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Er is weer van alles te doen
Met het verschijnen van deze editie van het magazine komt de 
vakantieperiode en het einde van het seizoen 2013-2014 alweer 
in zicht. Maar we hebben nog enkele maanden voor de boeg 
voor het zover is. De Algemene Ledenvergadering is achter de 
rug. Verleden jaar heb ik nog mijn teleurstelling uitgesproken 
over de geringe belangstelling voor deze bijeenkomst . Nu kan 
worden gemeld dat aardig wat leden acte de présence gaven op 
de vergadering van 19 februari j.l. en dat stemt tot tevredenheid. 
De begin dit jaar bij de HAFV ontstane bestuursperikelen zijn 
opgelost met het aantreden van een nieuwe penningmeester in de 
persoon van Marja Verbaan.

Op dit moment wordt er door De Haagse weer geëxposeerd 
in Het Westeindeziekenhuis (2e etage) en in de Bibliotheek 
Wateringseveld. Meerdere leden hebben zich ingespannen 
om deze exposities mogelijk te maken. Verder zijn 6 leden de 
uitdaging aangegaan om een documentaire reeks te maken van 
muzikanten die deel uitmaken van het Haags Notûh Festival op 
15 juni a.s. Zeker een datum om in de gaten te houden.

Wat het programma betreft kan worden aangegeven dat in de rest 
van het seizoen Susanne Middelberg nog bij ons op bezoek komt 
en dat er nog twee bijeenkomsten zijn van de Zwart-Wit groep. 
Daarnaast is er in mei nog de maandelijkse bespreking van het 
eigen werk. Verder zal er in de zomermaanden nog driemaal een 
avond worden georganiseerd. Suggesties voor de invulling van 
deze avonden zijn meer dan welkom ! 

Meerdere van onze leden zijn succesvol gebleken bij activiteiten 
die gelieerd zijn aan de Fotobond. Zonder de anderen tekort te 
doen is dat met name Herman Schartman met het verwerven van 
het BMK predicaat.

Om in de geest van Herman Finkers te spreken kan worden 
opgemerkt dat er weer van alles te doen is maar dan wel bij De 
Haagse.

Ruud de Goeijen
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Herman Schartman BMK
Eind maart heeft ons lid Herman Schartman het BMK predicaat 
verworven. Na een preselectie werd door een vijfkoppige jury, 
waaronder Carel van Hees, een dertigtal inzenders uitgenodigd 
hun werk mondeling toe te lichten. Herman is een van de vier 
inzenders die tot de Bonds Meester Klasse werden toegelaten. 
Daarnaast mogen twee inzenders zich kandidaat BMK noemen.
Voor Herman een verdiende waardering. Hij is niet over een 
nacht ijs gegaan bij de realisatie van zijn indrukwekkende en 
monumentale serie van 15 beelden. Hij heeft hier geruime tijd 
aangewerkt. De serie laat avondopnames zien van veelal voor het 
voormalige Oostblok typerende bebouwingen. De ogenschijnlijk 
niet al te mooie panden zijn echter fraai in beeld gebracht. 
Herman van harte proficiat met dit mooie succes !

Berichten uit de Algemene 
ledenvergadering van 19 februari 2014
�� Mededeling is gedaan van het overlijden van het oud HAFV-

lid Ans Swart op de leeftijd van 94 jaar. In de jaren 80 van de 
vorige eeuw was zij ondermeer secretaris van de HAFV. In die 
periode zijn de thans nog geldende Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Tot op hoge leeftijd 
heeft zij nog de clubavonden bezocht en de aanwezigen van 
������	��
����

�� Wil Vrancken heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld als 
bestuurslid HAFV.

�� Henk Oevering is herkozen als penningmeester van AmFo
�� De contributie voor 2015 blijft gehandhaafd op € 45,-
�� In oktober zal mogelijk een clubtocht naar Antwerpen worden 

georganiseerd
�� Het voornemen bestaat om vanaf 2015 als één vereniging mee 

te doen aan de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd. 
�� De volgende suggesties zijn gedaan voor de zgn. doeavonden: 

Het uitwisselen van ervaringen met fotoboeken, portretfotogra-
����������������������������	������������	�������
website.

