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Voorwoord

Game of Thrones?

TEKST: MARTIN GEUZE

TEKST: HENK RAS

Ons hele leven bestaat uit het maken van keuzes. En keuzes maken is nog
niet zo makkelijk. Google je op “keuzes maken” dan kom je ruim 5 miljoen
resultaten tegen. En kies daar het juiste fragment dan maar eens uit.

Op de voorpagina van de vorige GK stond een raadselachtige
foto van Marjan die eigenlijk geen vragen opriep. Dat is
uiteraard een tegenstrijdige opmerking, maar bijna iedere
ervaren beschouwer ziet meteen dat het bomen zijn. De
fotografen onder ons herkennen de “truc” maar toch roept hij
een sfeer op die me deed denken aan de openingsscène van
een aflevering van “Game of Thrones”. Ruiters rijden door een
bos waarin rijkelijk mist in aangebracht is. Een dreigend
muziekje eronder en je bent vol verwachting naar het moment
dat je opgeschrikt wordt door “iets”. Dat iets kan een pijl zijn die
uit het niets opeens in de borst staat van één van de personen
of er springen overvallers vanachter de bomen.

Cor schrijft in zijn tekstbijdrage in deze Korrel over de keuzes die je moet
maken welke apparatuur je meeneemt wanneer je gaat fotograferen. Voor
de één een probleem, maar voor degene die niet over veel apparatuur
beschikt niet iets om je druk over te maken. In het artikel van Jurjen gaat
het over samenhang en de keuzes die je daar bij maakt. Wanneer heeft iets
samenhang in de fotografie en wanneer niet. Je zou er zo maar een boek
mee kunnen vullen.
Ook Marjan schrijft over keuzes. Maak je een foto wanneer de omstandigheden verre van ideaal zijn of maak je de keuze de foto dan niet te
maken. En wanneer je een foto gemaakt hebt, laat je die dan op de club
zien of doe je dat niet. De redactie van de Grove Korrel staat ook elke keer
weer voor keuzes. Welke foto krijgt wel een plek en welke niet. Wat wordt
de coverfoto en welke beelden plaatsen we als centerfold. Keuzes die lang
niet altijd gemakkelijk te maken zijn. Want op basis van welke criteria
besluit je of een foto geplaatst wordt.
In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om hiervoor criteria vast te
stellen. Wanneer foto’s die op de bok verschijnen veel positieve response
krijgen, zal deze waardering invloed hebben op de kans om geplaatst te
worden. Iemand die daarnaast ook nog veel werk laat zien vergroot die
kans. Omdat we een kwalitatief hoogwaardige Korrel willen maken
proberen we de beste beelden te selecteren. We kijken daarbij niet naar wie
de foto heeft gemaakt, maar proberen alleen het beeld te beoordelen.
Het kan zijn dat je het niet altijd eens bent met de keuze van de redactie.
Tot nu toe hebben we hierover nooit opmerkingen gehad. Dat kan betekenen dat we altijd de juiste keuzes maken. Maar het kan ook zo zijn dat
je niet de moeite neemt om je opmerkingen met ons te delen. Ook dat is
een keuze. Niet de beste overigens, want door feedback te geven zorg je
er voor dat we een Korrel kunnen blijven maken die zoveel mogelijk leden
aanspreekt.

Deze spanning roept deze foto bij mij op. Het melkachtige licht
tussen de bomen verhult het bos dat zich waarschijnlijk uitstrekt achter de laatste bomen die we nu nog kunnen zien. Dus
ga je een onzekere toekomst tegemoet.
Een vreemd tegenwicht is er in de onderste centimeters van de
foto, vooral in het midden, waar we gras en takjes onderscheiden die schijnbaar in een ander soort licht liggen. Het lijkt bijna
zonnig. Dat maakt de foto toch ook weer op een andere manier
spannend door het spel van het licht.

matig in allerlei vormen meemaken heeft het vaak iets onvoorspelbaars wat het afwisselend, spannend en mooi maakt.
Het toeval wilde, dat ik kort na het zien van de foto een
interview las met André Kuipers over wat hij in de ruimte het
meeste gemist had (behalve zijn familie).
Hij zei: “Wat ik echt miste – en niet had verwacht – was natuur.
Zo’n ruimtestation is niet onprettig: de lucht is goed, het eten
prima. Maar het is allemaal kunststof en metaal. Even een frisse
neus halen na een regenbui, de vogeltjes horen fluiten, dat wordt
ineens heel belangrijk. Een van de mooiste momenten kort na
mijn landing was tijdens een tussenstop in Schotland. Het vliegveld was verlaten, ik rook de geur van nat gras, de zon ging onder,
magisch.”
Deze bekentenis zet alles weer in zijn perspectief, hoe iets heel
eenvoudigs een waardevol en magisch moment kan opleveren.
Deze foto heeft ook iets van die magie in zich.

