik moet mijn hoofd ernaar zetten, een 
knop omdraaien en dan echt met fotografie bezig zijn. Dan gebeuren 
de mooiste dingen. Het liefst ben ik dan ook alleen.”

Heb je meer inspiratiebronnen behalve Gerco de Ruijter?
“Het tv-programma ‘Nederland van boven’ en het boek ‘NL XL’ van Karel 
Tomeï. Verder ben ik niet zo bekend met namen.  De landschapsfoto’s 
van Martin Kers hebben me altijd veel gedaan.”

Anna Basemans
Nieuwsgierig? 

https://bartsmulders.nl
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Foto Nationaal

Salon
Foto Nationaal

Je moet geselecteerd worden uit de hoogste bondsregionen om te mogen inzenden voor deze 

gejureerde expositie, die nadrukkelijk geen wedstrijd is. Dat deden 171 bondsleden, van wie er 13 

de eindstreep haalden (en één zich terugtrok), en 5 eervol werden vermeld. Juryleden waren Carla 

Kogelman, fotograaf, Loek van Vliet, docent KABK, Petra Cardinaal, galeriemanager, met algemeen 

secretaris André van Hooidonk als voorzitter zonder stemrecht en Jan Donders als teksteditor.

André Bergmans, het begint altijd met woorden André Bergmans, het begint altijd met woorden

Els Baltjes, lunch Els Baltjes, onverteerbaar
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Het werk werd geëxposeerd in Amersfoort en Delft en staat volledig, 
met het juryrapport en meer gegevens over jury en fotografen, op 
de bondssite, zodat we hier slechts een heel klein deel tonen. Ook 
geselecteerd naar hoe het in een blad overkomt, sommige series van 
5 moet je echt compleet zien, of ‘werken’ klein op papier minder. 

Eerste selectieronde: het scheiden van ‘kansrijke series’ en ‘zekere 
afvallers’, waar al enige eenstemmigheid bij nodig is. De jury moet 
een breed beeld van de fotografie in de selectie opnemen, waardoor 
ondanks de kwaliteit series afvielen omdat er al vergelijkbare, en 
volgens de jury betere, series in hetzelfde genre waren.

Colette Lukassen, EmmaColette Lukassen, Emma

Edward Hermans, Easy on the eyes Edward Hermans, Easy on the eyes Edward Hermans, Easy on the eyes
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Foto Nationaal

Theo Mastenbroek, naar licht en vrijheid

Jaap Hijma, Israeli streets

Jan Ros, playground Kazachstan

Theo Mastenbroek, naar licht en vrijheid

Jaap Hijma, Israeli streets

Esther Vertelman, van luier tot luier
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Jan le Pair, stop de plastic zak Jan le Pair, stop de plastic zak

Izabele Dusinska, afgekeurd Izabele Dusinska, afgekeurd



Ineke de Waal, uitzichtloos
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Foto Nationaal

Gelet werd op de kracht van een heldere boodschap, verhaal, emotie 
en schoonheid. Ingewikkelde series werden al snel opzij gelegd. Bij 
twijfel wordt de tekst geraadpleegd, en dan blijkt soms een dualisme 
of tegenspraak tussen tekst en foto’s. Teksten moeten de foto’s niet 
verklaren, maar bevestigen wat de kijker al zag of vermoedde – het beeld 
is leidend. Als foto’s afwijken van onze kijkwereld in kleur (zwart-wit, sepia, 
oververzadiging in kleur) moet daar een goede reden voor zijn. De serie 

moet het bewijs zijn van een keuze en niet omdat het een modieuze 
variant is. Gebruik van HDR werd dan ook zeer kritisch benaderd.

Hoe dan ook, Foto Nationaal is en blijft de top van de fotografie binnen de 
Fotobond, het ‘visitekaartje’, dit jaar gevarieerder qua genres dan eerder. 

