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Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Bij deze eerste uitgave in het nieuwe verenigingsjaar blikken we in onze
vaste rubriek “Gedane zaken…” terug op activiteiten van de afgelopen
periode. Want een belangrijke functie van De Grove Korrel is het vastleggen
van de historie van onze fotoclub. Het fotowerk van onze leden dat in deze
uitgave wordt getoond, verwijst ook naar het verleden, getoonde foto’s
moeten immers op “de bok” zijn geweest om voor plaatsing in aanmerking
te kunnen komen.
In deze korrel zijn op de middenpagina de twintig foto’s te bewonderen
waarmee Hans van Weelden de BondsMeesterKlasse (BMK) heeft behaald.
Het BMK predicaat zegt ook iets over de prestaties uit het verleden, maar
iemand met die titel zal zich ook in de toekomst steeds weer moeten
bewijzen. In het geval van Hans hebben we daar overigens geen enkele
twijfel over!
Met deze terugblik op het verleden kunnen we nog wel even doorgaan,
verhalen van leden dat het er vroeger heel anders aan toeging, toen er
nog gezegd werd waar het op stond! Nog even en dan gaan we werkelijk
geloven dat alles in het verleden beter was.
Gelukkig kunnen we ook vooruit blikken. Het programma van Fotoclub
Zwijndrecht biedt voor het komend jaar voldoende handvatten voor de
toekomst. Handvatten die de leden kunnen aangrijpen om hun eigen
fotografie naar een hoger plan te tillen.
Natuurlijk kunnen we daarbij niet zonder onze ervaringen uit het verleden.
Maar laat dat verleden een springplank zijn, geen hangmat.

bonds MEESTER klasse
TEKST: WILCO MAARLEVELD

Toen ik net lid was van de fotoclub, werd er gesproken over
de Bonds Meester Kluns. Bijna dertig jaar later spreken we
eerbiedig over de Bonds Meester Klasse. Nu de afgelopen jaren
meerdere leden van onze club een poging gedaan hebben de
BMK titel te bemachtigen, heb ik over deze titel de laatste tijd
weer zo mijn bedenkingen.
De BMK titel is de hoogste onderscheiding op fotogebied die
de BNAFV (de Fotobond) kan toekennen aan een amateurfotograaf. Een serie van twintig foto’s wordt voorgelegd aan een
jury. Het predicaat is voor het leven. Een kroon op het werk
van een fotograaf die voor hem of haar de deur opent naar de
gespreksgroep met de beste amateurfotografen van Nederland. Hoewel het een persoonlijke titel is, straalt het succes ook
een beetje uit naar de fotoclub van de betreffende fotograaf.
Een dubbel succes dus.
In de titel is het woord Meester natuurlijk de sleutel. Op alle
gebied, op vele momenten in ons leven, leren we iets van een
meester of gaan we bij hem of haar te rade. Daarom mag er van
een BMK’er ook verwacht worden iets in zijn mars te hebben
en dat nog een leven lang ook. Kan dat? Is dat reëel? Misschien
wel, maar in de huidige vorm volgens mij niet altijd.

De drempel(vrees) om op te gaan voor BMK is geheel verdwenen. De jury valt weinig te verwijten, zij moeten uit de
tientallen inzendingen hun keuze maken. Zij hebben geen
idee wat het fotografisch kunnen van de kandidaat is naast de
inzending van de serie van twintig (mag zelfs in boekvorm uit
de printshop!!). Zij hoeven zich ook niet af te vragen hoe ver de
fotografische bagage van de fotograaf reikt.
Kortom met een lucky shot kan je de titel Meester binnen
slepen, zonder Meester te zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn
voor een levenslang predicaat.
Beter zou het zijn de weg naar de titel voor iedereen langer te
maken. Als vangnet voor de betere verliezers kennen we nu
de tussenstations Aspirant – en Kandidaat BMK. Waarom deze
tussenstappen niet voor iedereen. Dus eerst Aspirant, vervolgens Kandidaat en uiteindelijk BMK. Zo kan de fotograaf zich
ontwikkelen aan de top van de amateurfotografie en kan de
Bond uitdragen wat men van een BMK’er verwacht. Want een
Meester moet van alle markten thuis zijn.
Over ‘onze’ deelnemers dit jaar: Wim kijk nog verder om je heen,
leg je oor overal te luisteren, blijf vooral eigenwijs fotograferen
en ga er dan nog eens voor. Hans proficiat!

