
De Haagse Magazine, maart 2017, nummer 1  1

Een nieuw begin
Onlangs is besloten het Magazine opnieuw uit te brengen. 
De hoofdmoot wordt een digitale versie die ieder lid per 
mail ontvangt. Daarnaast wordt een beperkte oplage geprint. 
Vooralsnog wordt gedacht aan 20 stuks. Deze zijn in ons 
clublokaal verkrijgbaar. De redactie bestaat nu uit Ruud de 
Goeijen en Rob van Kleef. Vormgever is Robert Huiberts. 
De opmaak van het blad is bij hem in goede handen. 
Het Magazine wordt evenals in het verleden, 2 x per jaar 
uitgebracht. Dit zal zijn voor de aanvang van een nieuw seizoen 
en na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Nieuw zijn 
de rubrieken “Ik heb bezocht” en “Uitspraken of quotes” van 
(beroemde) fotografen.
De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties en ideeën. 
Tips omtrent artikelen, exposities boeken e.d. zijn meer dan 
welkom. Graag zelfs !
Inmiddels zijn we alweer aan de laatste twee maanden van het 
seizoen 2016-2017 bezig. 
Alyssa van Heijst is op 19 april onze laatste gast van het seizoen. 
Op 17 mei een avond met het beste van het seizoen.
Ieder lid kan dan zijn of haar beste drie foto’s (geprint of 
digitaal) meenemen. Iemand van buiten De Haagse zal deze dan 
bespreken.

Uitspraken van (beroemde) fotografen
Er zijn op internet veel websites te bekijken waar uitspraken 
van beroemde fotografen zijn opgetekend. Als aanbeveling, 
levenswijsheid, voorbeeld van technisch kunnen, gevoelens 
tijdens het fotograferen . . . hierbij volgen er twee:

“Fotografie leert je om te kijken” (Berenice Abbott, 
Amerikaans fotograaf (1898 – 1991)
“I do what I feel, that’s all, I am an ordinary photographer 
working for his own pleasure. That’s all I’ve ever done” 
(André Kertész, geboren 2 juli 1894 in Boedapest; overleden 28 
september 1985 in New York City.
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Bespreking Bondsfotowedstrijd bij LAFV 
(A11)**
Bespreking eigen werk (collectief) 
Beeldspraak bij de Haagse
Foto als hedendaagse kunst bij Alphoto 
(A11)**
Doeavond
Gastspreker Alyssa van Heijst
Werkgroep Zwart-Wit

Bespreking eigen werk (Ruud en Jac)
AV Avond
Afsluiting seizoen met het beste werk uit 
de afgelope periode
Werkgroep Zwart-Wit

Zomerclubavond

Zomerclubavond

Zomerclubavond

A11 is een activiteit van afdelingELF en 
gratis toegankelijk voor alle leden 
van De Haagse

** niet in de clubruimte! Zie voor adressen 
achterzijde.

•	 Rob	van	Kleef

http://www.dehaagse.nl
mailto:info%40dehaagse.nl?subject=info%40dehaagse.nl
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Jaarwedstrijd 2016 Water op 18 januari j.l.
Harry Sikkenk werd bereid gevonden het ingezonden werk te 
beoordelen. Hij deed dat op een gedegen en weloverwogen 
wijze. Er waren 18 deelnemers met zeer divers werk.

Carin de Vos werd 1e met een door glas gefotografeerde 
Italiaanse begraafplaats. De waterdruppeltjes maken de serie 
nog wat triester dan ze al is. Een mooi en in harmonie fraai 
opgebouwde serie welke consequent is doorgevoerd

De 2e prijs was voor Wil Vrancken met een door ramen 
gefotografeerd abstract drieluik. Krachtig in harmonie en kleur 
en goed gebruik van scherpte en onscherpte.

Voor Ruud de Goeijen was er een 3e prijs met een drietal 
spiegelingen in het water. Alhoewel niet helemaal consequent 
doorgevoerd was er sprake van een goede opbouw en uitvoering 
alsmede sterk in kleur.

Een eervolle vermelding was er voor Jac Mostert met een in 
Amsterdam gemaakte zwart-wit serie. De middelste foto werd 
bijzonder gewaardeerd door het lage standpunt en de dame met 
het fladderende jasje.

Voor Marcel van der Looij was er een aanmoediging met een 
technisch goede serie waarbij een creatieve oplossing werd 
bedacht om water te fotograferen. 