Wedstrijd verplicht onderwerp januari 
2015
Als thema voor deze jaarlijkse wedstrijd is uit de bus gekomen 
“De weg”. Zowel letterlijk als figuurlijk is er alle ruimte om hier 
een eigen invulling aan te geven. 
De afgelopen jaren was de deelname aan deze wedstrijd niet 
overweldigend. Het bestuur spreekt dan ook de wens uit dat op 
basis van het nu gekozen thema meer leden hiermee aan de slag 
zullen gaan. Wacht niet tot het laatste moment en bedenk nu al 
hoe je hier invulling aan zou kunnen geven.

Aftreden Wil Vrancken als bestuurslid
Het is eigenlijk niet voor te stellen dat Wil Vrancken geen 
bestuurslid meer is. Sinds mensenheugenis is zij het gezicht van 
de HAFV respectievelijk De Haagse. In allerlei bestuurlijke 
functies heeft zij de verenigingen gediend. Jarenlang is zij 
voorzitter en/of secretaris geweest . Zij is zeer begaan met 
het goed functioneren van De Haagse. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering heeft zij voor al haar verdiensten een passend 
cadeau ontvangen.

Nieuwe penningmeester HAFV
Na het onverwachte aftreden van Ton van de Woude als 
penningmeester van de HAFV moest op zoek worden gegaan 
naar een nieuwe functionaris voor deze functie. Tijdens de meer 
genoemde Algemene ledenvergadering (ALV) is deze kwestie 
ter sprake gekomen en een oproep gedaan voor een nieuwe 
penningmeester. Enkele dagen daarna liet Marja Verbaan weten 
bereid te zijn deze functie op zich te willen nemen. Omdat 
de Statuten bepalen dat een dergelijke functionaris in functie 
door de ALV moet worden gekozen werd voor de leden van 
de HAFV voor woensdagavond 5 maart 2014,voorafgaande 
aan de reguliere avond, een korte ALV uitgeschreven met als 
enige agendapunt de verkiezing van penningmeester. Met 
algemene stemmen werd Marja Verbaan gekozen als de nieuwe 
penningmeester van de HAFV. Het zittende bestuur is zeer 
verheugd met het aantreden van Marja.

Bondsfotowedstrijd 2014
Vlak voor de afronding van de kopij voor dit magazine werd de 
uitslag van de Bondsfotowedstrijd 2014 bekend. Er name 186 
clubs aan dit evenement deel. De HAFV eindigde op een zeer 
verdienstelijke 12e plaats. Marja Verbaan verwierf een zilveren 
sticker en Wil Vrancken een bronzen. AmFo deed het wat minder 
en werd 82e. Hier werd Piet Kossen beloond met een zilveren 
sticker.
Natuurlijk gaan de felicitaties naar de makers van de beelden 
die met een sticker werden beloond. Toch altijd weer een 
verdienstelijk resultaat. 

Afdelingswedstrijd Afd. Elf
Eerder dit jaar ontving bij de Afdelingswedstrijd van Afd. Elf 
Marcel van de Looy een 1e prijs met zijn rugby serie. Wil 
Vrancken werd beloond met de 2e prijs voor haar serie met 
straatbeelden van Parijs
Ook deze prijswinnaars gelukgewenst met de behaalde 
resultaten.
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In memoriam Bob Molenaar
Zoals destijds al is aangegeven is Bob 
Molenaar op 17 november 2013 op de 
respectabele leeftijd van 90 jaar overleden. 
Natuurlijk, het was alweer geruime tijd 
geleden dat hij op onze clubavonden aanwezig 
was. Door zijn afnemende gezondheid waren 
de trappen naar ons onderkomen een beletsel 
voor hem.
Desondanks bleef hij de verrichtingen van De 
Haagse nauwgezet volgen. Zelf heb ik Bob 
ervaren als een innemende persoonlijkheid 
mede ook dankzij de voortdurende glimlach 
op zijn gezicht.

De viering van het honderd jarig bestaan 
van De HAFV in 2007 is mede door al zijn 
inspanningen een groot succes geworden. 
Zo is hij voor de historie van de Vereeniging 
menigmaal in de archieven van het Haags 
Gemeente Archief gedoken. Het boekje 
100 jaar Haagsche Amateur Fotografen 
Vereeniging kon hierdoor worden voorzien 
van diverse historische feiten en documenten 

en is mede hierdoor inmiddels een collectors 
item geworden. Dankzij zijn inspanningen 
en uitgebreide netwerk was het mogelijk als 
De Haagse samenwerkende fotografen in de 
Bibliotheek aan het Spui te exposeren en wist 
hij te bewerkstelligen dat de expositie door de 
toenmalige burgemeester Wim Deetman werd 
geopend. 