De laatste jaren zijn er wat mij betreft voorbeelden dat er
niet altijd Meesters uit zijn voortgekomen. De belangrijkste
oorzaak is dat Jan en alle man een gooi mag doen naar de titel.
Hoewel dat altijd zo geweest is, heeft de digitale fotografie
er overduidelijk toe bijgedragen dat er jaarlijks meer en meer
fotografen zijn die denken dat ze Meester kunnen worden (dit
jaar 50!).
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“Mooi” is niet goed genoeg
De afgelopen maanden hebben we, onder leiding van Simon Ophof, gewerkt aan het
bespreken van foto’s. Rudi heeft dit traject afgerond met wat praktische oefeningen.
Hij begon de avond met een metafoor voor foto’s bespreken: “Wijn proeven”.
TEKST: HENK RAS

Hij vertelde dat het “not done” is in de wijnproeverij om te
zeggen dat een wijn lekker is. Daar heeft namelijk niemand iets
aan. “Lekker” is teveel gebonden aan de smaakvoorkeur van
diegene die proeft en is dus subjectief. Iemand die beroepsmatig wijn proeft, moet proberen objectief de nuances in o.a.
smaak en reuk te beschrijven, zodat duidelijk is waarop zijn
oordeel gebaseerd is. Zo kan hij tot de
conclusie komen dat het een ‘goede’ wijn
is ..... zelfs als hij hem niet lekker vindt,
het ‘niet zijn smaak is’! Zo kan hij de klant
goed adviseren.
Dit omgezet naar de fotografie betekent,
dat de kreet “mooi” ook niet afdoende
is om je waardering voor een foto uit te
spreken. Vooral als er een grotere serie
(zoals de beide BMK series recentelijk) op
de bok staat, merk je al snel dat iedereen
zijn eigen favoriet heeft.
Als men echter één foto presenteert, moet
je daar ook iets van kunnen zeggen. De
uitspraak “mooi / lelijk / slecht of ik kan er
niets mee” is een wel erg korte beoordeling. Aan zo’n oordeel heeft de toehoorder
en de fotograaf weinig.
Maak met een goede onderbouwing
duidelijk waarom de foto volgens jou dit
oordeel verdient!
Simon heeft ons hiervoor een aantal peilers aangereikt:
Beschrijven - Analyseren - Interpreteren - Waarderen.
Bij voorkeur moet je ze in deze volgorde doorlopen, maar als
het eenvoudiger of prettiger is, kun je hier ook van afwijken.
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De praktijk is meestal dat we na een paar seconden een oordeel
(waardering) klaar hebben.
Voor je dan echter iets over een foto roept, is het vaak verstandig even terug te gaan naar de eerste stap. Dan rustig alle
stappen doorlopen waardoor je nu, als het goed is, je waardering onderbouwt met argumenten, die je bent tegengekomen
tijdens het werken met de “peilers”.
Rudi liet Hans van Weelden en mij een
test afleggen om te beoordelen of we
opgelet hadden de afgelopen weken.
Ik moest beginnen met een foto van
Louise Asher die hierbij geplaatst is.
Beschrijven:
Ik zie een oude vrouw zittend voor
een raam waardoor zij belicht wordt.
De alomtegenwoordige rimpels laten
er geen twijfel over bestaan dat deze
dame al oud is.
Naast haar een glazen vaas met daarin
een pauwenveer en een tweetal bloemen die duidelijk over de houdbaarheidsdatum zijn.
De omgeving schijnt een oude woning
die zojuist ontruimd is. De muur zit
vol scheurtjes en er is nog een afdruk
te zien op de plek waar iets aan de muur heeft gehangen. De
mevrouw heeft al een lang leven achter zich, maar zit blijkbaar
geheel op haar gemak voor zich uit te kijken.
Analyseren:
De kompositie is eenvoudig maar wel ijzersterk. De foto wordt