Na afloop van deze onderhoudende avond mocht Carin de Vos 
de Jop Mansvelt-wisseltrofee uit handen van Paul Korving in 
ontvangst nemen. Na deze uitreiking werd duidelijk dat de serie 
voor haar een dierbare herinnering is.

Jaarwedstrijd 2017
Voor dit jaar is het thema “Bellen”. Gekozen is voor een niet al te 
ingewikkeld onderwerp waar je vele kanten mee op kunt. Ga de 
uitdaging aan en wacht niet tot het laatste moment. 

Sportfotografie door Marcel van der 
Looij
Recent heeft Marcel van der Looij ons een avond meegenomen 
in de wereld van de sportfotografie.
Dat goede sportfotografie geen sinecure is was na afloop wel 
duidelijk en is ook niet eenvoudig te duiden. Tal van elementen, 
regels en uitgangspunten zijn hierbij van belang. Een van 
de belangrijkste stelregels is “Two eyes, one ball”. In de 
sportfotografie geldt het principe dat je de ogen van een speler 
moet kunnen zien. Belangrijke elementen als actie, vreugde en 
verdriet kunnen hierdoor zichtbaar worden gemaakt. Verder moet 
bij acties een bal, puck of shuttle zichtbaar zijn.
Een achtergrond kan een foto maken of breken. Zo trekt 
een minder scherpe achtergrond minder aandacht en kan het 
onderwerp nadrukkelijker worden onderscheiden. 
Het standpunt is ook voor de fotograaf erg belangrijk. Op welke 
plek op het veld neem je plaats en zijn de ogen van een speler bij 
een actie in je richting goed te zien. 
Een laag perspectief zorgt dat een speler meer ontzag inboezemt 
en de achtergrond van een tribune speelt dan in mindere mate een 
rol. Een hoog perspectief wordt minder toegepast maar kan wel 
verfrissend werken. 
Het voert te ver om het hele verhaal van Marcel hier weer te 

•	 Jan	Smit

•	 Robert	Huiberts	- Rob IJsselstein
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bereid gevonden een bespreking voor zijn rekening te nemen. Hij 
deed dit op een manier waarbij hij ook nadrukkelijk de aanwezige 
leden in de zaal betrok. Verder is onlangs met meerdere leden 
besproken hoe we verder tot een positieve ontwikkeling kunnen 
komen. Afgesproken is hiervoor de vier pijlers zoals deze in 
het boek “Over foto’s gesproken” als uitgangspunt te nemen. 
Dit zijn in volgorde: Beschrijven, Analyseren, Interpreteren en 
Waarderen. Verder is afgesproken dat de leden maximaal vijf 
geprinte foto’s of digitale beelden mogen meenemen. Hiervan 
worden er in eerste instantie twee besproken met als doel dat 
er voldoende tijd is om deze te bespreken. Ook series zijn 
toegestaan maar die worden dan als serie behandeld. Inmiddels 
is op een tweetal avonden gepoogd de besprekingen aldus in 
te vullen. Dat dit nog niet zo vlekkeloos is verloopt is niet zo 
verwonderlijk. Oefening baart immers kunst. 
Na verloop van tijd wordt geëvalueerd hoe deze wijze van 
bespreken wordt ervaren.

Beeldspraak bij De Haagse
Ook in het kader van boven genoemd item komen op donderdag 
6 april Wil Groen en Rob de Rooij van FC’59 op bezoek met 
een avond over “Beeldspraak”. Zij zien de avond als volgt: Een 
fotograaf wil via zijn foto’s laten zien wat hij of zij belangrijk 
vindt. Dit kan zijn intuïtief of bewust aangebracht. Tijdens de 
bijeenkomst willen zij proberen over te brengen hoe een idee of 
verhaal in een foto tot uitdrukking kan worden gebracht waardoor 
de fotograaf kan nadenken wat voor hem of haar het beste is 
om een bepaald doel te bereiken. Zij gaan uit van maximaal 8 
deelnemers die elk drie foto’s dan of een serie meenemen.

geven. Indrukwekkend was zeker ook al het materiaal dat hij 
steeds met zich meesleept. Hij gaf ook aan dat een bepaalde 
beleefdheid in deze wereld geen kwaad kan.
Met veel dank aan Marcel kijken we terug op een meer dan 
boeiende en ook leerzame avond.
Een van de leden typeerde dit als “Een geweldige sportavond”.