(WB, tekst deels naar die van Frans Albers, Coördinator Salon Foto Nationaal)

Ineke de Waal, schimrijk

Gery ten Broek, kwetsbaar Gery ten Broek, kwetsbaar



Column

Je onderwerp ruiken
Willem weet van wanten

Willem Melching

De beroemde oorlogsfotograaf Robert Capa sprak ooit de woorden: “Als 
je foto’s niet goed genoeg zijn, dan was je niet dichtbij genoeg”. Hij zelf 
was in ieder geval wel altijd héél dichtbij. Als enige burger landde hij 
op D-Day tussen de landingstroepen op Omaha Beach en maakte een 
legendarische serie foto’s op die eerste dag. Dichterbij is een fotograaf 
nooit meer gekomen. 

Je onderwerp zo dicht mogelijk benaderen is inderdaad een goed advies. 
Door dichterbij te gaan kun je je hoofdonderwerp beter isoleren. In plaats 
van een beetje in te zoomen, moet je je verplaatsen. Door een stapje 
extra te verzetten komt het onderwerp vanzelf centraal te staan. Tijdens 
dat verplaatsen kun je nadenken over je compositie, je invalshoek en het 
perspectief. Dat komt de kwaliteit van je foto ten goede. 

Daarom wil ik een lans breken voor de lens met een vast brandpunt. 
Bovendien kost een 50 of 35 mm niet eens zoveel. Ook de goedkopere 
versies doen het prima. In ieder geval zijn ze een stuk goedkoper dan 
de lange lenzen. Je zult al gauw merken dat je met een vast brandpunt 
anders en vermoedelijk beter gaat fotograferen.

Ten onrechte denken sommige mensen dat je met een tele- of 
zoomlens óók dichterbij je onderwerp komt. Maar dat is een optische 
illusie. Het onderwerp blijft namelijk even ver van je vandaan. Het 
lijkt alleen maar dichterbij te komen. Een telelens is eigenlijk alleen 
gerechtvaardigd om te voorkomen dat je wordt opgegeten door je 
onderwerp. De regel is dan ook: Gebruik alleen een telelens om te 
zorgen dat je onderwerp jou niet kan ruiken, in alle andere gevallen 
moet jij het onderwerp kunnen ruiken. 

De foto hierbij kon alleen maar gemaakt worden door heel dichtbij 
te komen. Ze zeggen dat mensen op de lange duur op hun huisdier 
gaan lijken. Maar de persoon op deze foto is een uniek voorbeeld van 
iemand die op zijn eigen handtasje begint te lijken. Juist omdat ik heel 
dichtbij was, kon ik ook nog de reflectie in het tafelblad meenemen. Dat 
ik het er levend vanaf heb gebracht heb ik te danken aan mijn telefoon. 
Die kan onopvallend en geruisloos foto’s maken. Het ideale instrument 
voor wild-life fotografie in de urban jungle.

Willem Melching
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FIAP onderscheidingen

Leen Buijs, Smoking old lady

Acht bondsleden verwierven afgelopen jaar 

een FIAP-onderscheiding voor herhaalde 

succesvolle deelname aan internationale 

salons. Wat laat maar toch hier enige aandacht 

voor hun werk. Binnen de Fotobond staat dit 

werk doorgaans minder in de schijnwerpers 

dan de nationale wedstrijden, ook door het 

individuele karakter. 

Internationale 
FIAP-bekroningen
Onderscheiden

Rob Boehle, Detecting a liar is sixth sense
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Marcel van Balken, Dogfaith

Rob Boehle, Stom, stom, stom

Eén van de 8 was Henk de Lange die in de categorie AV’s werd 
bekroond. Van de overige 7 hier enkele foto’s.
Voor de eerste titel AFIAP (Artist) moet je minimaal 40 acceptaties 
hebben behaald met 15 verschillende werken in minimaal 15 salons 
in minstens 8 landen. Dat bereikten Claudia van Zanten en Leen 
Buijs. EFIAP/silver (Excellent) viel ten deel aan Willem Halbach en Rob 
Boehle. EFIAP/platinum aan Max van Son en Rob ten Tusscher. Voor 
de hogere titels gelden aanzienlijk zwaardere eisen, en alleen Marcel 
van Balken heeft nu met de hoogste titels MFIAP (Master) en EFIAP/
diamond-3 alle FIAP-onderscheidingen verworven, een bijzondere 
prestatie.

Met een FIAP-titel kun je zonder ballotage deelnemen aan de 
Landelijke Groep FIAP, die het inzenden naar internationale salons, 
wedstrijden en exposities wil promoten. Verdere informatie op www.
fotobond.nl > wedstrijden > FIAP en bij Marcel van Balken via fiap@
fotobond.nl. 

