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-Geri van Ittersum

1 oktober: de club Pixana laat deze avond eigen werk zien. Het gaat dan
om audiovisuele producties. Vorig jaar jureerden ze onze jaarprijs AV zeer
professioneel en enthousiast. Ze willen om acht uur beginnen, dus kom op
tijd.
8 oktober: het is de vooravond van onze jubileumtentoonstelling. We
komen bij elkaar in de Agnietenkapel. Er is geen vast programma. We
kunnen onze eigen foto’s bewonderen en de laatste hand leggen aan de
inrichting.
15 oktober: er is een fotobespreking (beamerpresentatie) in de
Agnietenkapel. We nodigen ook bezoekers van de tentoonstelling uit hun
foto’s te tonen en de bespreking bij te wonen.
22 oktober: er wordt nog een aansprekende fotograaf uitgenodigd om een
presentatie te geven in de Agnietenkapel. Het kan zijn dat de datum nog
verschoven wordt. Let daarom op het programma op de website.
29 oktober: foto café, neem eigen foto’s mee (afdrukken) om aan tafel te
laten zien. Verder wordt deze avond aandacht besteed aan de evaluatie
van het jubileum en het voorbereiden van de open dag ( 5 november)

Hans Aarsman
-PeterTielemans
Beste fotografie liefhebber,
Wij willen u graag wijzen op het feit dat Hans
Aarsman op woensdag 17 oktober in Theater
Diligentia te zien zal zijn met zijn eerste
theaterprogramma. In deze voorstelling neemt
fotografie een belangrijke rol in. Daarom wil ik
u vragen of er mogelijkheden zijn om uw
leerlingen/leden hierop te wijzen. U zult
Aarsman wellicht al kennen van zijn
wekelijkse rubriek in de Volkskrant en van De
Wereld Draait Door. Nu zal hij zijn visie met u
delen vanaf het toneel.
Meer informatie over de voorstelling en Hans
Aarsman vind u in de bijlage en via deze link.
Wij hopen u te mogen ontvangen op 17
oktober!
Met vriendelijke groeten,
Iris Terlouw
Stagiaire Publiciteit & Nieuwe Media

Afdeling Elf
-Geri van Ittersum
Inmiddels heeft afdeling 11
(www.afdelingelf.nl) een eigen website.
Ook is er een nieuwsbrief uit gekomen in
september met een agenda voor de komende
tijd
Foto online
- Peter Tielemans
Er is weer een foto online wedstrijd
georganiseerd door de fotobond
Iedere deelnemer kan maximaal twee beelden
insturen door ze bij te voegen bij een email en
te sturen naar: foto-online@fotobond.nl .
Insturen kan van 1 november tot uiterlijk 30
november
verdere info zie:
http://www.fotobond.nl/index.php?option=com
_content&view=article&id=101:fotoonline&catid=47:fo
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Oproep lid/leden programmacommissie:
De programmacommissie komt met ideeën
voor het programma en verzorgt de planning
van de maandagavonden.
Voor deze commissie worden mensen gezocht.
Wie wil hier deel van uitmaken?
Meer info en aanmelden bij Geri.
New York

- Jos Arents

René is zoals jullie weten naar New York
geweest en ik nu ook.
Een heel indrukwekkende stad die ieder weer
op zijn eigen manier heeft beleefd en
fotografeerde. Daar willen we jullie van mee
laten genieten op 26 november.
Wellicht dat Gerard ook nog bijdraagt aan deze
avond (hij is nu in de USA).

Wiki takes Gouda
- Stichting Open
Monumentendag Gouda
Beste leden van de Goudse Fotoclub,
Met veel genoegen, en wellicht ten overvloede,
breng ik de “Wiki loves Monuments”
fotowedstrijd onder uw aandacht.
Deze fotowedstrijd beoogt zoveel mogelijk
kwalitatief hoogwaardige foto’s toe te voegen
aan de internet encyclopedie Wikipedia.
Om in dat kader zoveel mogelijk foto’s van
Goudse monumenten op Wikipedia te krijgen
heeft de Stichting Open Monumentendag ism
het Historisch Platform het aanvullende
initiatief “Wiki takes Gouda” genomen.
Meer informatie daarover kunt u vinden op de
betreffende websites. Wellicht een leuk idee
voor uw leden om mee te doen?
Met vriendelijke groet,
Stichting Open Monumentendag Gouda
Cock Zweegman, secretaris

