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Foto van de maand

-Geri van Ittersum

5 november: Jurering fotowedstrijd
Bezoekers van de tentoonstelling zijn uitgenodigd mee te doen aan een
fotowedstrijd. Op deze avond worden ze gejureerd door clubleden. Niet
alleen de inzenders zijn welkom maar ook andere belangstellenden. Er zal
ook informatie worden gegeven over de club.
12 november: Jaarprijs digitaal
De foto’s voor de jaarprijs digitaal worden dit jaar gejureerd door de
Goudse fotograaf Casper Cammeraat. Tot 1 november kan ieder lid nog 3
foto’s mailen naar Jos Arents.
19 november: Beginnersavond.
Deze avond is bestemd voor aspirant leden en ook voor andere leden, die
hun technische kennis over de fotografie willen bijspijkeren. Jan van der
Spree gaat dan in op de basisbegrippen van de fotografie en de
camerafuncties.
21 november: Clubuitwisseling
We zijn door de fotoclub Wassenaar uitgenodigd om onze foto’s te laten
zien. Wie mee wil gaan kan zich aanmelden bij het bestuur.

Jan Wille
-------------------------Kopij voor nummer 9
vóór 25 nov. sturen naar
Jos Arents.
josarents@gmail.com

24 november: Feestavond Caecilia
Onze huurbaas Caecilia heeft alle huurders uitgenodigd voor een feest in
de clubhal van de Handboogvereniging Jacoba van Beieren. Er zijn dan
optredens van Caecilia zelf, een jazzgroep en de linedanceclub. Tussendoor
kun je oefenen met handboogschieten. Van ons wordt verwacht dat we
foto’s maken van het gebeuren.
26 november: New York
Een aantal leden is in de afgelopen jaren naar New York geweest. Ze laten
foto’s van de stad en hun bewoners zien, ieder vanuit zijn eigen invalshoek.

Fotowedstrijden
Het wordt een drukke periode wat betreft fotowedstrijden:
- Foto Individueel van de Fotobond (zie eerder mails hierover en de website van de Fotobond: inzenden
van een foto in passe partout was uiterlijk 31 oktober.
- Jaarprijs digitaal (zie programma): inzenden uiterlijk 1 november
- Jaarprijs Audiovisueel. De jurering wordt gedaan door Dini van Gent van de Fotobond. Inleveren van
maximaal drie producties van maximaal 5 minuten uiterlijk op de clubavond van 26 november.
- Jaarprijs Foto. Inleveren maximaal 3 foto’s in passe partout op 7 januari ; nadere berichten volgen nog.
- Afdelingsprijs. Inleveren uiterlijk 28 januari 2013; nadere berichten volgen nog.
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Er zijn ongetwijfeld punten voor verbetering
vatbaar. Op 29 oktober zullen we deze
inventariseren. Dan kunnen er ook al wat
foto’s van de opening worden getoond.

Wethouder en stadsdichter in actie
- foto Ruud van den Akker
Het jubileum t.g.v. het 65 jarig bestaan.
De afgelopen weken zijn we bijzonder druk
geweest met onze expositie in de
Agnietenkapel. Ongeveer 1600 mensen
bezochten de tentoonstelling. De bezoekers
waren bijzonder te spreken over de kwaliteit
van de foto’s. Ook de wijze van exposeren met
nieuwe panelen viel in de smaak. Ze worden
in bruikleen gegeven aan de gemeente als
beheerder van de kapel zodat ook andere
exposanten er gebruik van kunnen
maken. Deze moeten dan wel een nog nader
te bepalen vergoeding aan de club betalen.

Ook 50 jarig bestaan werd gevierd.

Van het jubileumboekje is een flink aantal
exemplaren verkocht zodat er nog maar
enkele beschikbaar zijn. We willen er namelijk
ook nog wat achter de hand houden voor
juryleden, sprekers e.a.
Voor de fotowedstrijd zijn tot op heden (27
oktober) 30 foto’s ingezonden. Het aantal valt
niet tegen en ook de kwaliteit niet. Op 5
november kunnen we het allemaal zien.
Ik denk dat we met een tevreden gevoel
mogen terugkijken op de expositie.
Ik wil iedereen die zich ervoor heeft ingezet
alvast hartelijk bedanken.
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Uit de oude doos

door Geri van Itersum

Dit keer ben ik bij Wilbrand van Mastricht te rade gegaan. Hij heeft namelijk een knipselboek
gemaakt van allerlei artikelen over de GFC in de afgelopen decennia. Interessant om te lezen hoe de
kranten schreven over vorige jubilea van onze club. Ik citeer een paar koppen:
“Goudse Fotoclub streeft naar perfectie”; “Handel en wandel Goudse fotoclub”; “Het beste van de
Goudse Fotoclub”; “Fotografie kan kunst zijn”; Maak kennis met de donkere kamer van de Goudse
Fotoclub”. Hierboven het artikeltje ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de GFC.