Alle bekroonden van harte gefeliciteerd met hun prestaties.

Wim Broekman

Marcel van Balken, Faith

Max van Son, Curious

Max van Son, Motion with Richard Serra
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FIAP onderscheidingen

Claudia van Zanten, Kings going for a walk

Claudia van Zanten, Sunset landing

Willem Halbach, Ballonvaart Willem Halbach, Last melody

Rob ten Tusscher, Profession watchmaker 02
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Aan het woord is Annemarie Vriends, persoonlijk lid van de Fotobond, lid van de landelijke groep 
Portret. Ze studeert begin 2020 af aan de Fotovakschool. 

“Om mijn 50e verjaardag om te zetten naar iets positiefs, i.p.v. een lelijke pop voor in de tuin, 
wilde ik 50 mooie portretten maken van toekomstige vijftigers, 1969-2019. Hoewel 100 jaar 
een reden voor een koninklijke aanvraag is, mag van mij ook een halve eeuw als ‘koninklijk’ 
gevierd worden. De kroon staat symbool voor wijsheid, spiritueel, eer, roem, sieraad, middelpunt, 
herkenning en de inwijding als 50-jarige. Bovendien was ik erg benieuwd naar de verhalen van 
de vijftigers, de ervaringen, gevoelens en gedachten bij het 50 worden.”

Annemarie deelde een affiche op sociale media om mensen voor haar lens te krijgen. Ze vroeg 
mensen die op dezelfde dag als Annemarie jarig waren, maar dat leverde slechts een handjevol 
gegadigden op en ze zocht daarna snel naar jaargenoten. Een aantal portretten heeft ze in 
een studio bij een projectdeelnemer gemaakt, andere bij de mensen thuis en op het laatst nog 
enkele in haar eigen huis. De vijftig is vol, een boekje staat op rol en een expositie aan het eind 
van dit kroonjaar in Eindhoven. En Annemarie weet inmiddels uit de vele persoonlijke verhalen 
wat het is om op het kruispunt van het leven te staan! Van harte proficiat met deze interessante 
portretreeks.

Peter van Tuijl

Geen Sara-pop 
wel echte mensen
Portretproject

“Ik zag er erg tegenop om 50 te worden, de wijsheid die ik nu 

heb had ik graag 25 jaar geleden willen hebben. Als kroon op 

mijn halve eeuw en het bereiken van die wijsheid wilde ik ‘iets’ 

ludieks doen. Ik verafschuwde een pop voor aan de gevel (ik 

woon in een flat), ik wilde het ‘op mijn manier’ vieren. Ik voelde 

een soort opstandigheid, en wilde ‘het’ juist net even anders 

doen. Ik droomde zelfs van een lelijke Sara-pop, het was een soort 

weigering om niet de leeftijd van 50 mee te maken. Het leek alsof 

ik niet meer kon freewheelen, een hang naar mijn jeugd, het jong-

zijn ... alles weg, op naar de ouderdom. Zo zag en voelde ik het!“

Expositie:  14 en 15 december in Cultureel Centrum De Kruisruimte, Gen. 
Bothastraat 7E, 5642 NJ Eindhoven, geopend van 10-17 uur. Mede-exposanten 
Marie-José Brandsen en Izo van Thiel. www.annemarievriends.nl. 

Odette Blewanus

Joost Duppen

Diana Bokje

Portretproject



Elly Reuter (Groningen)
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EXPOSITIES

Exposities

Mail ons alle concrete gegevens, met kort uitnodigend omschreven 
wat er hangt, en in een bijlage een foto op 300 dpi, lange zijde 
minimaal 1800 pixels, Jpeg in hoogste kwaliteit + de naam van 
de fotograaf. Mailadres inbeeld@fotobond.nl. Sluiting volgende 
agenda 26 januari (verschijning uiterlijk 29 februari). Meld een 
activiteit tijdig, als die kan leiden tot een apart artikel over de club, 
afdeling of manifestatie, los van deze rubriek. Ook daar moeten we 
kiezen. Meer exposities op www.fotobond.nl.  Stuur het bericht óók 
naar webmaster@fotobond.nl. 

