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Voorjaar 2013

Jan Wille

28 februari (donderdag): Clubuitwisseling. De Fotoclub Ommoord uit
Rotterdam heeft de GFC uitgenodigd om foto’s te laten zien op de
clubavond. Wie mee wil gaan kan zich bij Geri aanmelden.
4 maart: Voorbereiding expositie door Peter Tielemans en een
diapresentatie door Hans van Oosten.
11 maart: Fotobespreking afdrukken. Iedereen mag drie foto’s meenemen.
Liefst in passe-partout met de maat 40x50 cm. Niet opgeplakte foto’s
mogen wel, maar zijn lastiger te presenteren. De foto moet in ieder geval
voldoende groot zijn om zichtbaar te zijn vanuit de zaal.
18 maart: Beginnersavond techniek. Tijdens deze avond zal Jan van der
Spree in gaan op het thema avondfotografie. Hij zal tips geven die op 25
maart tijdens de buitenavond in praktijk kunnen worden gebracht.
25 maart: Buitenavond. We spreken met elkaar af in het centrum van
Gouda en gaan het thema avondfotografie in praktijk brengen. Neem een
statief en zonodig een draadontspanner mee!
1 april: Geen clubavond (Tweede Paasdag)
8 april: Bespreking avondfoto’s. Op deze avond bespreken we de foto’s die
we op 25 maart hebben gemaakt. De foto’s worden beoordeeld op
beeldinhoud, maar ook op techniek.

Kopij voor nummer 3 vóór
25 maart 2013 sturen naar
Jos Arents.
josarents@gmail.com

15 april: Clubuitwisseling. De fotoclub Silhouet uit Wassenaar laat deze
avond eigen werk zien.

Van het bestuur

Geri van Ittersum

Op 4 februari jl. hadden we de algemene ledenvergadering. De leden
hebben het verslag inmiddels gehad. Belangrijk punt was de
verkiezing van Cor Markus en Robert van den Eijk in het bestuur.
Robert is de nieuwe secretaris geworden. Hij zal onder meer de ledenadministratie verzorgen en
ook de wedstrijden van de Afdeling en de Fotobond coördineren. Cor is vice-voorzitter en heeft
tevens de website, facebook en de opmaak van de Nieuwsbrief onder zijn hoede.
Het nieuwe bestuur is inmiddels bij elkaar geweest en heeft het plan opgevat om een
verenigingsscan te doen. Deze is opgezet door de Fotobond en via een checklist kun je bekijken
hoe je er voor staat als vereniging o.a. wat betreft organisatie, activiteit, ledenbeleid, PR etc. In
dat verband wordt er het komende voorjaar ook een enquête gehouden onder de leden.

Uitslag foto-online 2012

Jos Arents

Van onze vereniging hebben slechts 2 mensen aan deze wedstrijd van de fotobond meegedaan.
René de Kruyf en ik. Er mochten 2 foto’s p.p. ingestuurd worden. René had een erg goede score
van resp. 24 en 22.5 punt (de winnaar had 26 punten). Hiermee kwam hij op de 15e plaats van
de 1418 foto’s.
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Mijn resultaten waren resp. 18,5 en 21 punten, maar volgens René kwam ik toch maar mooi op
de 2e plaats van de GFC leden.
Op de site van de fotobond /wedstrijden /foto-online2012 kan je alle foto’s zien.

Foto’s van René.

Foto’s van Jos

Uitstapje naar Amersfoort

Jos Arents

Met 4 leden bezochten we de tentoonstelling van de landelijke gespreksgroep DIGITAAL van de
Nederlandse Fotobond op 26 januari. Het ging om digitaal bewerkte foto’s waardoor een eigen beeld
ontstaat van de maker. Heel verrassend en inspirerend om misschien zelf ook eens aan te werken.
Meer van dit soort beelden kan je zien op: http://fotobond.nl/taak-en-gespreksgroepen/digitalebeeldbewerking/gallerij/
Voorbeeld hieronder van : Henk Griffioen
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Jaarprijs Foto ( afdruk)