door de verticale steil van het kozijn in tweeën gedeeld.
Rechts het raam waardoor je nog naar buiten kan kijken en die
duidelijk maakt waar het licht vandaan komt. De vensterbank
beneden leidt de blik rechtstreeks naar de vrouw. Niemand zal
er aan twijfelen wat het onderwerp is.
Interpreten:
De foto laat ruimte voor een eigen invulling, want zijn het wellicht de laatste momenten in haar eigen huis of is ze door de
fotograaf in deze omgeving geplaatst? Zit ze tevreden voor zich
uit te kijken of is het de lege blik van een in zichzelf gekeerde
Alzheimer patiënte die in haar eigen wereld leeft?
Waarderen:
Ik hoef niet het exacte verhaal te kennen, want wat het ook is,
het blijft voor mij een mooie, maar ook ontroerende foto. Het
vertelt mij iets over de vergankelijkheid van alles wat ons lief en
dierbaar is, maar wel op een verbeeldende manier.

Na mij kwam Hans aan de beurt en hij kreeg een foto van
Joakim Eskildsen. Op de foto een man die midden op straat op
een stoel zit met zijn rug naar de fotograaf. Zo te zien in een
zuidelijk land (het blijkt Frankrijk te zijn). Links op de stoep ligt
een hond en verderop in de straat zie je nog een container en
wat auto’s. Technisch en compositorisch zit de foto goed in
elkaar maar het is een enigszins bizar beeld. Bij het beschrijven,
analyseren en interpreteren bleek dat er voor Hans te weinig
houvast op de foto stond om een tot een waardering te komen.
Hierbij werd dus duidelijk dat het hanteren van de peilers geen
waterdicht systeem is om altijd tot een onderbouwd oordeel
te komen. Het waarderen blijft dan hangen bij: ‘een bijzonder
beeld, waarvan de bedoeling niet duidelijk is’. Dan kun je natuurlijk ook zeggen dat de fotograaf er niet in geslaagd is om
met zijn beeld te overtuigen.
Zoals eerder gezegd, zijn deze peilers een gereedschap die
niet per se in de gegeven volgorde hoeven te worden gebruikt.
Men kan naar behoefte improviseren en pendelen in een volgorde al naargelang het in je betoog past. Het op deze manier
bespreken van een foto bespreken geeft je houvast, waardoor
je ook je waardering beter kan onderbouwen. In een gesprek
met de fotograaf kun je hierdoor goed aangeven waar, wat jou
betreft, de sterke of zwakke punten zitten. De fotograaf heeft
hier in ieder geval meer aan dan wanneer je alleen zou roepen:
“Mooi”

P.S. De opmerking BMK series op de bok is natuurlijk maar half waar,
maar ik vond Wim’s serie beter dan veel BMK series die ik in de afgelopen jaren heb gezien en die het wél gehaald hebben. (Dit is dan
natuurlijk weer een zéér persoonlijke en subjectieve mening.)
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© AART VAN LOON
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Bij ons op bezoek: Bianca van
der Werf
TEKST: AZA TEEUWEN

