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Voorwoord
TEKST: MARTIN GEUZE

Vijfenvijftig jaar, gefeliciteerd
en op naar de zestig!
TEKST: WILCO MAARLEVELD (VOORZITTER)

Voor deze speciale jubileumuitgave van de Grove Korrel hebben we alle
leden gevraagd een zelfportret te maken. Samen met een korte tekst en een
geselecteerde foto kan zo een completer beeld van de fotograaf ontstaan.
Dat was in ieder geval het idee achter deze uitgave. Waar dit uiteindelijk in
resulteert, zie je in deze Korrel. Soms ontvingen we alleen een zelfportret en
in een aantal gevallen wel foto’s maar geen tekst.
Dat kan eigenlijk ook geen verrassing zijn, de club bestaat uit mensen die
allen verschillend zijn en die hun eigen kijk op fotografie hebben.
Niet iedereen vindt het gemakkelijk om iets over zichzelf op papier te zetten,
of heeft daar behoefte aan. Dat is niet erg, want uiteindelijk is het de liefde
voor fotografie die ons bindt. De foto’s mogen het verhaal vertellen.
In dit nummer zijn de bijdragen van de leden willekeurig geplaatst. In de
meeste gevallen is de geselecteerde foto prominent weergegeven, maar
soms is gekozen om het zelfportret meer aandacht te geven.
Fotoclub Zwijndrecht bestaat 55 jaar en heeft veel ontwikkelingen doorgemaakt. Er zijn tegenwoordig talloze manieren om je kennis over fotografie te
vergroten. Je kunt je werk aan de hele wereld tonen en iedereen kan commentaar geven op je foto’s. Je hoeft daar niet eens de deur voor uit. Toch
voorziet onze club duidelijk in een behoefte: Het delen van onze passie voor
fotografie, waarbij het sociale aspect een belangrijke rol vervult. Wat mij betreft gaan we hier nog jarenlang mee door.

Tien jaar geleden stond ik voor dezelfde opgave: een stukje
schrijven voor het vijfenveertigjarig jubileum. Uit mijn pen
kwam toen het artikel: “Op naar de vijftig”. Daarin beschreef ik
de visie van het toenmalige bestuur om de fotografie op de club
inhoudelijk te verbeteren. Ik zou twee dingen kunnen doen. De
titel boven het toenmalige schrijven aanpassen in: “Op naar de
zestig” en de tekst kopiëren (want het stuk blijft actueel) of terugkijken in hoeverre het gelukt is de kwaliteit van onze fotografie
te verbeteren. Dit laatste is natuurlijk het meest interessant en
daarnaast is het van deze tijd om bestuurders af te rekenen op
de gestelde targets.
Ja, het is gelukt. In de afgelopen tien jaar hebben vier leden
het predicaat BMK behaald, waar we het in de vijfenveertig jaar
daarvoor moesten stellen met slechts een. Nee, het is niet gelukt, want alle anderen hebben die Meestertitel niet behaald.
Onzin natuurlijk.
Je kan ook niet verwachten dat je met een groep van zeventig
leden en masse beter gaat fotograferen. Daar zijn we met zijn
allen te verschillend voor. Hoewel fotografie ons allen bindt, zijn
de intenties, verwachtingen en mogelijkheden voor iedereen
anders. Voorop blijft staan dat we allemaal liefhebbers zijn. Fotograferen blijft voor de meesten van ons iets, dat we naast allerlei
andere noodzakelijkheden bedrijven. Voor de één meer een passie dan voor de ander.
En wat te denken van de grote doorloop. Als je de ledenlijst van
tien jaar geleden naast die van nu legt, is zo’n zeventig procent
van het bestand vernieuwd! We zijn dan ook in een continu proces bezig nieuwe leden te begeleiden. Zij weten vaak niet wat
hen overkomt, zoals wij op de club bezig zijn met fotografie.
Over het algemeen vindt er bij hen in een rap tempo een bewustwordingsproces plaats. Als je dat objectief bekijkt, kan je