Jubileum:

-Geri van Ittersum

Joop Kraay heeft jullie regelmatig per mail op
de hoogte gehouden van de voortgang van het
jubileum. Iedereen heeft als het goed is
inmiddels zijn foto’s ingeleverd. Er is een
draaiboek opgesteld voor de laatste dagen van
de voorbereiding en er is een
suppoostenrooster gemaakt. De
openingsreceptie is op 9 oktober van 17 tot 19
uur. Omstreeks 17.30 uur heet de voorzitter
iedereen welkom. Daarna leest de
stadsdichteres het gedicht voor dat ze heeft
geschreven als voorwoord bij het
jubileumboekje. Vervolgens zal de wethouder,
mevrouw Daphne Bergman, de tentoonstelling
officieel openen. Dat zal gebeuren met een
verrassende actie. Saxy4, een ensemble van
Caecilia, verzorgt de muziek tijdens de
receptie.

Kettingfoto
Tentoonstellingen:
Small Stories Bigger Picture is van 13
september tot en met 25 november te zien in
MOTI (http://www.motimuseum.nl/)
BredaPhoto 2012: homo empathicus van13 sep
- 21 okt 2012 zie: http://www.bredaphoto.nl/nl/

-Jos Arents

De ketting foto van dit jaar die was
georganiseerd door Jan van Herk was een
succes en smaakte naar meer. Jan bedankt
voor je inzet hiervoor.
Het nieuwe seizoen gaan we ons er verder in
specialiseren en nu neemt Cor Markus de
organisatie op zich en zal hij ook de eerste
foto leveren.
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Mededeling Caecilia:

Huurdersfeest

Op zaterdag 6 oktober zal er in Muziekpand50
een rommelmarkt worden gehouden waarvan
de opbrengst geheel ten goede komt aan de
verenigingskas van Caecilia. Reeds geruime
tijd zijn we voor hiervoor spullen aan het
verzamelen zoals boeken, cd’s, dvd’s,
huishoudelijke spulletjes, kortom alles wat op
een rommelmarkt geld op kan brengen.
Er zijn ook spullen welke we zeker niet kunnen
gebruiken omdat we weten dat we deze niet
verkopen zoals verouderde
computeraccessoires, videobanden, oude tv’s
enz. Ook voor u is dit de gelegenheid om van
wat oude spullen af te komen. Om de zolder,
schuur of garage eens flink op te ruimen.
Vanaf 1 oktober zullen er onder de tafels bij
de ingang verhuisdozen staan waarin u spullen
mag achterlaten.
Ook vragen we om uw begrip als er gedurende
deze week voor de rommelmarkt wat spullen
rechts bij de ingang opgestapeld staan.
Na 6 oktober zal alles weer netjes opgeruimd
zijn. Verder nodigen we u uit om tijdens de
rommelmarkt een kijkje te komen nemen om
misschien de aankoop van uw leven te kunnen
doen. Wilt u dit ook doorgeven aan al uw
leden!
Met vriendelijke groet,
Mari Slagboom
Penningmeester Stedelijke Harmonie Caecilia

Onze huurbaas Caecilia heeft het initiatief
genomen om een feest te organiseren voor
alle huurders van Pand 50. Dat zal plaats
vinden op zaterdag 24 november a.s. in de hal
van handboogvereniging Jacoba van Beieren.
Het belooft een zeer gevarieerde avond te
worden. Naast een optreden van het Stedelijk
Harmonieorkest is er gelegenheid om je
vaardigheden in het handboogschieten te
testen. De Gold City Country Country groep
geeft een voorstelling alsook een
gitaristenduo. Van ons als fotoclub wordt
natuurlijk ook wat verwacht. Voor de hand ligt
om foto’s te maken van het hele gebeuren.
Verder zouden we kunnen we een
beamerpresentatie van foto’s kunnen
verzorgen als achtergrond bij een muzikaal
optreden. Over de uitwerking kunnen we het
nog hebben op een clubavond.