Onlangs is van zijn hand een uitgebreid e-boek verschenen 
dat gratis is te downloaden via de volgende link: http://bit.ly/
boeksportfotografie. Een aanrader!

Het bespreken van foto’s
Al enige tijd worden pogingen ondernomen om het bespreken 
van foto’s te verbeteren. Hiertoe worden externe besprekers 
uitgenodigd. Maar ook binnen eigen geledingen is die 
mogelijkheid er. Zo hebben we Herman Schartman enkele malen 

Bij FC’59 functioneert al geruime tijd een dergelijk groep. 
Uitgangspunt voor hen hierbij is het boek “Beeldspraak” met 
als ondertitel “Fotografie als visuele communicatie” van Ton 
Hendriks (ISBN 9789059406346). 

Bespreking eigen werk door Rob 
IJsselstein
Voor de avond van 1 maart j.l. was Rob IJsselstein uitgenodigd 
om het bespreken van het eigen werk voor zijn rekening te 
nemen. Hij is beroepsfotograaf en voorzitter van Alphoto. 
In zijn inleiding gaf hij aan dat het bespreken van foto’s een 
algemeen probleem is van fotoclubs. Wij zijn dus wat betreft 
niet zo uitzonderlijk. Voor zijn besprekingen neemt hij de pijler 
“Interpreteren” als uitgangspunt . De andere pijlers, waaronder 
het waarderen, komen dan van zelf aan de orde. 
Voor hem zijn de vier pijlers dus niet zaligmakend. Dit heeft 
natuurlijk ook te maken met hoe bedreven iemand is in het 
bespreken van foto’s. 

Foto7daagse
Van 16 t/m 22 april is weer de Foto7daagse. Gedurende deze 
periode ontvangt iedere deelnemer vroeg in de ochtend een 
opdracht. Het is de bedoeling dat dan dagelijks een foto wordt 
gemaakt. Een leuk initiatief. Aanmelding kan via de site 
van de Foto7daagse. Deelnemers van het vorige jaar krijgen 
automatisch bericht. 

Projectiescherm of TV-scherm?
Naar aanleiding van de begroting voor dit jaar, waarop een 
aanzienlijk bedrag is opgenomen voor de aanschaf van een 
projectiescherm, ontstond opnieuw een discussie over de 
aanschaf van een TV-scherm.

De kwaliteit van de beamer wordt betwijfeld. Verschil in 
lichtsterkte tussen de laptop en de projectie middels de beamer 
en minder scherpte in de hoeken. Omdat de meningen verdeeld 
waren over de aanschaf van een TV-scherm is besloten een 
commissie te vormen bestaande uit vier leden. 

De commissie heeft inmiddels een verslag gemaakt van haar 
onderzoek Monitor versus Beamer.
Een objectief en goed onderzoek. Geconcludeerd is dat qua kleur 
beide elkaar niet zoveel ontlopen. Dat het niet veel uitmaakt 
waarop wordt geprojecteerd. Qua scherpte is de beamer volstrekt 
onacceptabel. 

Geadviseerd is te onderzoeken of de beamer in orde is en of de 
scherpte goed geregeld kan worden. De laptop en de beamer te 
kalibreren als de scherpte goed is te krijgen. 
Verder te testen of de aanschaf van een projectiescherm een 
meerwaarde betekent ten opzichte van een goede witte muur. 

Contributie 2018
De contributie voor 2018 blijft gehandhaafd op € 47,50 per jaar 
met de restrictie, dat mocht de afdracht aan de Fotobond worden 
verhoogd, de contributie met eenzelfde bedrag wordt aangepast. 

“Ik heb bezocht”
Oktober 2015 bezocht ik tegen betaling van 1.500 Hongaarse 
forinten Mai Manó Ház, het fotografiemuseum in Boedapest. 
Helaas is er geen duidelijke website met informatie beschikbaar, 
zowel in het Nederlands als in het Hongaars. Het museum is 