vaak wel stellen dat nieuwe leden beter gaan fotograferen. De
afgelopen tien jaar zijn dat er zo’n tachtig(!!) geweest.
Voor ons is van belang hoe je, na die eerste stap van beter (lees
bewuster) fotograferen, verder gaat. Kan je techniek en compositie toepassen als middel en niet als doel op zich nastreven?
Kan je laten zien wat je bezig houdt? En in hoeverre vertellen de
beelden iets over wie je bent? En doe je dat met een eigen handschrift en originele kijk? Soms valt alles samen en ontstaat er een
geweldige foto. Achteraf beschouwd is dat vaak een toevalligheid. Veelal blijven wij een soort jagers, die wachten tot de prooi
plotseling voor ons staat. Het zou ons erg helpen als we weten
waar we naar op zoek zijn en als we dat voor ons zelf (maar ook
voor de beschouwer) kunnen en durven omschrijven. Onze fotografie zou daarmee veel meer inhoud krijgen.
Het belangrijkste voor ons blijft toch vooral het plezier in het fotograferen. Zonder doelen bereiken we echter niets, dus leg de
lat zo hoog mogelijk en blijf kritisch op jezelf en anderen. Dan is
Fotoclub Zwijndrecht nog een lang leven beschoren.
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Fotografie is sterk geëvolueerd als je ziet wat er
met de camera’s is gebeurd.
Naast fotografie vind ik ook golf een sport met
veel ontwikkeling.
Geschiedenis is één van mijn grootste interesses.
Om dit alles te kunnen uitbeelden moest ik terug
in de tijd.
Arie Fortuin
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Aren van den Doel
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Aart van Loon

Sinds 2014 ben ik lid van Fotoclub Zwijndrecht. De voornaamste
reden om lid te worden was, dat ik wil leren van andere fotografen.
Zij kijken naar jouw foto’s met een ander oog en zien dingen die jij
niet ziet. Vooral reis- en natuurfotografie spreken mij erg aan.
Natuurfotografie biedt in ieder seizoen zijn eigen uitdagingen en de
reisfotografie is allang niet meer ‘alleen voor de herinnering’.
De volgende uitspraak is van de Franse fotograaf Robert Doisneau
en is mijn uitdaging:
‘If I knew how to take a good photograph, I’d do it every time.’
Anita Vollebregt
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De Groepsknuffel
Ik laat me vaak leiden door passies.
En als ik dan een passie voor iets heb, is het vaak alles of niets. Een passie vergt namelijk volledige inzet.
De laatste 10 jaren is dat de fotografie, en vooral het fotograferen zelf. Ook fotoclub Zwijndrecht maakt deel uit van die passie.
Jarenlang was mijn grootste passie het werken en spelen met kinderen. Ik was dan ook blij dat ik hier mijn beroep van kon maken.
Later zijn er nog andere passies bij gekomen en af en toe ook weer voorbij gegaan. Het werken met de kinderen echter blijft altijd
boeiend, interessant, en verveelt nooit (het houdt ook nooit op).
Ik vind het belangrijk in de klas dat zowel de leerlingen als de leerkracht zich prettig voelen. Een uiting daarvan in mijn groep is de
groepsknuffel, en er wordt nogal wat afgeknuffeld.
Soms is er in de klas iets gebeurd, wat goed te maken valt, en soms komt het ook spontaan op: de groepsknuffel !
Anja Groot Zwaaftink

Daar hou ik van - van dat hele stille op een vroege lente-avond …….
Alleen het irritante gebrom van een eenzame tractor verstoort de rust.
Maar foto’s houden niet van geluid, die filteren dat er zelf wel uit.
Rust, stilte ….. daarom hou ik ook zo van fotograferen.
Aza Teeuwen
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idee – zien – vastleggen – weerzien – genieten
Bertien Kraamer
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ontmoeten – tegenkomen

toe-eigenen
Kees Veth
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Voor mij is fotografie pas kort geleden een echte
hobby geworden. Aansluiten bij een fotoclub is
daarbij wat mij betreft een must. Het oordeel van
anderen over je werk is van onschatbare waarde.