 
Delft.  
Op 26 oktober werd onder 
grote belangstelling de 1e grote 
landelijke Fotobond expositie 
geopend in het Huis der 
Gemeente Delft, Stationsplein 
1 in station Centraal (ingang 
via de stationshal of de 
Coenderstraat). Een primeur 
in de bijna 100-jarige 
bondsgeschiedenis, met ca. 

120 foto’s uit Foto Nationaal 
’19, Foto Individueel ’18 en ’19 
en de Bondsfotowedstrijd ’19. 
Geopend tijdens kantooruren. 
Samen met FC’59 is een 
fotoroute uitgezet, b.v. prima 
voor een clubtocht. Tip: kom per 
trein er is amper parkeerruimte, 
eventueel in de Phoenix-, 
Zuidpoort- of Prinsenhofgarages. 
T/m 29 november.

Vught.  Fotocollectief ISO 2016 
exposeert van 23 november t/m 
1 december in De Petrus, Heuvel 
2, 5261 EE Vught. Geopend ma-
vr 9-18 uur, za 10-17 uur,  
zo 12-17 uur. 
www.fotocollectiefiso2016.nl. 

Aalten. In het Fotokabinet van 
Oerkroeg Schiller, Prinsenstraat 
4, 7121 AG Aalten exposeert tot 
8 december Grietje Bouman, 
een van de 10 leden van het 
Oostgelders Fotografencollectief. 
Haar thema is ‘oogst’. 
Openingstijden di-wo 19-01 uur, 
do 16-02 uur, vr, za, zo 14-02 uur. 
www.ofc-fotografen.nl. 

Apeldoorn. Pieter Leeflang 
(Deventer Fotokring) exposeert 
t/m 11 december in Dok Zuid, 

1e Wormenseweg 460, 7333 
GZ Apeldoorn. Geopend 
ma-do 8-22 uur, vr. 8-17.30 
uur. Hij toont ‘dreamscapes’, 
samengestelde beelden uit de 
natuur van Goeree-Overflakkee 
t/m Portugal, naast ‘herkenbare’ 
natuurfoto’s, het merendeel op 
groot formaat plexiglas geprint.

Hoogeveen. T/m 14 december 
vindt de Fotomanifestatie 
Drenthe-Vechtdal plaats 
(FMDV), dit keer georganiseerd 
door Fotogroep Hoogeveen. 
Deelname door 11 clubs uit 
de regio. Daarbij is een tip ter 
harte genomen: wijk af van 
de traditionele manier van 
fotograferen en zoek andere 
onderwerpen. Dat moet in 
de presentatie gelukt zijn. 

Harrie van der Keijlen (Wanroij) Wim Huijbregts (Kemfodia, Duizel)

Louis Janssen (Vught)

Conny Baanen (Hoogeveen)
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keuze te zien uit werk vanbinnen- 
en buitenlandse fotografen van 
naam. Geopend werkdagen 9-17 
uur. 
www.noorderlicht.com. 

Groningen. De 35-jarige FC 
Beeldspraak met zo’n 30 leden 
exposeert t/m 27 december in 
de Theaterlounge van Martini/
Plaza, Leonard Springerlaan 2, 
9727 KB Groningen. Geopend 
op werkdagen van 10-17 uur en 
wanneer er voorstellingen zijn.

Wanroij. Op 26, 27 en 28 
december exposeert FC Kiekus 
het beste werk van de 25 leden 
uit het aflopende jaar. ’t Wapen 
van Wanroij, Kwikstraat 6, 
dagelijks geopend van 13.30-17 
uur. De 27e om 19.30 uur geeft 
de Rotterdamse fotograaf Mark 
Engelen een presentatie van zijn 
werk.

Leerlingen van het Technasium 
Roelof van Echten maakten 
een digitale catalogus met alle 
foto’s, achtergrond informatie 
en het juryrapport. Voor 
scholieren is een fotowedstrijd 
gehouden over “wat zie ik 
in Hoogeveen”. Bibliotheek 
Hoogeveen, Willemskade 27, 
geopend ma, di, vr 10-20 uur, 
wo, do 10-17 uur, za 10-16 uur, 
zo 13-16 uur.