Hoe anders is dit bostafereel ten opzichte van de meeste
plaatjes die we van een bos zien. De oude meesters namen
over het algemeen meer afstand met een mooi licht door of
over de bomen al dan niet met mensen en dieren in het landschap. Latere kunstenaars gingen meer over tot impressies van
het bos, met lichtvlekken en slechts wat lijnen om het bos te
duiden. Veel fotografen maken foto’s van het licht dat door de
bomen valt met lichtbanen en -vlekken, hetgeen vaak
resulteert in een algemeen gewaardeerde opname van het
bos. Het is het afbeelden van het bos volgens de algemeen
aanvaarde regels over wat “mooi” is.
Dat levert dan bijna automatisch “mooie foto’s” op die echter
de magie ontberen. Ondanks dat we de natuur allemaal regel-
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Bloei, dor, dood en weer opnieuw.
Hoe deze plant overleeft, met
minimale verzorging,
(van mijn kant) is wonderbaarlijk.
En telkens als ik denk,
ik heb haar weer om zeep geholpen,
gaat zij het gewoon weer doen.
Haar bloemen zijn prachtig van kleur,
en altijd in groten getale aanwezig.
Ze staat dan ook een paar weken,
te schitteren in mijn vensterbank.

© REMCO SCHADE

“(lost) in transmission.” Door het glas heen de miljoenenstad; binnenin de metro
heerst berusting, van een werkdag-einde. Ik bezie de parallelwerelden en druk af.

Helaas gaat dit voorbij, ook dit
is een prachtig proces.
Van zacht fluweel, naar lelijk dor,
als je haar lang laat liggen wordt ze
weer prachtig, heel zacht van kleur,
ze lijkt dan wel van perkament.
Over een paar maanden staat
ze weer in bloei, dan ga ik weer
genieten van haar pracht en praal.
Lia Perquin

6|

|7

Wat laat je thuis.....
TEKST: COR RITMEESTER

.......of wat neem je niet mee?
Ik ben inmiddels een aantal keer met een groepje
fotoclubleden op zondagmorgen op pad geweest.
Meestal zijn we met 4-5 leden, soms meer en wordt zoals
gebruikelijk ter plekke besloten waar we naartoe gaan.
Aangezien ik zelf nog niet veel locaties ken, is het voor mij
iedere keer wel iets nieuws en dus verrassend. Voor de
anderen, die vaker met elkaar op pad gaan, wordt een
locatie soms al voor tweede, derde, zoveelste keer bezocht.
Voor mij is iedere keer de vraag: wat neem ik mee aan
apparatuur? Of met andere woorden: wat laat ik thuis? Mij is
opgevallen dat het merendeel van de mensen meestal licht
bepakt is met betrekking tot de hoeveelheid apparatuur. Zij
weten zich, heel knap, te beperken tot bijvoorbeeld
1 camerabody met 1 objectief in een kleine fototas.

© COR RITMEESTER

Als je weer terug bent heb ik natuurlijk niet alles gebruikt wat
ik had meegenomen, maar ik had het tenminste wel bij me.
Eigenlijk moet ik dus leren kiezen, leren mijzelf te beperken,
maar ja………...
Naast het fotograferen is het ook gezellig, je leert elkaar beter
kennen, je praat eens over andere zaken dan alleen fotografie. Iemand weet altijd wel waar je een lekkere kop koffie
kunt scoren. En ze wennen ook aan je tas.
Een aanrader, de zondagmorgentrips, wanneer ga jij
mee……..?