Peter Tielemans

Op 28 januari was Hans den Hollander te gast
bij de GFC . Hans den Hollander is beeldend
kunstenaar en eigenaar van een galerie die
gespecialiseerd is in grafiek van bekende
kunstenaars van 1850 tot heden.
Enthousiast was hij ingegaan op de vraag, via
Wim Willemse, foto's van de club te jureren in
verband met de jaarprijs Foto ( afdruk) . Op 28
januari liet hij alle ingezonden foto's de revue
passeren, en voorzag deze van zijn
commentaar. Bij zijn bespreking van de foto's
liet hij onder meer zijn waardering blijken voor
abstracte beelden. Hierbij ging hij ook een
radicale verandering van blikrichting niet uit de
weg, door bijvoorbeeld een foto
ondersteboven te bekijken.
De foto die hij het meeste waardeerde was een
foto van Jan Wille.
Bij deze feliciteren we Jan Wille nogmaals met
de Fotojaarprijs.

Inloggen facebook

Cor Markus

De club heeft nu ook een pagina op facebook. Nog
beperkt toegankelijk. Hierover later meer.
Hoe je kan inloggen en jezelf beschermen tegen
ongewilde activiteiten lees je in de bijlage of via de
onderstaande link.
Ga naar www.facebook.com, je treft dan rechts in
beeld de ruimte waar je de gegevens kan invullen.
Om je bij Facebook te registreren moeten de
gevraagde gegevens worden ingevuld.
Om je persoonlijke instellingen in te stellen is er
een menu aan de rechterzijde (slotje). Je kan dan
in de verschillende opties kiezen voor wie wat
mag zien. Dit is vooraf instelbaar maar ook
achteraf te veranderen. Voor een uitgebreide
handleiding kijk dan op:
http://www.sir55.nl/bijlagen/10-122012_13_46_44.PDF

3

Afbeeldingen als voorbeeld.

Wedstrijden

Jos Arents

Bij de jaarwedstrijd afdeling 11 voor 2013 is geen lid van GFC in de prijzen gevallen maar onduidelijk
is ook of er wel iemand aan heeft meegedaan?!
Aan de Bondsfotowedstrijd 2013 doen mee: Jan Wille, Hans van Oosten, Wim Willemse, Gerard van
de Linden met allen 2 foto’s en Jan van der Spree en Cor Markus met elk 1 foto.
Dit waren de 10 clubfoto’s die uitgekozen zijn op 11 februari. Als de uitslag eind maart komt meer
hierover en de foto’s.
De FIAP gespreksgroep geeft 4x per jaar een digitale Nieuwsbrief uit, het FIAP Nieuws. Hierin staan
wetenswaardigheden en nieuwtjes over internationale fotowedstrijden en -salons. Ook van de
organisaties PSA, UPI en ISF wordt informatie gegeven. De nieuwsbrief is te vinden op de website van
de Fotobond bij: http://fotobond.nl/fiap-nieuwsbrief

EXPO FOTOFESTIVAL NAARDEN
Van zaterdag 18 mei tot en met zondag 23 juni wordt het FOTOFESTIVAL NAARDEN gehouden. Naast
de officiële tentoonstellingen van professionele fotografen is er ook dit jaar weer de mogelijkheid
voor vrijetijdsfotografen hun werk te tonen. De belangrijkste expo daarvan wordt geregeld door de
Fotobond, die gedurende de gehele periode het Stadskantoor tot zijn beschikking krijgt, waar ca. 50
foto’s kunnen hangen.
Het thema dit jaar is: ‘Blijf niet hier – Nederlandse fotografen in het buitenland’.
Alle leden van fotoclubs worden uitgenodigd één foto van dit thema in te zenden: hoe zie je als
Nederlands fotograaf leven, wonen en werken over de grenzen. Uit alle inzendingen wordt door een
deskundige jury een selectie van de 50 beste foto’s, die voldoen aan dit thema, gekozen.
Voorwaarden:
-

uitsluitend een in het buitenland gemaakte foto inzenden (één per deelnemer)
bestand van de foto: langste zijde niet meer dan 800 pixels bij 100 dpi
uitsluitend digitaal inzenden naar een speciale website van de Fotobond:
FotofestivalNaarden@fotobond.nl
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-