AV-festival van AV Werkgroep Noord Holland Noord

-door Peter Tielemans

Beste AV vrienden,
Na het organiseren van een succesvol internationaal AV Festival op 3 maart 2012, ontplooit de AV
Werkgroep NHN een nieuw initiatief. Graag jullie aandacht voor: “versterking”
Eén van de motivaties van deelnemers om aan een festival mee te doen (naast gedraaid te worden
voor publiek) is, dat het ingezonden werk ook eens buiten de eigen club wordt beoordeeld.
Uitsluitend interne beoordeling in een AV groep kan leiden tot vaste dialogen en meningen.
Beoordelen door anderen helpt de zelfreflectie van AV groepen te doorbreken en/of aan te vullen.
Om beoordeling buiten de eigen AV club mogelijk te maken, worden Nederlandse en Belgische AV
clubs uitgenodigd minimaal 5 en maximaal 7 AV’s, van verschillende makers, te laten beoordelen
door leden van andere AV clubs. Doel hiervan is ook eens anderen dan eigen omgeving of club te
laten beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat nieuw werk wordt aangeboden, wat nog niet op een
Festival is vertoond. “Oud” materiaal is echter niet uitgesloten voor deelname. Het ingezonden werk
kunnen de beste producties van de club zijn, of AV’s die veel discussie in de groep hebben
opgeleverd. Bij het samenstellen van het ingezonden werk vraagt de werkgroep ook rekening te
houden met startende hobbyisten.
Als een AV club besluit mee te doen, stuur dan voor 15 mei 2012 een e-mail naar
aj.snijders@quicknet.nl. Uiterlijk eind mei krijgen alle AV clubs die zich hebben aangemeld een
bevestiging of het “project uitgerold wordt”. Er kan immers te weinig belangstelling zijn.
De deelname hieraan kost per AV club € 5,00 om de, eventuele nog niet te voorziene onkosten, te
dekken. De financiële verantwoording hiervan krijgen de deelnemende clubs begin mei 2013. Geld
wat over is wordt teruggestort of gebruikt voor een vervolg. Het geld kan gelijktijdig met de
toezending van de DVD’s worden verzonden. Zodra de DVD’s en geld binnen is, ontvangen de
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deelnemende clubs per mail een bevestiging. Bij die bevestiging ontvangen de deelnemende clubs
ook de inschrijf- en beoordelingsformulieren.
Het werk van de deelnemende clubs, dient voor 1 december 2012 op DVD verstuurd te worden naar
A.J. Snijders, Rozenlaan 71, 1702 TG Heerhugowaard. Deze DVD met maximaal 7 producties, plus een
lege DVD, verstuur je met twee gefrankeerde retourenveloppen. (retourenveloppen fankeren met €
1,50)Op beide DVD’s staat duidelijk van welke AV club ze zijn.
De ingezonden AV’s worden geheel ad random verdeeld over alle deelnemende clubs echter, het
werk van je eigen club krijg je niet. Het is ook niet de bedoeling dat het een wedstrijd België Nederland wordt of AV groep beoordeeld AV groep. Elke deelnemende AV groep beoordeeld
inzendingen van verschillende deelnemende groepen.
Uiterlijk 15 december 2012 krijgen alle deelnemende clubs hun eigen DVD terug waar nu andere AV’s
op staan. Dit werk wordt dan op jullie eigen club bijeenkomst beoordeeld. Je kunt ervan uitgaan dat
er niet meer dan zeven AV’s te beoordelen zullen zijn. (het zullen werken van verschillende AV
groepen zijn)
De beoordeling is dan als volgt. De AV’s van de DVD worden gedraaid en beoordeeld. Een AV club
kan er ook voor kiezen dat de leden eerst individueel de AV’s bekijken maar het uitgangspunt moet
zijn dat het in de club besproken wordt. Er moet een levendige discussie ontstaan. De individuele
uitslag van de beoordeling door de clubleden wordt samengevoegd op één beoordelingsformulier. Er
ontstaat dus een club mening. De, maximaal 7 juryrapporten, dienen voor 15 april 2013 per mail
verzonden te worden naar aj.snijders@quicknet.nl. De deelnemende clubs ontvangen de
juryrapporten, van hun eigen club, uiterlijk eind april 2013. Als bijkomend ‘voordeel’ hebben
deelnemers aanwijzingen om een AV te optimaliseren en daarna in te zenden voor het festival
seizoen 2013/2014.
Alle deelnemende clubs ontvangen ook een DVD met de 10 “ als best” gewaardeerd
AV werken en het werk van de AV club met de meeste punten. Wederom met de juryrapporten. (de
extra verzonden DVD en retourenvelop wordt hiervoor gebruikt)
In Nederland en België zijn ongeveer 25 clubs actief. Dit initiatief gaat van start als er 8 clubs
meedoen. Om een grens te stellen om eea beheersbaar te houden wordt in eerste instantie de grens
op 15 deelnemende clubs gelegd.
Eind april begin mei 2013 is dit project afgerond. Bijzonder aardig zou zijn om voor de
vakantieperiode van 2013 de deelnemende clubs elkaar ergens in het land te treffen om het één en
ander uit te wisselen. In welke vorm dat gegoten moet worden en de organisatie daarvan, laten wij
aan een andere AV club over.
AV Werkgroep Noord Holland Noord
Misschien is er binnen de GFC toch belangstelling??? ( alhoewel het aantal AV’s minimaal 5 bedraagt
van verschillende makers.)
Zo ja, dan zijn bij mij de benodigde formulieren op te vragen.(Peter)
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Ter herinnering ( zie ook vorige nieuwsbrief )
-Foto-online

- door Jos Arents

tot 30 november in te zenden

-BMK dag 10 november

Foto van de maand gemaakt door Jan Willie

Tentoonstellingen:
- door Jos Arents
Small Stories Bigger Picture is van 13
september tot en met 25 november te zien in
MOTI, Breda (http://www.motimuseum.nl/)
The Dwelling Life of Man; Topstukken van Amerikaanse en Europese fotografen uit de Martin Z.
Margulies Collectie, Miami
22 september tot en met 6 januari 2013
Kunsthal Kade Amersfoort (www.kadeamersfoort.nl)
Viewpoint, de emotie van het kijken en het verzamelen van foto’s
T/m 9 december
Huis van Marseille, Amsterdam ( www.huismarseille.nl )
Foto’s van Lewis Hine
T/m 6 januari
Nederlands Fotomuseum Rotterdam ( www.nederlandsfotomuseum.nl )
Diana Arbus
T/m 13 januari
Foam Amsterdam (www.foam.org )
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