Ik ben een twijfelaar. Ik weet vooraf niet waar ik heen ga,
ik weet niet wat ik op zo’n ochtend tegen kan komen aan
onderwerpen. Hoe zijn de lichtomstandigheden? Kan ik mijn
onderwerp wel dicht genoeg benaderen of heb ik een tele
nodig? Kom ik macro-onderwerpen tegen? Daarom sleep ik
naast mijn goed gevulde fotorugzak bijna altijd een statief
mee, zodat ik ter plekke kan kiezen en niets hoef te missen.
Ik kan echt balen als ik die ene foto niet heb kunnen maken.
Vind ik vreselijk. De prijs die ik daarvoor betaal is dat ik met
8-9 kilo op mijn rug loop, wat deels wordt gecompenseerd
door het draagsysteem van de rugzak, werkelijk waar. Ook
een kwestie van training.
Enfin, daar sta je dan op zondagmorgen. Iedereen kijkt nog
eens naar mijn tas, verwondert zich over de grootte,
benoemt het soms ook nog even. Vervolgens stappen we in
en gaan we op pad…….
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Zeelandbrug
TEKST: BARTH BAKKER

Naar aanleiding van een eerdere workshop “werken met
Photoshop” werd mij gevraagd om een workshop te geven over
werken met lagen in Photoshop.
Tijdens de presentatie liet ik zien hoe je van een redelijk saaie
foto van de Zeelandbrug, toch door middel van lagen een spannende foto kon maken. Het eindresultaat was dat d.m.v. een
zevental lagen, het bestaande wolkendek vervangen was door
donkere donderwolken, met een aanpassingslaag belichting,
helderheid, curven en zwart wit werd de Zeelandbrug in een
geheel andere
atmosfeer geplaatst en werd de saaie foto toch interessant.

Tijdens de laatste nieuwerkavond ( 9 maart) voor nieuwe leden,
presenteerden acht deelnemers hun foto. Iedereen had een
eigen interpretatie gegeven en dat resulteerde in acht totaal
verschillende foto’s, van een hoog kwaliteitsniveau.
Onderstaand is de startfoto afgedrukt alsmede een foto van één
van de deelnemers. Het project is geslaagd te noemen en zeker
voor herhaling vatbaar.

De aanwezigen waren zo enthousiast dat er spontaan besloten
werd, dat iedereen die mee wilde doen, een startfoto van de
Zeelandbrug toegestuurd zou krijgen en hiermee aan de slag
zou gaan om ook een spannende en interessante foto te maken.

© MARIJKE BOTTEMA
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© BARTH BAKKER

© THEO DE JONG

© KAREL VAN DE WERKEN
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© TONNY POLDERS

The Challenge
TEKST: HENK RAS

Bij terugkomst van een mooie vakantie, eind mei 2013, kwam
ik erachter dat er hier in Nederland iets moois was geboren. Dat
was het idee van Marjan en Lia, om iedere week een foto met
gedicht te maken en die te plaatsen op de Facebookpagina:
“Two friends – 104 pictures”.
Toen ik instroomde waren er al een aantal foto’s geplaatst, dus ik
kon direct beginnen met het bekijken van de eerste paar weken.
Ik was meteen verkocht door de meesterwerkjes die zij
geproduceerd hadden. Met in mijn achterhoofd de problemen
die ik zelf heb om een “goede” foto te maken had ik al direct
diep respect, voor alleen al het durven benoemen en openbaar
maken van hun plan. Met hun eerste foto’s lieten ze ook zien dat
het menens was.
Ik wil niet generaliseren, maar als twee vrouwen zo’n uitdaging
aangaan is er weinig kans dat het plan ineenzakt. Wij mannen
zijn toch vaak wat makkelijker en wat minder principieel. Gelukkig bleek mijn aanname ten aanzien van de discipline van de
dames uit te komen.

Tijdens de gesprekken met hen gedurende het jaar, kwam regelmatig naar voren, dat het af en toe wel erg zwaar was. Niet altijd
lag de inspiratie voor het grijpen, maar behoudens de “Blue
Monday” was er iedere keer weer een foto.
Ooit, hoop ik dat ik een fotografische prestatie neer kan zetten,
vergelijkbaar met hetgeen de dames hebben laten zien. Vooralsnog denk ik niet dat dit spoedig zal gebeuren.
Hulde!

© LIA PERQUIN

In de maanden daarna kwamen regelmatig pareltjes van grote
schoonheid voorbij. Gelukkig kon ik op de clubavonden nog
wat persoonlijke aanvullende complimenten en commentaren
leveren en mijn opmerkingen gemaakt op Facebook, toelichten.
Het was een prachtige ervaring.
Graag zou ik er een paar juweeltjes willen uitlichten die voor
mij de echte toppers zijn, maar ik wil geen jurylid spelen. De
foto’s waren voor mij leidend omdat ik een beeldenkijker ben.
Een titel, toelichting of een gedicht leidt mij meestal af van mijn
essentie van het beeld. Binnen deze 52 weken zijn er echter wel
een aantal gedichten langs gekomen die ik niet graag had willen
missen.