Het besturen zat hem in het bloed. Ook op 
dit vlak heeft hij op geëigende momenten 
een aantal jaren als secretaris zijn kennis van 
zaken in dienst gesteld van De Haagse.
Zijn leven bestond uit politiek en de Europese 
beweging. In een overlijdensbericht wordt hij 
gekenschetst als een eigenzinnig Europeaan 
die zich een leven lang heeft ingezet voor 
sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en 
internationale solidariteit.

Met respect denken wij terug aan de persoon 
die Bob Molenaar in leven was.

Ruud de Goeijen

Wedstrijdverplicht onderwerp 
‘Hedendaags landschap” 
De animo voor deze jaarlijkse wedstrijd viel tegen. In hoeverre 
dit te maken heeft met het gekozen thema is niet helemaal 
duidelijk. Een niet al te moeilijk onderwerp zou je zo zeggen. Na 
wat aansporingen konden toch nog wat meer leden over de streep 
worden getrokken om deel te nemen. Rob ‘s Gravendijk heeft op 
een onderhoudende manier de ingezonden werken beoordeeld 
en van commentaar voorzien. Enkele uitzonderingen daargelaten 
was het oordeel dat de ingezonden werken voldeden aan het 
thema van deze wedstrijd. In de categorie “Serie en drie” werden 
twee prijzen toegekend. 

De 1e prijs ging naar Herman Schartman met een serie die 
helemaal voldeed aan het thema. Fotografisch afstandelijk 
benaderd en fraai scherp in beeld gebracht. 
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De Haagse in het Westeindeziekenhuis
Op verzoek van de kunstcommissie van het MCH wordt 
momenteel opnieuw geëxposeerd in het Westeindeziekenhuis 
op de 2e etage. Omdat het geheel in een korte tijd moest worden 
gerealiseerd werd een beroep gedaan op eerdere exposanten 
in dit Medisch Centrum en met succes. Het kenmerk van deze 
expositie is de grote diversiteit met beelden die zeker gezien 
mogen worden. Er is werk te zien van Maarten de Haas,

Paul Korving, Henk Oevering, Peter Melet, Gerrit Valkenwoud, 
Marleen Vos, Carin de Vos, Wil Vrancken en Ruud de Goeijen.
Van het personeel en bezoekers zijn inmiddels lovende en 
waarderende reacties ontvangen. 

De expositie duurt in ieder geval tot eind juni 2014. 
Neem eens een kijkje en het ziekenhuis en zeker als je toch in de 
buurt bent. De getoonde werken zijn vrij toegankelijk ! 

In de categorie “Enkele foto” werd volstaan met één prijs en 
deze was voor Gerrit Valkenwoud. Een fraaie avondopname 
welke door zijn contrapunctie een gevoel van diepte weergeeft 
en mooi gezien

�� ����	��������Hedendaags landschap 2e prijs series

De 2e prijs in series was voor Carin de Vos. Een prettig ogende 
en poëtische serie en sympathiek qua kleur. Een serie ook die je 
moet voelen. 

�� ����	��������Hedendaags landschap 2e prijs series
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�� �����������	�����Hedendaags landschap 1e prijs enkele foto



Expositie Wateringseveldwerken
In de periode van februari t/m oktober 2013 hebben leden 
van De Haagse in wisselende samenstelling diverse keren de 
vinexlocatie het Wateringseveld bezocht. Het uitgangspunt 
hierbij was de bewoners van deze wijk in beeld te brengen. 

Ondanks de inmiddels achter ons liggende milde winter was 
het toch dikwijls afzien voor de amateurfotografen. Veelal gure 
omstandigheden maakten dat de bewoners zich niet in grote 
getale op straat lieten zien. 

Zeker een uitzondering was de Wateringseveldloop op 22 juni 
2013. Het weer was goed. Jong en oud namen hier aan deel en er 
kon naar hartelust worden gefotografeerd. Met een laatste bezoek 
op zondag 12 oktober van het afgelopen jaar werd de praktische 
invulling van dit project beëindigd. 