Uit de oude doos

-Geri van Ittersum

-Geri van Ittersum

Het 25 jarig jubileum van de GFC in 1972 werd groots aangepakt. Al in de Goudascoop van
December 1969 wordt een oproep gedaan om foto’s en dia’s aan te leveren voor een serie over
Gouda ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de stad dat in hetzelfde jaar wordt gevierd. Het
werd een groot succes; Wim Scholten vertelde er al over in zijn interview en Piet van Leeuwen heeft
er begin dit jaar een deel van laten zien.
Ik ben jaloers op de wijze waarop de schrijver van dit artikel de leden enthousiasmeert om hun
inbreng te leveren. De schrijver van het artikel is niemand minder dan de heer C.J. Schotel. Hij was
vanaf de oprichting in 1947 tot 1969 voorzitter van de GFC. Het was een echte heer. Op de foto te
zien (links) met burgemeester James ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum in 1962.
Er werd in 1972 ook een tentoonstelling gehouden. Deze vond plaats in het Catharinagasthuis en
werd door 2732 belangstellenden bezocht volgens de Goudascope van maart 1973. Deze aflevering
meldt ook dat “ van onze club 111 zwart-wit foto’s waardig werden gekeurd om tentoongesteld te
worden”. De leden die foto’s presenteerden worden met name genoemd. Daarbij staan Aad
Harmsen, Wim Heuvelman, Wim Willemse en Wim Scholten, die veertig jaar later wederom
exposeren op onze jubileumtentoonstelling.
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G 0 U D A 700 j a a r •
In juni 1972 zal het 700-jarig bestaan van Gouda herdacht
worden en men is al bezig om allerlei plannen voor de
viering van dit feest te bedenken.
Ook aan onze vereniging zond het gemeentebestuur een
kennisgeving van het a.s. gebeuren, met tevens het verzoek
om een 'Buggestie betreffende een mogelijke medewerking.
Maar wat zou dat kunnen zijn?
De herinnering aan de zeer interessante vertoning van
de serie over Naarden, die in het Museum gehouden is,
bracht de oplossing: We moeten iets dergelijks van
Gouda naken! !!
Het plan vond algemene instemming, een commissie werd
benoemd, de nieuwe voorzitter zorgde al voor een (was)
lijst van ideeën (groot genoeg voor drie draaiboeken)
en een onderhoud met de wethouder heeft al plaats
gevonden.
de commissie, bestaande uit de heren Blaak, Dijkstra,
Harmsen, Pijls, Scholten, Schotel, P. Tuihenburg en
Vervoort is meteen aan de slag gegaan en wil graag wat
van de plannen vertellen.
Het is de bedoeling om met ALLE CLUBLEDEN te gaan werken
aan THEE fotoseries, een in kleur (kleinbeeld-dia's)
en een in zwart/wit (vergrotingen) over leven en werken
in het fotogenieke Gouda. De diaserie zal moeten bestaan
uit een groot aantal - natuurlijk heel goede opnamen die op een bijzondere manier vertoond zullen
worden, b.v. met 2 projectoren en begeleid met pittig
'commentaar en passend geluid.
Hiervoor is nodig dat ieder lid steeds speurt naar
onderwerpen, daarover suggesties doorstuurt, of liever nog
ze zelf opneemt. Voor de komende weken wordt gedacht aan
St. Nicolaas in Gouda, de Markt met kerstboom en kaars
verlichting, de verlichte winkelstraten en als daar
kans op is: Gouda in de sneeuw. Dit laatste geldt ook
voor karakteristieke plekjes in de omgeving, zoals de
Reeuwijkse plassen e.d.
De Commissie wil graag weten wat men al bezit op dit
gebied. Gaarne dus een schriftelijke opgave. Formaat
5x5 cm en om een goed geheel te krijgen, liefst alles
op een soort film b.v. AGFA CT 18.
Nogmaals, er zijn heel veel dia’s nodig om daaruit een
keus te kunnen maken en het moet een eer zijn om straks
in de serie vertegenwoordigd te zijn. De dia’s worden
niet "ingepikt" maar zullen waarschijnlijk gedupliceerd
worden als dat nodig is. Het ligt niet in de bedoeling
om de gehele serie aan de Gemeente te schenken, maar wel
om steeds beschikbaar te stellen, evenals aan vereniging
en organisaties die daar belang in stellen.
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Over onkostenvergoeding is nog niets definitiefs te
vertellen, maar het heeft wel de aandacht.
En nu nog iets over de zwart/wit series. Zolang de club
bestaat is er altijd gesproken over het
maken van opnamen in eigen stad en omgeving. Denderend
is het resultaat nooit geworden, maar nu M0ETEN er
spijkers met koppen geslagen worden!
De algemene wedstrijd voor dit jaar is een mooi
aanknopingspunt, want die heeft a1 als onderwerp GOUDA
gekregen.
Een briljante serie over stad en omgeving zou in 1972
bijzonder goed van pas komen want niet alleen Gouda
jubileert dan. Blijkbaar heeft niemand er nog aan gedacht
dat er dan een club is die in dat jaar een zilveren jubi
leum kan vieren! Die club heeft elk lustrum de unieke
gelegenheid gehad om.in het stedelijk museum te mogen
exposeren, stellig zal dat in 1972 ook worden toegestaan
en zeker als zo’n tentoonstelling een onderdeel kan vormen
van het totale feestprogramma.
Er is dus alle reden om als club hard te gaan werken gedurende anderhalf jaar - aan het verwezenlijken van
bovengenoemde plannen.
DE SERIES G-700 en G-25 M 0 E TEN EEN SUCCES WORDEN.
Sch.