© MARJAN LEEUWESTEIJN
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De indringende blik van de oude man samen met de confronterende Stolpersteine
maakte het beeldverhaal voor mij compleet....Nie wieder

© PETER VAN KLINKEN

© FRANZ HEUSER
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Samenhang
TEKST: JURJEN BIESBROEK

Het is me duidelijk. We doen als club niet aan wedstrijden, want
jureren is nogal subjectief.
Wie heeft immers de wijsheid in pacht om schoonheid te verheffen tot absolute waarheid terwijl individuele smaak hier de
scepter zwaait. Meedoen op persoonlijke titel is toegestaan.
Helemaal mee eens hoor, hoewel...
Meer uit jezelf halen dan je voor mogelijk had gehouden lukt
beter met een duwtje om bestwil. Dat kan door beoordelen van
elkaars foto’s en daarbij eerlijk zijn, elkaar coachen en begeleiden zoals wekelijks gebeurt, maar het hoger leggen van de lat
door elkaar uit te dagen zou ook best eens kunnen werken. Een
opdracht accepteren, liefst samen. Zweep elkaar op. Competitie
is zo gek nog niet.
En zeg nu eerlijk, hoe moeilijk kan het helemaal zijn, zo’n wedstrijd. Zo komt er jaarlijks een wedstrijd langs met als titel “Vijf
met samenhang”. Intrigerend woordenspel denk ik dan, een
glimlach speelt op mijn gezicht, want er staat niet eens bij dat
het een serie moet zijn.

Dat zou je misschien wel kunnen veronderstellen. Maar vijf willekeurige foto’s aan dezelfde muur hangen al gauw samen
nietwaar. Dus wat bedoelen ze nou precies. Er is een reden
waarom ze het geen serie noemen. Kennelijk zitten daar meer
condities aan vast en is samenhang losser te interpreteren.
Gelukkig voor ons: behoorlijk grenzeloos is dat wel. Ff googelen
leert ons dat samenhang onder andere betekent ‘met onderling
verband, in verhouding tot elkaar, er zit een lijn of relatie in’.
Toch, vijf ingrediënten maken nog geen taart, hoewel de
samenhang er zeker wel is. Of het overduidelijke verband tussen
alcoholgebruik en spijbelen, tja, hoe leg je dat vast. De
verhouding tussen appels en peren, het is beide fruit maar in
samenhang kan ik er niets mee.
Ofwel alles mag en niets is fout, behalve als je niet kan tellen
uiteraard.

© JAN HUISMAN
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Deze foto komt uit een serie van vijf
die ik “beter dan het origineel” noem.
Waarom ik voor deze titel gekozen
heb, is omdat het origineel een
gladde glasplaat is.
Als ik daarvan dezelfde foto’s had
genomen, was het lang niet zo
interessant geweest als nu. Je
mist dan de structuren die er nu
wel inzitten. Hierdoor krijg je een
abstract beeld te zien, zodat je je
afvraagt waar je nu eigenlijk naar zit
te kijken. Voor mij in ieder geval een
geslaagd succes.

© MARIJKE SCHEERS

© FRED VAN TURENHOUT
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Het juiste moment
TEKST: MARJAN LEEUWESTEIJN

We zijn lid van de fotoclub, omdat fotograferen onze hobby,
onze passie is. Maar het is niet alleen rozengeur en maneschijn
tijdens het foto’s maken. Ieder van ons loopt af en toe tegen
moeilijkheden aan. Van de keuze van apparatuur tot het vinden
van inspiratie en vrije tijd.
Een deel van ons vindt het ook prettig om foto’s te tonen op
de nieuwerkavonden. We doen ons best om op zich staande beelden of series op de bok te zetten en de reacties af te
wachten. En daar komt een ander probleem om de hoek kijken:
keuzes maken….
Welke foto’s komen in aanmerking en zijn interessant genoeg
om te laten zien? En in geval van een serie: welke foto’s passen
in één serie en wat is de beste volgorde? Misschien is dit nog
wel het lastigste deel van fotografie. Soms kom je thuis met vele
foto’s op je kaart. Meestal zijn er maar enkele écht naar je zin. Op
het kleine schermpje van de camera wil ik nog weleens verrukt
naar een beeld kijken. Wow, nu heb ik toch een mooi beeld te
pakken! Om op een groot beeldscherm te ontdekken dat hij het
toch niet is. Of andersom; na bewerking blijkt er een juweeltje
uit de camera te zijn gekomen.
Soms heb je de neiging om koste wat kost iets mee te willen
nemen. Niet je beste werk, maar gewoon omdat het zo leuk is.
Het afgelopen seizoen is me regelmatig opgevallen dat
commentaar op foto’s werd gegeven wat betreft ‘storende’
elementen in het beeld. We halen het niet meer in ons hoofd
een foto mee te nemen met een lantaarnpaal uit iemands hoofd,
maar ja, dat paaltje of die auto op de achtergrond… En het was
toch wel jammer dat er nu net op dat moment geen goed licht
was…