Inmiddels heeft de selectiecommissie uit de ingezonden 
werken een vijftigtal foto’s geselecteerd voor de expositie in de 
Bibliotheek van het Wateringseveld. Van 5 april t/m eind juni 
2014 zijn de foto’s hier te zien.

De exposanten zijn. Ruud de Goeijen, Maarten de Haas. 
Paul Korving, Pim Morel, Marleen Vos, Carin de Vos en Wil 
Vrancken.

Bij de afronding van dit project is een woord van dank aan 
het adres van Carin de Vos op z’n plaats. Zij heeft het idee 
bedacht en in een te volgen schema tot leven gebracht. Dat ze de 
weersgoden niet altijd in de hand had zij haar vergeven. Carin, 
vanaf deze plaats veel dank voor je inzet voor het welslagen van 
dit project.
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Leden van De Haagse fotograferen voor 
het Haags Notûh Festival
Op zondag 15 juni 2014 vindt de achtste editie plaats van 
Ut Haags Notûh Festival . Ruim 50 Haagse (amateur) 
muziekverenigingen treden dan op in en rond de Grote Kerk en 
het Nutshuis. Uit leden van de deelnemende verenigingen is een 
projectorkest geformeerd dat tijdens het festival een speciaal 
hiervoor gecomponeerd muziekstuk ten gehore zal brengen. 
Leden van De Haagse en fotoclub Retouche zijn gevraagd in de 
voorbereidende fase een documentaire reeks te maken van leden 
van dit orkest. Op verzoek hebben de deelnemende fotografen 
inmiddels aangegeven hoe zij te werk willen gaan. In principe 
wordt op individuele basis gewerkt aan deze echte uitdaging. 
Periodiek wordt de voorgang besproken en beoordeeld.

Het is de bedoeling dat tijdens de uitvoering van het muziekstuk 
in de Grote Kerk een digitale projectie wordt vertoond van de 
gemaakte beelden. Daarnaast komt er in deze kerk een expositie 
van de deelnemende fotografen. In welke vorm dat zal zijn wordt 
in samenspraak met de fotografen bepaald. Zes leden van De 
Haagse hebben zich aangemeld en zijn al aan het werk gegaan. 
Noteer zondag 15 juni 2014 alvast in jullie agenda als de dag van 
Ut Haags Notûh Festival. Nadere informatie volgt t.z.t.

Bespreking Bondsfotowedstrijd 2014 
Op 28 april 2014 wordt de Bondsfotowedstrijd 2014 besproken 
in Leiden bij Fotoclub LAFV. 
Aanvang 20.00 uur en plaats van handeling Wijkvereniging 
Aktief , Berlagestraat 2 Leiden.

Susanne Middelberg komt 16 april a.s.
Woensdagavond 16 april 2014 is Susanne Middelberg onze 
gastspreekster.
Na een moderne dansopleiding aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Arnhem is zij in 1998 afgestudeerd aan de academie 
voor beeldende kunsten, afdeling fotografie.
Sindsdien werkt zij freelance en maakt zij werk en foto’s in 
opdracht voor theater- en dansaffiches en voor diverse bladen. 
Zij heeft meerdere exposities op haar naam staan waaronder in 
Pulchri. Verder zijn publicaties van haar verschenen in meerdere 
bladen. 
Haar foto’s gaan over de mens en zijn gevoelens. Over mens zijn, 
over het leven. Ze wil geen statements maken, niet oordelen maar 
laten zien wat haar in mensen raakt en wat zij in hen ziet.
Het betreft een hernieuwde kennismaking. Eerder heeft zij al 
eens een avond bij ons verzorgd.
Een avond om naar uit te kijken !

Vrouw in de nieuwsfotografie 
Fotomuseum Den Haag
Onder de titel “Beslissende momenten” is van 12 april tot 
29 juni in het Fotomuseum Den Haag een expositie gewijd 
aan Margaret Bourke-White. Ze werkte als eerste vrouw 
voor Fortune en Life magazine. In de tot dan door mannen 
gedomineerde wereld van nieuwsfotografie was zij een 
opvallende verschijning. In Rusland portretteerde zij een 
glimlachende Stalin en in Georgië de oude moeder van deze 
dictator. De expositie betreft een overzicht van haar werk in de 
periode 1930-1945.
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Email: webshopmusic@gmail.com
Aanmeldingen, opzeggingen (uiterlijk een maand voor het 
verstrijken van het kalenderjaar) en adreswijzigingen (ook van 
het kantooradres) dienen aan hem te worden doorgegeven.