BMK-dag 10 november 2012
De BMK-dag in 2009 ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Bonds Meester Klasse was
een succes en de roep van de deelnemers om meer willen we niet onbeantwoord laten.
Op zaterdag 10 november aanstaande is het zover en kunnen alle leden van de Fotobond
deelnemen aan workshops en lezingen die door BMK-ers worden verzorgd. Nou ja, alle leden is
natuurlijk praktisch niet haalbaar. Er is ruimte voor 200 deelnemers en de honorering van de
inschrijving gebeurt op volgorde van inschrijving via de e-mail! De inschrijvingstermijn sluit op vrijdag
26 oktober 2012.
Het mooie van deze BMK-dag is dat je je eigen programma kunt samenstellen. Wil je meer weten
over het werk van verschillende BMK-ers of neem je liever deel aan workshops over een bepaald
onderwerp. Bijna alles kan. Natuurlijk moeten we wel rekeninghouden met het maximaal aantal
deelnemers per workshop of lezing en daarom moet je ook enkele alternatieven opgeven. Gebruik
de laatste pagina om je keuze te maken en die te sturen naar bmkdag2012@gmail.com, nogmaals
uiterlijk 26 oktober!

DE PROGRAMMA-ONDERDELEN WAARUIT JE KUNT KIEZEN
WORKSHOPS
Elke workshop (WKSH-A t/m WKSH-H) duurt 2 uur (zonder pauze).
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WKSH-A: FOTOBESPREKEN en STROMINGEN IN DE FOTOGRAFIE
Hoe kijk je naar een foto, fotobespreker zowel kennis als kunde!
Door Rob ’s Gravendijk en Harry Sikkenk
WKSH-B: MODELFOTOGRAFIE Mode en modelfotografie: kunde én kunst! Door Frank Boots
WKSH-C: SERIEMATIG WERKEN Series maken, waarom zou ik? Door Peter Willemse
WKSH-D: NATUURFOTOGRAFIENatuur is meer dan een landschap! Door Gijs van Gent
WKSH-E: REISFOTOGRAFIE
"Aan de hand van zijn favoriete fotoboeken van zijn helden laat Pascal zien hoe hij geïnspireerd wordt. De
deelnemers maken samen met Pascal een analyse hoe zijn helden reisfoto’s maken en daarmee krijg je
handvatten voor je eigen reisfotografie aangereikt.
Door Pascal van Heesch
WKSH-F: GEËNSCENEERDE FOTOGRAFIE Door Jean Marie Piron
1. Inleiding
2. Wat is geënsceneerde fotografie (zoeken naar een definitie)
3. Korte geschiedenis van de geënsceneerde fotografie in Nederland
4. Een aantal buitenlandse fotografen
5. Onderwerpen in de geënsceneerde fotografie
6. Een paar beroemde (beruchte) voorbeelden
7. Reeks "Food": a. Idee, b. Fotograferen, c. Bewerken
WKSH-G: STRAATFOTOGRAFIE Vijand of vriend, schroom of lef? Door Peter van Tuijl
WKSH-H: VOORUITSTREVENDE HEDENDAAGSE NEDERLANDSE FOTOGRAFIE. Door Janet de Graaf
Je blik verruimen en beter begrijpen van de hedendaagse fotografie!