Er zijn gastsprekers, ik beken het, waarvan ik na enkele weken,
in een gunstig geval na enkele maanden, de naam kwijt ben en,
veel erger, ik kan me dan ook totaal geen beeld meer voor de
geest halen. Daar zit je dan een hele avond voor naar foto’s te
kijken, van een gast nota bene.
Maar gelukkig, er zijn ook sprekers die mij wél bijblijven. Vanzelf
door de beelden die zij laten zien, maar ook dikwijls ondersteund door wat zij er bij vertellen. Onderhoudend, leerzaam,
gevat, of noem maar op. Bianca staat wat mij betreft hoog op
dat wat kleinere lijstje.
Bianca is kunstenares, of kunstenaar, dat was in vroeger dagen
duidelijk voor mij, ik weet dat tegenwoordig niet meer zo.
Wat ik wel weet is dat Bianca kunst maakt. Fotokunst wel te
verstaan. Fotokunst van de bovenste plank. Natuurlijk, zij heeft
haar opleiding mee, lees haar site er maar even op na
(biancavanderwerf.com). Maar opleiding alleen is niet zaligmakend, “het” moet ook in je zitten, je moet de juiste instelling
hebben om foto’s zó te maken en te bewerken dat het stuk voor
stuk autonome beelden worden, ook al staan ze dan gerangschikt onder diverse kopjes, zoals experimenteel of industrieel
erfgoed, evengoed dikwijls ook nog wel uitwisselbaar. Bianca
heeft “het”. Kortom, dat was die avond – maandag 13 februari
van dit jaar om precies te zijn – genieten geblazen.
Was dan alles even goed en had ik nou nooit eens bedenkingen? Jazeker wel. Over de top of net niet of er tegenaan
of moet dat nou. Zulk soort gedachten kwamen toen en ook
nu weer, kijkend naar haar site, bij mij op. Voor wie het gemist
heeft of het nog eens wil beleven, ga naar die site, haal er uit
wat je mooi vindt en sla dat beeld dat je wat minder bevalt dan
maar over.
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Een heel groot minpunt: Bianca presenteerde haar beelden via
de door mij verfoeide beamer. Ik heb er al vaker op gemopperd,
gefulmineerd bijna, ook hier in dit prachtblad. Er gaat zo heel
erg veel verloren. De beelden worden kaal, uitgevreten, kleur
verdwijnt. Verlos ons van de beamer. Maar goed, er komt een
herkansing. De hele maand mei zal er werk van Bianca bij ons
aan de muur hangen. En ik wacht met het inleveren van dit
stukje tot ik het met eigen ogen heb aanschouwd.

-----Het is mei en ik heb het aanschouwd. Echt een verademing om
Bianca’s werk in het echie te zien. Zo komt de bedoeling achter
de foto’s veel meer tot z’n recht. De zachte kleuren, nooit gezien
bij die beamer-voorstelling. De textuur, veel fijner dan toen. Zo
kan ik nog wel even doorgaan.
Valt er dan niks op af te dingen, geen op- of aanmerkingen?
Natuurlijk wel, misschien wel meer dan wat je zo op het eerste
gezicht opvalt. Van sommige beelden begrijp ik niks. Maar
beschouw dat maar als kinnesinne. Ik kijk nog even op haar site,
om dat gevoel kwijt te raken. Het gaat hier immers niet over het
enkele beeld, maar over de essentie van het geheel.

© PLEUN GROENEVELD
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© HANS VAN WEELDEN :BMK SERIE

Gedane zaken.....
Fotoclub Zwijndrecht is volop in beweging. Er vinden talloze activiteiten plaats die
door de club worden georganiseerd of waar de club bij betrokken is.

30 januari 2012 Beneden Bezinnen tweede avond onder
leiding van Simon Ophof

21 mei 2012 Bespreking foto’s van het jaaroverzicht door Chris
Bakker

27 februari 2012 Beneden Bezinnen derde avond onder leiding van Simon Ophof

2 juni 2012 Opening WAK Week van de AmateurKunst. De 15
hoogst geëindigde series uit de wedstrijd “5 met samenhang”
van de leden van de fotobond uit de afdeling Zuid Holland
Zuid worden tentoongesteld bij de SKVR Beeldfabriek. Drie
leden van onze club: Franz Heuser, Remco Schade en Hans van
Weelden bevinden zich onder deze 15 geselecteerden.

3 maart 2012 Opening expositie Poëzie Verbeeld - foto’s van
de workshop o.l.v. Kees Veth
12 maart 2012 Spreker Bianca van der Werf
26 maart 2012 Beneden Bezinnen onder leiding van Rudi
Kleingeld

16 juni 2012 Rommelmarkt op de club met een opbrengst van
1550 euro

29 maart 2012 Bezoek aan de AFVR en FC Schiebroek

Voorjaar 2012 Workshop alleen voor de vrouwen van de fotoclub onder leiding van Bep Kruysifix en Anja Groot Zwaaftink

April 2012 Expositie ‘bouwkunst en landschap in beeld’ van
Martin Kleefkens

Voorjaar 2012 Vervolg workshop ‘Inspired by’ onder leiding
van Rudi Kleingeld

16 april 2012 Bezoek van FotoGein

Voorjaar 2012 Vervolg avondcursus “digitale fotografie” voor
niet-leden verzorgd door Leo van den Hooven en Jan Huisman