��	��!����"�#�
45 euro per jaar, inclusief lidmaatschap van de Fotobond.
Betalingen op NL52INGB0000149725, t.n.v. AmFo Fotogroep 
KPN.

�"$�%��	#��������	��������	
Voorzitter
Maarten de Haas
T 070 325 78 20 
E-mail: maarten@dehaasvanulden.demon.nl

Secretaris
Ruud de Goeijen
T 070 398 92 33
E-mail: de.goeijen@planet.nl

Penningmeester
Marja Verbaan
Tel. 070-3211094
e-mail verbaan2@xs4all.nl

Lid 
Johan van den Broek

��	��!�����"$�
45 euro per jaar, inclusief lidmaatschap van de Fotobond.
Betalingen op NL93INGB0000106695, t.n.v. Penningmeester 
Haagsche AFV te Den Haag.

Secretariaat van De Haagse
Ruud de Goeijen
Wrightlaan 66
2497 CM  Den Haag
Email: de.goeijen@planet.nl

Reacties en opmerkingen zijn van harte welkom op 
info@dehaagse.nl of schriftelijk aan het secretariaat van 
De Haagse.

Afdeling &'$-adressen
��������
 | Wijkvereniging Aktief | Berlagestraat 2 | Leiden
FC ‘59 | Wijkcentrum St. Olof | St. Olofstraat 21 | Delft
���������� | ����������	��
�������������������������
�����	�����������
�
 (Fotokring Leidschendam-Voorburg)  
Parochiecentrum De Haard | Molenpad 2a | Leidschendam
�����������������������| Polanenpark 105 | Wassenaar
����������������Centrum voor Kunst en Cultuur | Osylaan 1 (hoek 
Leidse Wallen)
�!���"�#���$�	%�	�����Bibliotheek | Zandeveltplein 26 | ‘s-Gravenzande

��������Ruud de Goeijen | ��������	��Robert Huiberts

���!���	��	
De clubavonden worden gehouden op de woensdagavonden van 
de maanden september t/m mei. 
Zie het programma-overzicht op de website of in dit magazine. 
De avonden worden gehouden in de clubruimte in de 
Wapserveenstraat 507 (op de hoek van de Hoogeveenlaan) in 
Den Haag. 
Druk op de bel Fotoclub links van het ijzeren hekwerk. De 
avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om ca. 22.30 uur.


����
Een deel van de grote zaal in de clubruimte is ingericht voor 
gebruik als studio. 
Er hangen achtergrondrollen. Aan het gebruik hiervan zijn kosten 
verbonden. Leden hebben de mogelijkheid om van de studio 
gebruik te maken. Na telefonische reservering kunnen de sleutels 
worden opgehaald bij:
&���	�$'��(����)�*+�-.�/0�-.�11�#�������$��������23+�
De sleutels dient u na afloop van een fotosessie terug te brengen 
naar het ophaaladres.
Als voor de eerste keer van de studio gebruik wordt gemaakt, zal 
men door Johan in de clubruimte begeleid worden.

�����()���������	
In de clubruimte zijn vellen passe-partout karton van ca. 2 mm 
dikte verkrijgbaar (81,3x101,6 cm).
Uit zo’n vel kunnen 4 passe-partouts van 40x50 cm worden 
gesneden. Een vel kost EURO 4,00.
Betaling op NL52INGB0000149725, t.n.v. AmFo Fotogroep 
KPN.

$����*�	�*������������	%��#�+�,-�.�/-�.�0���+�
In de clubruimte zijn fotodozen verkrijgbaar van zuurvrij karton 
(40 x 50 x 3 cm). In zo’n doos passen minimaal 8 passepartouts. 
Een doos kost EURO 3,50.
Betaling op NL52INGB0000149725, t.n.v. AmFo Fotogroep 
KPN.

"�$�%��	#��������	��������	
Voorzitter 
Gerrit Valkenwoud
Email: gerrit.valkenwoud@icloud.nl

Secretaris
Paul Korving
T 06 22 33 74 82
Email: pauledwin@xs4all.nl

Penningmeester 
Henk Oevering
Email: henk.oevering@gmail.com

Lid
Carin de Vos

Ledenadministratie 
Martien van Gaalen
Frekehof 122
2263 KA  Leidschendam
T 06 13 38 53 18

De Haagse Info