Ik fotografeer om mijn gedachte, een idee of een emotie om te zetten in een
visueel beeld, zodat ik anderen daarvan deelgenoot kan maken.
Om de beschouwers op het goede spoor te zetten, voorzie ik mijn foto’s
(meestal) van een titel of een thema.
Dat betekent ook dat ik lid ben geworden van een fotoclub.

Fotograferen in de buitenlucht is hetgeen ik graag
doe. Landschappen met ‘iets’ hebben daarbij
vooralsnog mijn voorkeur. Het lijkt me daarnaast
leuk om in de directe omgeving van mijn woonplek zaken te fotograferen, die je in het voorbijgaan meestal over het hoofd ziet.
Cees Baarda

Barth Bakker
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‘The pictures are there, and you just take them.’
(Robert Capa)
Deze tekst van Robert Capa staat op mijn site en beschrijft eigenlijk mijn manier
van fotograferen. De beelden zijn er immers, maar je moet ze wel waarnemen en
dan op jouw wijze vastleggen.
Als fotograaf spreekt mij een breed scala van onderwerpen aan. Het spectrum zit
eigenlijk tussen landschap enerzijds en macro anderzijds.
Ik let veel op details en heb een voorkeur voor vergane materie.
Ten opzichte van vroeger vind ik het digitale bewerken een verrijking van mijn
hobby, waardoor ik in staat ben mijn foto’s te tonen, zoals ik het onderwerp beleef
c.q. heb waargenomen.

De hobby’s van mij buiten de fotografie zijn: koken en zeilen.
Het koken kun je uit de foto halen, terwijl het zeilen verbeeld is op
het plaatje van het schort. Als je heel goed kijkt, zie je een zeilboot
genaamd: Schoonevaert.
Dick Schoneveld

Cor Ritmeester
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Wij streven naar een goede of zelfs perfecte foto. Vreemd genoeg zijn
het vaak de ‘imperfecties’ in een beeld die ons aanspreken of raken.

Fotograferen is de taal van het licht. Wat je ook fotografeert, licht
blijft altijd de voornaamste uitdaging.

Dimitrios Sapanidis

Emmy Wolst
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Inmiddels ben ik 30 jaar lid van fotoclub Zwijndrecht en is
fotografie voor mij een passie geworden.
Daarnaast luister ik graag naar klassieke muziek en met name naar
symfonische muziek.
Fotografie lijkt op muziek beide beslaan een heel breed spectrum.
Franz Heuser

Naast de fotografie heb ik nog wat andere hobby’s, zoals lezen,
films, koken, postzegels verzamelen en motorrijden.
Weliswaar ben ik een mooiweerrijder, maar ik vind het heel fijn
om rustig te toeren over polderdijken en andere, bij voorkeur,
bochtige wegen.
Omdat mijn Honda Shadow bijna 100 pk levert, kan ik er in het
normale verkeer ook prima mee uit de voeten.
Henk Ras
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Al wandelend door parken, grienden of door de stad, laat ik me verrassen
door wat ik tegenkom.
Dat wat me boeit, fotografeer ik.
De ene keer is dat mooi licht, een andere keer zijn het kleuren die opvallen.
Iedere dag is er wel weer wat nieuws te ontdekken.
Helma Snel