LEZINGEN
Elke lezing (LEZ-1 t/m LEZ-10) duurt 1 uur.
LEZ-1: werk van Dini van Gent. Poëtische beelden van begraafplaatsen en natuur. Dini zal ook enkele
audiovisuals laten zien.
LEZ-2: werk van Jaap Hijma. Jaap is gefascineerd door de mens in zijn dagelijkse omgeving. Hij heeft veel
reportages gemaakt in Azië en Oost Europa.
LEZ-3: werk van Ali Huizinga. Ali fotografeert graag verlaten ruimtes, waarbij lichtinval, vorm, inhoud en
esthetiek belangrijk zijn. Vaak bevatten de foto’s verwijzingen naar sporen van de mens.
LEZ-4: werk van Karel Maat. Karel Maat staat bekend om zijn eigenzinnige beelden en combinaties van foto's;
in zijn presentatie toont hij met 2-, 3- en 4-luiken dat foto's met een heel verschillende inhoud prima met
elkaar te combineren zijn.
LEZ-5: werk van Gerrit Meerman. Gerrit reist al vele jaren naar niet toeristische gebieden waar een verhaal of
geschiedenis achter zit. De foto’s die hij daar maakt bieden veel ruimte voor beschouwing en interpretatie en
vertellen niet de waarheid maar vragen eerder naar de waarheid.
LEZ-6: werk van Willem Wernsen. Wie Willem nog niet kent mag dit niet missen maar ook anderen zullen
smullen van zijn integere en boeiende mensenfotografie.
LEZ-7: werk van Louis Visseren. Louis maakt reportages onder andere in Cambodja en laat zien dat er geluk is
ondanks de armoede en erbarmelijke omstandigheden waarin mensen leven.
LEZ-8: werk van Mathijs Willemse. Mathijs is een landschapsfotograaf, bovendien fotografeert hij allerlei
menselijke situaties en taferelen.
LEZ-9: werk van Janny Wierenga. Janny is een sociaal documentair fotograaf. Haar foto’s hebben het
persoonlijke leven van mensen als onderwerp. Zij werkt vaak in series en de reportages komen nagenoeg
allemaal tot stand in de buurt van haar werk- en leefomgeving.
LEZ-10: werk van Stan Kerlen. Stan gebruikt de fotografie om zijn eigen wereld te scheppen. Hij bewerkt zijn
beelden, schildert bepaalde delen of stelt foto’s samen. Niet om de trucage maar om unieke en exclusieve
‘fotoprenten’ te maken.
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PORTFOLIOBESPREKING
Je kunt je aanmelden om je portfolio (een serie foto’s van ongeveer 10 foto’s) aan enkele BMK-ers te
laten zien. Zij bespreken het werk in kleine kring. Met name van belang als je wilt weten waar je met
je fotografie staat. Mogelijk zelfs dat je de portfoliobespreking gebruikt om te kijken of je misschien
wilt inzenden voor BMK (of kandidaat, aspirant). Een portfoliobespreking duurt 1 uur en daarin wordt
het werk van 4 deelnemers besproken.
De BMK-ers die de portfolio’s bespreken zijn: Stan Kerlen, Mariska Lansbergen, Janny Wierenga,
Karel Maat.