Nelson Mandela in de rouwauto. Radeloos was ze op zoek naar
HET beeld en ze had nog één kans. Een kort moment, waarin ze
op continue stand een reeks foto’s maakte. En, zo vertelde ze bij
haar bezoek aan de club, op bijna alle foto’s vloog de forse arm
van een enthousiast zwaaiende dame dwars door het beeld. De
allerlaatste foto was zonder arm en hiermee won ze haar prijs.
Had ze ook een foto ingeleverd mét arm in beeld? Zo van: ‘tja,
die mevrouw stond daar ook en ze zwaaide nu eenmaal door
mijn beeld.’ Ieder kan het antwoord wel bedenken.
Ilvy kon niet terugkeren voor een nieuwe kans op deze unieke
foto, maar in veel gevallen kan dit wel. Probeer een ander standpunt of wacht een poosje om een storend element uit je beeld
te weren. Ga de volgende dag, week of, in geval van een jaarlijks
evenement, het jaar erna terug. Op een moment dat het licht
beter is of gewoon voor een nieuwe kans. Heb geduld om díe
foto te maken die je in gedachten hebt.
Kortom, als er een storend element in je foto zit, neem hier dan
geen genoegen mee. Probeer een betere versie te maken. En
van de leden van fotoclub Zwijndrecht krijg je een mooi
commentaar als je je met zorg en met een scherpe blik
uitgekozen foto op de bok zet.
Ik wens jullie allen een inspirerende zomer!

© JAN KUIJS

Tot mijn verbazing, hoor ik dan uitspraken als: ‘tja, dat paaltje
stond er nu eenmaal.’ Of: ‘die auto reed daar ook toevallig.’
Dit doet me denken aan de foto van Ilvy Njiokiktjien, waarmee
ze de zilveren camera heeft gewonnen. De kist van
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Gedane zaken.............
December
- Expositie Zwart Wit van Theo de Jong.
- Praatavond.
- BBBB: Boven verzorgd door Barth Bakker, hoe doet hij zijn
fotobewerkingen.
Beneden verzorgd door Henk Ras: “Heeft de jury gelijk?”

Januari: BBBB o.l.v. Dimitrios Sapanidis

Februari: BBBB o.l.v. Remco Schade

Januari
- Expositie OH DEER van Joke Maarleveld.
- Nieuwjaarsreceptie.
- Excursie naar de expositie Modern Times en Vivian Maier in
Amsterdam.
- Ilvy Njiokiktjien verzorgt een boeiende avond over haar werk.
- BBBB: Boven verzorgd door Rudi Kleingeld onder het motto
“tja, wat zal ik er van zeggen”.
Beneden verzorgd door Dimitrios Sapanidis: De prijs van de
kunst - Andreas Gursky.
Februari
- Groepsexpositie “van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan”.
- Bezoek van 4 leden van FC59 uit Delft.
- BBBB: Boven verzorgd door Rudi Kleingeld “tja,wat zal ik er van
zeggen” deel 2.
Beneden verzorgd door Remco Schade: Het fotoboek als
inspiratie.
Maart
- Expositie THE CHALLENGE met werk van Marjan Leeuwesteijn en
Lia Perquin.
- Bezoek van FCZ aan FC59 Delft en FC Vlaardingen.
- Spreker John Lommen.
- BBBB: Theo de Jong en Franz Heuser bespreken boven passe
partout snijden.
Beneden verzorgt Wim Benschop de avond: Verwachting van de
maker over de bespreking van zijn/haar foto en de realiteit.

© JOKE MAARLEVELD

Maart: Spreker John Lommen
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