Geen fotoboeken als achtergrond voor dit zelfportret. Die staan op de plek waar
mijn camera was opgesteld. Waarom dan gekozen voor dit decor? Ik had me immers ook kunnen omdraaien. Dat komt omdat de boeken, die je nu ziet, van meer
betekenis voor me zijn geweest dan mijn belangstelling voor fotografie. Ze hadden er misschien nooit gestaan als ik, als elfjarig knulletje, kort na de Hongerwinter
niet naar Engeland was uitgezonden om daar weer op krachten te komen. Eerst in
een kamp en vervolgens bij een pleeggezin. Daar ontstonden al bijna zeventig jaar
geleden de anglofiele gevoelens die ik, ondanks een sterk veranderde wereld, ben
blijven koesteren. Pas zo’n twintig jaar na mijn eerste verblijf in Engeland kwamen
geleidelijk die boeken. Ze zouden het gereedschap worden waarmee ik mijn werk
zou gaan doen.
Ger Sterk
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Mijn hele leven staat in verbinding met water: “de binnenvaart”.
Het water trekt nog steeds enorm, maar is sinds 6 jaar door het
fotovirus naar een 2e plaats verdreven.
Het virus is mede aan de fotoclub te danken, ik heb hier zoveel
geleerd en nog steeds leer ik ervan.
Het schilderen is er ook een gevolg van, het leert je kijken.

Gosse Bosma

Conclusie: fotograferen maakt mijn leven rijk.
Gerrie van Pelt
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‘Als ik het verhaal in woorden kon vertellen,
hoefde ik niet met een camera te sjouwen.’
(Lewis Hine)
Jan Huisman

Fotograferen is mijn hobby. Belangrijker voor mij is mijn lidmaatschap
van de Ridderorde van het Heilig Graf. De Ridderorde ondersteunt op
verschillende manieren de christenen in het Heilig Land. Ten behoeve
van een goed doel in en rond Bethlehem ga ik op 13 maart 2015 met
enkele ordeleden de Marathon van Jerusalem lopen.
Jan Kuijs
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Behalve actief lid van fotoclub Zwijndrecht ook passief lid van het Nederlands
Legpuzzel Gilde. Toegespitst op het verzamelen van Engelse jigsaws van het merk
Philmar en Tower Press.
De fotografie geeft passie en plezier, het puzzelen is vooral rustgevend en brengt
ook plezier.

Fietsen gaat steeds makkelijker en fotograferen wordt steeds moeilijker.
Raar, want ik kan toch echt beter fotograferen dan hard fietsen.
Wilco Maarleveld

Joke Maarleveld
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Karel van de Werken

Tweede hobby: de body off restauratie van een Volkswagen Kever
van 40 jaar oud.
Lia Perquin

28 |

| 29

Er zijn veel citaten van fotografen over het vastleggen van de ziel
van dingen. Of over het vastleggen van de werkelijkheid, die direct al
verleden wordt.
Ook zegt men dat het een illusie creëert, die nooit werkelijkheid was.
In ieder geval vindt men dat foto’s helderheid brengen waar woorden
tekort schieten.

Leo van den Hooven

Jammer, want ik hou van schrijven en het spelen met woorden.
Daarom breng ik een foto graag met gedicht of context, waar dat maar
kan.
Jurjen Biesbroek
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Fotografie, bridge en met computers in de weer zijn, vind ik een
leuke bezigheid.
Sinds september 2013 ben ik lid van Fotoclub Zwijndrecht.
Hier leer ik veel, maar het brengt ook verwarring. Dit is wel een
uitdaging om daar wat aan te doen.
Marijke Bottema

Op de eerste plaats ben ik een moeder en vrouw en
op de tweede plaats een gepassioneerd amateurfotografe.
Mijn passie is begonnen in 2006, nadat ik terug
was gekomen van een fantastische vakantie door
Zuid-Afrika, waar ik met een compactcamera vele
duizenden foto’s heb gemaakt.
Bij thuiskomst heb ik mijn eerste spiegelreflex aangeschaft en een nieuwe wereld ging, en gaat nog
steeds, voor mij open.
Nu, inmiddels vele jaren na onze vakantie in
Zuid-Afrika en meerdere camera’s verder, geniet ik
nog steeds van elke foto die ik maak, maar vooral
van die zeldzame momenten die me dat speciale
gevoel geven van ‘Wauw deze is het.’
Dankzij fotoclub Zwijndrecht leer ik anders te
kijken, waardoor ze me ook inspireren anders te
fotograferen.
Marijke Scheers