Groningen. Noorderlicht 
is 30 jaar jong en viert dat 
t/m 20 december met een 
overzicht in de Martini/Plaza, 
Leonard Springerlaan 2, 9727 
KB Groningen. Begonnen als 
USVA Fotogalerie groeide 
Noorderlicht uit tot de 
professionele, internationaal 
gewaardeerde foto-instelling 
van noord Nederland. Van 
de ca. 2000 fotografen die 
er exposeerden is een ruime 

Noud Duis (Riethoven)
Mariska Lansbergen (Amsterdam)     

Emelie Drummen (Maastricht)

Grietje Bouman (Aalten)

Pieter Leeflang (Apeldoorn) 

Ben Huisjes (Hoogeveen)



Job de Lange (Oisterwijk; publieksprijs 2019)
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Expositie

Vessem. Van 26 t/m 29 december 
houdt FC Lucifer haar jaarlijkse 
expositie in Gemeenschapshuis 
D’n Boogerd, Servatiusstraat 6, 
Vessem. Behalve een variëteit 
aan foto’s (t/m natte collodium 
platen en pinholes) is het 
clubthema ‘met het oog op de 
ander’ te zien, resultaat van een 
mentoraat. Op de 27e om 20 uur 
bovendien een lezing.

Duizel.  Op 28 en 29 december 
exposeert de Kempense FC 
Kemfodia in Gemeenschapshuis 
de Smis, Smitseind 33a, 5525 AN 
Duizel. Geopend van 12–17 uur. 
Officiële opening de 28e om 13.30 
uur. Behalve vrij werk ook foto’s 
uit het mentoraat ‘persoonlijke 
ontwikkeling’ en een AV-
presentatie.  www.kemfodia.nl. 

Cothen.  Fotogroep Kromme 
Rijn exposeert, vooruitlopend op 
het 50-jarig bestaan in 2020, tot 3 
januari in het Dienstencentrum van 
de Woningstichting Cothen, bij het 
Dorpshuis, Kentiestraat 2. Geopend 
op werkdagen van 9-17.30 uur.

Amsterdam. De 5 leden 
van Fotocollectief FC Dames 
exposeren tot 10 januari in 
Ontmoetingscentrum De 
Coenen, Joh. M. Coenenstraat 4 
in Amsterdam. Vrij werk, soms in 
serievorm, soms op zichzelf staand, 
en een fotoketting waarin de leden 
associatief op een voorgaande 
foto hebben gereageerd. Geopend 
op werkdagen van 10-17 uur (bel 
vooraf 020-3709355 of beide zalen 
open zijn).

Maastricht. FC Kiekdoes viert 
haar 10-jarig bestaan met een 
expositie in de Voormalige 
Molenhof, azM Herstelzorg, St. 
Pieterstraat 23 in Maastricht. De 
12 leden, doorgegaan na een 
fotocursus in 2009, tonen hun 
beste foto’s uit het aflopende 
jaar. T/m 11 januari, dagelijks 
geopend van 14-20 uur.

Oisterwijk. FG Fomo exposeert 
van 10 t/m 12 januari in Tilander, 
Spoorlaan 82c in Oisterwijk. Te 
zien zijn ca. 100 foto’s van de 30 
leden en 6 AV-series. Opening 
vrijdag 10 om 20 uur door John 
Lommen. Geopend vr 20-22 uur, 
za 12-17 uur en zo 11-17 uur. 
www.fomo.nl. 

Riethoven. FK Riethoven 
exposeert op 11 en 12 januari 
in Gemeenschapshuis De 
Rietstek, Hennepstraat 6A. 
Behalve een selectie van werk 
uit het afgelopen jaar hangt er 
een 30-tal foto’s met als thema 
‘Beweging’. Za 12 geopend 13-17 
uur, zo 11-17 uur.

Vleuten.  FC Vleuten 
fotografeerde nog tijdig voor 
de afbraak het leegstaande 
pand van de Bijlmerbajes onder 
leiding van een oud-bewaker. 
Het resultaat van de tocht door 
dit iconische gebouw is te zien 
t/m 31 januari in Buurtcentrum 
De Schakel, Schoolstraat 11, 
3451 AA Vleuten, dagelijks 
geopend van 9–23 uur.