DE DAGINDELING
09.45 – 10.30 uur

Ontvangst in de aula.
(mogelijkheid voor koffie of thee)
10.30 – 12.30 uur
Deelname aan één workshop of aan twee lezingen
(of aan één lezing en één portfoliobespreking)
12.30 – 13.30 uur
Lunchpauze
(u moet zelf uw lunchpakket meenemen, koffie en thee wel aanwezig)
13.30 – 15.30 uur
Deelname aan één workshop of aan twee lezingen
(of aan één lezing en één portfoliobespreking)
Er is geen plenaire afsluiting.

WAAR: De Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42, 7316 AW Apeldoorn
De afstand van het station naar de scholengemeenschap is ongeveer 1,5 km.
Inschrijven door het inschrijvingsformulier ingevuld per e-mail te versturen naar
bmkdag2012@gmail.com. En bovendien 15 euro over te maken op de bankrekening van de
Fotobond: bankrekeningnummer 239664 t.n.v. Fotobond Eindhoven o.v.v. BMK dag 2012.
Let op dat je in totaal voor 4 uur activiteiten invult en bovendien voor minimaal 2 uur een alternatief
(tweede keus) invult!

Uiterste verzenddatum én betaaldatum is 26 oktober 2012.
Vanaf 4 november is de indeling te downloaden op de website van de Fotobond
(www.fotobond.nl) Daarop kun je je schema van die dag bekijken.
Mochten er nog vragen zijn kun je een van de coördinatoren bellen.
Harry Sikkenk 010 4181033
Peter van Tuijl 0315 641810
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INSCHRIJFFORMULIER BMK DAG 10 NOVEMBER 2012
HET INGEVULDE FORMULIER MAILEN NAAR bmkdag2012@gmail.com
UITERLIJK 26 oktober 2012
ZORG OOK DAT JE DE BETALING VAN 15 EURO UITERLIJK 26 OKTOBER HEBT OVERGEMAAKT!

KIES EERST IN DEZE TABEL VOOR MAXIMAAL 4 UUR dmv het cijfer 1 in de eerste kolom te
plaatsen voor je eerste keus.
WKSH-A
Fotobespreken/stromingen GRAVENDIJK/SIKKENK
WKSH-B
Modelfotografie BOOTS
WKSH-C
Seriematig werken WILLEMSE
ELKE WKSH
WKSH-D
Natuurfotografie VAN GENT
DUURT
WKSH-E
Reisfotografie VAN HEESCH
TWEE UUR
WKSH-F
Geënsceneerde fotografie PIRON
WKSH-G
Straatfotografie VAN TUIJL
WKSH-H
Hedendaagse Nederlandse Fotografie DE GRAAF
LEZ-1
Werk van Dini van Gent
LEZ-2
Werk van Jaap Hijma
LEZ-3
Werk van Ali Huizinga
LEZ-4
Werk van Karel Maat
ELKE LEZ
LEZ-5
Werk van Gerrit Meerman
en
LEZ-6
Werk van Willem Wernsen
PORTFOLIO
DUURT EEN
LEZ-7
Werk van Louis Visseren
UUR
LEZ-8
Werk van Mathijs Willemse
LEZ-9
Werk van Janny Wierenga
LEZ-10
Werk van Stan Kerlen
PORTFOLIO
Voorleggen van je werk aan enkele BMK-ers
OMDAT MOGELIJK JE EERSTE KEUS niet altijd mogelijk is moet je nu nog voor MINIMAAL 2 UUR
een alternatieve keuze aangeven door in de eerste kolom een A te plaatsen.
LET OP: ALS JE 2 WORKSHOPS ALS EERSTE KEUS HEBT OPGEGEVEN MOET JE ALS
ALTERNATIEF 2 LEZINGEN/PORTFOLIO VAN EEN UUR OPGEVEN.

NAAM ………………………………………………………………………………….
WOONPLAATS ....…………………………………………………………………
LIDNUMMER FOTOBOND …………………………………………………….
E-MAIL ………………………………………………. (VOOR ALS WE CONTACT MET JE OP WILLEN NEMEN)
Kijk na 4 november op de website van de Fotobond om je indeling te bekijken.
8