32 |

| 33

34 |

Sieraden en wijn, samengebracht in één beeld.
Waarom? Omdat ik van beide intens kan genieten.
Wijn door zijn geur en smaak, sieraden door het proces van het
ontwerpen en maken. Dit geldt ook voor fotografie. Het bedenken
en creëren van een beeld is steeds weer een uitdagend proces;
leerzaam en verrassend.

Waardering voor de goede dingen in het leven. Kwaliteit gaat
boven kwantiteit. Ik kan genieten van een goed glas single malt.
Werken met gereedschap dat met zorg en aandacht is gemaakt.
Fotografie is steeds opnieuw de uitdaging aangaan. Groeien in
het zien van de goede en mooie dingen. Je laten inspireren door
anderen.

Bijzonder, als uit een idee of gevoel iets moois ontstaat.

Bijzonder, wanneer iemand anders je leven mooier maakt.

Marjan Leeuwesteijn

Martin Geuze
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Fotograferen is goed zoeken, dus steeds naar andere plekjes gaan tot je
wat ziet, dat de moeite waard is. Je kunt ook een vast onderwerp kiezen,
zoals portret, landschap, macro, interieurs van musea of verrassende
mensen op straat. Kortom, dit zijn de wegen om aan foto’s te komen en
dat is ook precies zoals ik het doe.
Martin Kleefkens

Twee overpeinzingen:
Schoonheid bestaat slechts aan de oppervlakte, lelijkheid dringt
door alles heen …
De enige manier om de grenzen van je fotografie te ontdekken is
door eroverheen te gaan …
Peter van Klinken
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Elk beeld verandert – kijk maar je ziet niet wat je
ziet – dagelijks of wekelijks een foto van gewone
beelden registreren en je ‘ziet’ dingen anders dan
je dacht dat ze waren.
Peter Baan

Peter Visser

38 |

| 39

Philip Schmidt, geboren op 29 november 1936
te Rotterdam, wonende in Hendrik Ido Ambacht.
Hobby’s: voetbal en fotograferen. Begonnen met
Agfa Clack, verder met Rolleiflex, nu met
Nikon D7100 met diverse lenzen. Hoofdzakelijk
sportfotografie. Op 1 januari 2014 lid geworden
om met andere soorten fotografie kennis te
maken.
Philip Schmidt

Fotograferen intensiveert het kijken of zien. Foto’s afdrukken helpt je
geheugen dingen een plaats te geven in het brein. Foto’s opnieuw
bekijken doet je een bepaalde sfeer of een bepaalde plek opnieuw
beleven. De foto lijkt de werkelijkheid weer te geven, maar bergt al in
zich de visie van de fotograaf. Zo blijft de vraag open: ‘Wie es wirklich
gewesen ist?’ Als het over vroeger gaat, wordt vaak gedacht dat het
toen allemaal beter was, ook wat betreft het bezig zijn met fotografie.
Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben blij dat ik in mijn tweede hobby, het
tuinieren, de bakken uit de tijd van de natte fotografie kan hergebruiken. Ze blijven onverslijtbaar.
Piet Swets
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‘Whether he is an artist or not, the photographer is
a joyous sensualist, for the simple reason that the
eye traffics in feelings, not in thoughts.’
(Walker Evans)
Remco Schade

Ik ben circa 32 jaar lid van de fotoclub, waarvoor ik in het
algemeen zwart-wit foto’s maak.
Zwart-wit is voor mij de manier om de omgeving een eigen
leven te geven, waarbij het licht in de foto zeer belangrijk is.
Ik heb wel eens gelezen dat je als amateurfotograaf moet
blijven fotograferen, anders ben je constant op zoek naar
een goede foto.
Ook een hobby van mij is film. Met name de films uit het
niet commerciële circuit, waarbij de voorkeur uitgaat naar
de Scandinavische films, zoals Jagten en Festen. Dit zijn
films die je niet gauw vergeet, zoals dat ook geldt voor een
goede foto.
Theo de Jong
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Geniet van kleine dingen,
die zijn het meest de moeite waard.
Ze zijn voor iedereen bereikbaar,
kosten niets, liggen zo voor je klaar.