-

alle inzendingen moeten uiterlijk 31 maart binnen zijn
de geselecteerde fotografen mogen zelf de formaten van de foto’s bepalen (minimum
formaat 10x10 cm)
er wordt, bij voorkeur, niet gehangen in de ‘standaard’ lijsten van 40x50 cm van de
Fotobond; elke deelnemer bepaalt zelf – uiteraard toch wel in overleg met de taakgroep
Wedstrijden en Exposities – hoe gehangen wordt, en of wel of niet een lijst gebruikt wordt
totaal kunnen ca. 50 foto’s hangen
het inrichten van de expositie is op vrijdag 17 mei

In de loop van april krijgen alle geselecteerde mensen bericht, waarna overlegd zal worden hoe de
expositie wordt ingericht.

Uit de oude doos

Geri van Ittersum
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Het is er een tijdje niet van gekomen, maar nu ben ik weer eens in de doos met oude afleveringen
van het clubblad gedoken. Onlangs hebben we via een puntensysteem de foto’s voor de
Bondswedstrijd geselecteerd. Dat was zeker niet voor de eerste keer dat er in de club met punten
werd gewerkt. In de Goudascope van oktober 1960 wordt uit de doeken gedaan hoe de
puntenwaardering toen in elkaar stak. Best ingewikkeld en ook voer voor discussie in volgende
afleveringen. De wedstrijden waar het om ging waren clubwedstrijden dus tussen leden onderling.
Men hield er een klassensysteem op na geënt op sportcompetities met vier klassen: voor beginners,
voor gevorderden, een promotie- en een hoofdklasse en met een heuse promotiedegradatieregeling. Interessant is om te zien dat de wedstrijden allemaal verschillende thema’s
hadden.

Fotografie tentoonstellingen:

(bron: o.a. Volkskrant)

Jos Arents

Amsterdam, Foam:
Fashion & Foam, vijftien fotografen en ontwerpers maakten een eigen interpretatie van drie
beroemde modefoto’s, t/m 17/3; Primrose t/m 3/4; One Group Show t/m 17/3 ****; Inbetweens;
me & my models t/m 20/3. www.foam.org
Amsterdam, Tropenmuseum:
Imagined places, foto en film van Adrian Paci, Zineb Sedira, Bouchra Khalili, Claudia Cristovao en HoYeol Ryu, t/m 14/4. *** www.tropenmuseum.nl
Amsterdam, Huis van Marseille:
In and out of fashion, modewerk van Vivianne Sassen, t/m 17/3. www.huismarseille.nl
Amsterdam, Galerie Fontana Fortuna
De serie CHAOS van de franse fotograaf Rancinan, t/m 24/3 http://www.fontanafortuna.com
Den Haag, Museon:
Wildlife Photographer Of The Year, genomineerde foto’s van internationale natuurfotografen, t/m
5/5. www.museon.nl
Gouda, Schipper Kozijnen:
Lea en Casper Cammeraat 2/3 t/m 20/4 http://www.caspercammeraat.com
Groningen, Noorderlicht fotogalerie:
In This Land, documentaire fotografie van Zed Nelson over Israel, t/m 17/3 www.noorderlicht.nl
Haarlem, Kunst centrum Haarlem:
Keep on Rolling, foto’s van de Rolling Stones van fotograaf Frans Verpoorten, t/m 16/3
www.kunstcentrum-haarlem.nl
Haarlem, Het Dolhuys:
Architectuur van een ideaal, Christopher Payne en Jannes Linders fotografeerden psychiatrische
inrichtingen in Nederland en in de VS, t/m 14/4**** www.hetdolhuys.nl
Rotterdam, Nederlands Fotomuseum: Supersonic Youth, Actuele fotografie van
Belgische fotografen, t/m 17/3
FROM HOLLAND WITH LOVE: Koos Breukel, Ed van der Elsken, Paul Kooiker, A.P Komen & Karen
Murphy, Bertien van Manen, Julika Rudelius, Martine Stig, Andrea Stultiens en Useful Photography.
9/3 t/m 20/5 www.nederlandsfotomuseum.nl
Wat komen gaat: Foto Festival Naarden 2013 (www.fotofestivalnaarden.nl) 18 mei t/m 23 juni
Nog meer exposities op: http://www.fotoexpositie.nl/exposities/index_maart_2013.html
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