17 april 2012 Bezoek aan de verBEELDing + FG Nivon
Voorjaar 2012 Hans van Weelden wordt BMK
26 april 2012 Bezoek aan FC Schiebroek en jurering van hun
fotowedstrijd door Henk, Martin en Rudi
Mei 2012 Expositie Bianca van der Werf
20 mei 2012 Eindejaarsexcursie naar Antwerpen met 18 leden.
Bezoek aan het Fotomuseum en het MAS met een heerlijke
lunch in het L’Entrepot du Congo
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OPENING EXPO : POËZIE VERBEELD

LUNCH TIJDENS EINDEJAARSEXCURSIE IN ANTWERPEN

WORKSHOP VOOR DE VROUWEN VAN FCZ

BEZOEK VAN FOTOGEIN

JAAROVERZICHT DOOR CHRIS BAKKER

VERVOLGCURSUS VOOR NIET-LEDEN
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Geen onderwerp
“Het is duidelijk, ik zit om een onderwerp verlegen”, schreef Remco Campert half april
in de Volkskrant. In zijn wekelijkse column in de zaterdagkrant schrijft Campert over
dagelijkse onderwerpen.
TEKST: DIANA DE BRUIJN

Maar na vele jaren een column schrijven, is ook bij een
meestercolumnist de koek wel eens op. Geen fantasie meer,
geen inspiratie om een stukje te schrijven. Mijn eigen gebrek
aan inspiratie tot een stukkie schrijven analyserend, deed me
beseffen wat voor een boeiend thema inspiratie eigenlijk is.
Columnisten verschillen denk ik niet veel van fotografen. Ze
beschouwen allebei het leven. De wereld barst van het leven,
dus waarom hebben veel clubleden dan zo veel moeite in het
proces tot het maken van een goede foto. In de afgelopen
weken hoorde ik meerdere leden vertellen. “Ik wil met dit
project stoppen, want ik heb geen inspiratie.” En: “Nee, ik heb
de 80 x 80 foto niet meer laten zien van tevoren, want ik had
eerst geen inspiratie en daarna geen tijd meer.” Het lijkt me dat
je met een beetje ervaring als fotograaf toch vol overtuigende
zelfverzekerdheid, een foto op de bok moet kunnen zetten,
als afsluiting van een denk-idee-maak-periode? Wat maakt het
toch zo moeilijk?
Wat gebeurt er eigenlijk als ik zelf geen foto-inspiratie ervaar?
Hoe dichter ik bij een deadline kom, hoe meer andere zaken
er ‘opeens’ op mijn pad komen die veel urgenter lijken. De
plantjes van het tuincentrum moeten echt de grond in en de
keuken kan een sopbeurt gebruiken. Vaak heeft het voor mij
ook te maken met zelfopgelegde druk: er moet een mooi, interessant, waardevol beeld gemaakt worden. Eentje waar ik zelf
tevreden mee ben. Dat dus terwijl ik ook nog honderdduizend
andere kleine en grote dingen wil en moet doen. Opeens komt
dan de gedachte bij me op: “Wie zit er nou op mijn foto’s te
wachten? Ben ik eigenlijk wel origineel? Hebben mijn probeersels wel voldoende eigen signatuur?” Al die gedachten kunnen
me verlammen.
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Een vriendin (met eigen bedrijf in coaching) gaf het advies:
“Probeer die negatieve gedachten eens te vervangen door
gedachten die je productief maken. Bekijk nog eens de reacties
die je hebt gehad op je eerdere foto’s. Blijkbaar werden die wel
goed ontvangen. Deze foto’s hoeven echt niet direct baanbrekend te zijn. Je mag de lat best wat lager leggen.”
Nadenkend over haar woorden vraag ik me daarna ook af, hoe
reëel het is om te wachten op inspiratie voor een topschrijfsel.
Ik ben geen beroeps, net zo min als een beroepsfotograaf. Ik
besluit om mezelf aan te zetten tot daden. Om het gewoon in
mijn agenda te schrijven. Er naast zet ik een tekeningetje van
een computer. Dan valt het tenminste op. Een dag later zet ik
rond het middaguur de eierwekker op vijfenveertig minuten en
schrijf. Hoezo inspiratie? Ik moet gewoon beginnen!
Na een boterhammetje en een kopje thee dwaal ik door het
huis met een leeg hoofd. Het stukje voor de Korrel is bijna af,
maar het mist nog net iets. Maar wat? En die foto’s voor het
‘vrouwenproject’ en de workshop “Inspired by …’ hoeven toch
pas over een paar maanden af te zijn.