Naar eigen smaak.
Kokkerellen en fotografie hebben voor mij meer verwantschap met elkaar
dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. In de keuken volg ik niet
strak het recept, maar laat sommige ingrediënten weg en voeg andere toe.
Met mijn camera en Lightroom doe ik hetzelfde.

Die kleine dagelijkse dingen,
heb je binnen je bereik.
Als je daarin geluk kan vinden,
maakt dat jouw leven rijk.
Sandra Reijmers

Rudi Kleingeld
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Ondermeer vanwege mijn werk verblijf ik regelmatig in
hotels. Gedurende zo’n verblijf probeer ik dan regelmatig fotografisch te verbeelden hoe ik dat verblijf
ervaar. Zo ook in deze foto, waar ik de imposante
indruk die de stad op mij maakte in de kamer heb
weergegeven. Of omgekeerd, dat laat ik graag aan de
verbeelding van de beschouwer over.
Wim Benschop

Als woorden tekort schieten, moeten onze beelden gaan spreken.
Steef Engering
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Rob de Wit

Tonny Polders
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Vanaf 18 jaar ben ik al aan het fotograferen. Op de
padvinderij (scouting) hadden wij een DOKA waar
ik foto’s kon ontwikkelen en afdrukken.
Mijn eerste fotocamera was een eenvoudige, met
een negatief film van 6x6 cm. Later werkte ik met
een kleinbeeldcamera. Deze werd vervangen door
een spiegelreflexcamera.
Jarenlang heb ik zelf mijn foto’s ontwikkeld en
afgedrukt in mijn DOKA. In die jaren was ik geen
lid van een fotoclub, maar na mijn pensioen ben ik
wel lid geworden van de fotoclub.
Nu fotografeer ik digitaal met een spiegelreflexcamera en diverse lenzen.
Het liefst fotografeer ik in de natuur om met mijn
macrolenzen opnamen te maken.
Wouter Dekkers

Deze foto is geïnspireerd op een stuk van Tjechov,
Oom Wanja, waarin ik de rol van Jelena speelde.
Het speelde zich af in een Datcha, een Russisch
buitenhuis. Vandaar dat ik deze foto nam in onze
persoonlijke Datcha op het Vlijpark, ook één van mijn
bezigheden.
Ik kan ook wel zeggen, dat ik een liefde heb voor Oost
Europa en met name veel in Bulgarije kom.
Tineke Adeney
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Na 20 jaar lidmaatschap bij Fotoclub Zwijndrecht ben ik er in 2013
een jaartje uitgestapt. Toch begon het weer te kriebelen en miste
ik de inspiratie en de leden.
Mijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen van mensen en
architectuur.
Naast fotografie houd ik mij ook graag bezig met het inrichten van
huizen.

Mijn FCR(ed) en mijn FCZ(et) betekenen voor mij genieten en houden van.
Bep Kruijsifix

Yvonne de Graaff
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Fotografie kan heel veel zeggen zonder het gebruik van
woorden die verkeerd begrepen kunnen worden. Het is een taal
die iedereen verstaat, maar die ook op verschillende manieren
uitgelegd kan worden.
Een gedachte, een gevoel, een idee of een concept, vastgelegd
in beelden. Dat is voor mij fotografie.
‘A picture is a secret about a secret, the more it tells you the less
you know.’
(Diane Arbus)
Pauline Jansen
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