Lezing:   
16 januari geeft Robert Theunissen in Nijmegen-Noord een lezing 
over de rol van vrouwen en millennials in de huidige foto-revolutie, 
en over de combinatiefotografie en beeldblindheid. Robert 
was hoofdredacteur van Focus, Zoom.nl en Shuttr. Vooraf Rob 
de Winter over fotobewerking, in brede zin en voor elk niveau. 
Organisatie FC Focel, Elst, kosten € 6,- in de voorverkoop, aan de 
zaal € 7,50. Aanmelden via  www.focel.nl/batavierenfotolezing. 

Klaas Vet (Vessem) 
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Maak nu ook gebruik van de Transcontinenta Probeerservice

Zo gevarieerd als de fotografie is, zo gevarieerd is ook het aanbod van objectieven voor fotografen. Van ultragroothoek-
zooms, lichtsterke vaste brandpuntsafstanden en telezooms met close-up mogelijkheden, tot 1:1 macro objectieven. Dit alles 
maakt het soms lastig om het juiste objectief te kiezen. Gelukkig is er voor iedereen de unieke Transcontinenta Probeerser-
vice!
Via de Transcontinenta Probeerservice is het nu mogelijk om recente objectieven van Tamron, Samyang, ZEISS en Lensbaby 
uit te proberen op je eigen camera, op je eigen locatie en op een door jezelf gekozen tijdstip. Een unieke mogelijkheid om 
je te helpen bij het maken van de juiste keuze. 
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Tekenend en fantaserend was Josefien als jong meisje al bezig met de 
kunst van het waarnemen. Later werd het tekenen vervangen door 
fotografie, hiermee kon zij de verhalen die de wereld haar influisterde, 
vertalen naar krachtige portretten. Immers zijn het beelden die over 
een zekere resonans beschikken en tot de mens spreken. Orerend 
met licht schrijft Josefien verhalen over hoe zij de wereld ziet. 
Schitterende kleurenspektakels waarin zij de mens laat zien vanuit 
haar perspectief. Surrealistische portretten die vanuit haar ogen de 
realiteit representeren, haar realiteit.

Niet heel lang geleden kreeg een vriendin van Josefien te horen dat 
ze ziek was, een levensbedreigende ziekte waarvan werd gedacht 
dat die haar zou beroven van haar energie, schoonheid en lust om 
te leven. In een periode van opeenvolgende ziekenhuisbezoeken en 
behandelingen, verloor Daisy haar beeldschone haardos. Naast haar 
fragiele gezondheid was nu ook haar trots ontnomen, maar waar 
een ieder zich verongelijkt zou voelen bleef Daisy kalm en krachtig. 
Daaropvolgend besloten Josefien en Daisy een serie portretten 
vast te leggen, waarbij de focus niet op haar 
ziekte lag. In deze reeks portretten ligt de 
nadruk op haar schoonheid, de schoonheid die 
Daisy vertoonde gedurende haar moment van 
kwetsbaarheid. Josefien kijkt vandaag de dag 
met veel bewondering terug naar dit beeld, want 
voor haar is het een beeld dat laat zien dat er 
zelfs in donkere tijden ruimte is voor optimisme. 

In een ieder van ons schuilt schoonheid, op 
minutieuze wijze legt Josefien dit vast. Anderen 
helpen hun eigen schoonheid inzien, is voor haar 
de grootste blijk van waardering. Aan het einde 
van de dag is dat ook hetgeen wat haar zoveel 
voldoening geeft. Naast dat zij in haar werk haar 
creatieve visie kan uiten, kan ze ook wat betekenen 
voor hen die onzeker zijn. Fotografie heeft haar 
door de jaren heen veel gebracht, zo heeft het haar 
persoonlijk rust gegeven en is zij de wereld om haar 
heen beter gaan begrijpen. In haar eigen woorden 
zegt ze het volgende: “Fotografie heeft van mij 
een completer mens gemaakt en iedere ontmoeting 
brengt mij een wijze les.” 

Ontdek meer:
CameraNU.nl/verhalen

Meer dan een moment.

28 I Photographer & Stylist

Canon EOS 7D Mark II DSLR 
+ Lensbaby Velvet 85 Canon 