© JOKE MAARLEVELD

Vluchtende ontroering
Verloren in de’ avond
Weg van mij,
Vlucht een ontroering
Voorbij – voorbij.......
Adama van Scheltema
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© LEO VAN DEN HOOVEN
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Luisteren met je ogen
September is altijd een fijne maand. Uitgerust van de vakantie en alweer een beetje
in het dagelijkse ritme kijk ik uit naar het nieuwe fotoseizoen. Dit jaar start dat wel
bijzonder goed met twee grote fotofestivals: BredaPhoto en Noorderlicht.
TEKST: DIANA BOKJE

Juist deze twee festivals zijn zo bijzonder omdat ze niet alleen
mooie fotografie tonen, maar ook foto’s met een verhaal. Het
leuke dit jaar is dat Noorderlicht, dat altijd uitsluitend
documentaire fotografie toonde, zijn blik heeft verbreed naar de
andere fotografische genres.
BredaPhoto heeft zoals altijd een mix van autonoom en
documentair werk. Foto’s met een verhaal die ook visueel
aantrekkelijk zijn. Het meest interessante is de boodschap die
beide festivals uitdragen. BredaPhoto gaat op zoek naar de
Homo Empathicus. De sociaal bewogen mens die met zijn
gedrag de redding kan betekenen voor de op Tilt geslagen
maatschappij die het festival in 2010 liet zien. De curatoren van
het festival hopen hiermee de bezoeker te bewegen om ook hun
eigen leven eens onder de loep te nemen.

Kijk maar naar de dierentuinserie van Joke en Bertien, het foto &
poëzie project en de BMK-serie van Hans van Weelden. Dat zijn
de series die blijven hangen, de series die ik in mijn gedachten
meeneem als ik komend seizoen terugga naar de fotoclub waar
ik op mijn twintigste ben begonnen. Niet omdat ik het niet naar
mijn zin heb in Zwijndrecht, maar omdat Leidschendam nu
eenmaal altijd een beetje mijn clubje is gebleven.
Het fijne van Zwijndrecht zijn de verschillende mensen.
Ondanks de verschillende meningen is er ruimte voor iedereen.
Ik zal jullie zeker missen, de fotografie, de mensen en de
discussies. Gelukkig is ons fotowereldje niet zo groot en zien we
elkaar ongetwijfeld nog vaak, bijvoorbeeld bij een fotofestival of
mooie expositie.

Noorderlicht richt zich op de roeping van de natuur.
De schoonheid van het landschap, maar ook de behoefte van de
mens om de natuur in zijn omgeving te halen. Van de
zielige plantjes op kantoor tot weelderige balkontuinen. Ook
deze boodschap is duidelijk: wees zuinig op de natuur, want we
hebben haar zo nodig. Hoe mooi is het dat je met beeld, met
foto’s, mensen zo kunt raken dat zij met hun ogen luisteren naar
jouw boodschap.
Natuurlijk weet iedereen dat reclamefotografen gebruik maken
van deze methode, maar we staan er eigenlijk niet zo vaak bij stil
dat wij dit ook kunnen gebruiken. Soms gebeurt het ook binnen
onze club.
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“ Wi j fo t o g r a fe n we r k e n m e t d i n g e n d i e c o n t i n u
ve rd w i j n e n e n a l s z e ve rd we n e n z i j n k a n n i e t s o p
d e we re l d z e we e r t e r u g l a t e n k o m e n . J e k u n t e e n
h e r i n n e r i n g n i e t fo t o g r a fe re n .”
Henri Car tier-Bresson