bescheiden van opzet en gehuisvest in een oud pand. Verdieping 
I bevat de André Kertész galerij. II bevat de George Eastman 
galerij, een daglicht-studio en de Associatie van Hongaarse 
fotografen. Op III het kantoor van het Hongaarse Huis van de 
Fotografie. Veel te koop is er niet.
Gelukkig waren de titels bij de foto’s in het Engels. De meeste 
tijd besteedde ik aan het kijken naar foto’s van Kertész. Vaak 
liep hij rond in z’n eentje, foto’s van landschappen makend. 
“Het moment dicteerde altijd mijn werk. Ik plan, beraam niet 
bewust of nadenkend; ik zie een situatie en ik weet dat het 
in orde is, zelfs als ik terug moet keren om het juiste licht te 
krijgen”. Ik rond af met een tekst in het Engels die ik noteerde, 
ter overdenking: “Only amateurs can do what they feel like, 
compared to commercial photographers. True happiness 
lies therein. All I can recommend everyone is to remain an 
amateur. That is the best option”. Een aanbeveling voor ons?  
Wie een volgend stukje wil schrijven over een bezoek aan een 
fotomuseum of -tentoonstelling: aarzel niet en deel je beleving 
met de lezers van dit magazine of op onze website?

Rob van Kleef

Marleen Vos 50 jaar lid van AmFo 
In mei van dit jaar is het 50 jaar geleden dat zij lid werd 
van AmFo. Tijdens de onlangs gehouden Algemene 
Ledenvergadering werd stilgestaan bij dit opmerkelijke feit en 
ontving zij een boeket bloemen.

•	 Robert	Huiberts

•	 Marleen	Vos

http://bit.ly/boeksportfotografie
http://bit.ly/boeksportfotografie
http://www.yindo.nl/YindoReader.aspx?book=9789059406346
foto7daagse 2017
foto7daagse 2017
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Exposities De Haagse
In het tweede kwartaal van dit jaar kan er met een twintigtal 
foto’s worden geëxposeerd in Antoniushove in Leidschendam. 
Gekozen is voor het thema Rood van de Jaarwedstrijd 2015.

Van 1 juni t/m 31 augustus 2017 kunnen we met een expositie 
terecht in verzorgingstehuis Buytenhage in Zoetermeer.
Hier gaat om 25 foto’s met het thema van de Jaarwedstrijd water. 

Exposities

Nederlands	Fotomuseum	Rotterdam
Europa. What Else ? Met werk van Henri Cartier Bresson, Otto 
Snoek en Nico Buck. Van eerstgenoemde is hier de beroemde 
fotoserie Les Europiens uit 1955 te zien.
Een expo die de bezoeker uitdaagt om zijn visie op Europa te 
verbreden en pretendeert niet een oordeel uit spreken voor of 
tegen Europa. 

Verwacht	Fotomuseum	Den	Haag
Vanaf 20 mei is hier een groot overzicht te zien van Gerard 
Petrus Fieret. Een eigenzinnig en merkwaardig fotograaf. “Ik wil 
het allemaal hebben, mislukte foto’s bestaan niet”.

Prijs passe-partout karton gestegen
Omdat de kostprijs van het passe-partout karton is verhoogd 
wordt bij ons ook de prijs aangepast.
Per 1 maart 2017 bedraagt deze nu € 5,- per vel. 
Hou hier dus rekening mee.

Avonden georganiseerd door Afd. ELF
•	 Op maandag 3 april om 20.00 uur a.s. is er voor de Afdeling de 

bespreking van de Bondsfotowedstrijd 2017 bij de LAFV, 
Berlagestraat 2 in Leiden door jurylid Herman Schartman.

•	 Maandag 10 april 2017 Afdelingsavond met Rik Suermondt uit 
Utrecht met een voordracht over De foto als hedendaagse 
kunst. Locatie: fotoclub Alphoto in een zaal van de 
Maranathakerk in Alphen aan den Rijn, Raadhuisstraat 82-84 
hoek Jongkindt Coninckstraat 2b. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Noot: Avonden georganiseerd door Afd ELF, waartoe ook wij behoren, 
worden maar weinig door onze leden bezocht. Dat is jammer want veelal 
worden er sprekers van naam uitgenodigd die zorg dragen voor een 
avond die het bezoeken meer dan waard is. 

Op 19 april is Alyssa van Heijst onze gast
Wie is Alyssa van Heijst?. Het fotograferen is haar met de 
paplepel ingegoten. Onlangs kreeg ze nog fraaie foto’s onder 
ogen die haar grootvader in de jaren 60 in Delft maakte. Door 
haar voorliefde voor sport is ze met sportfotografie begonnen. 
Vorig jaar en dit jaar werd ze uitgenodigd om tijdens het ABN 
AMRO tennistoernooi te fotograferen. Zij vond het geweldig. 
Fotografie heeft haar brede belangstelling. Haar grote voorbeeld 
is Sacha de Boer.

Sedert 2010 is zij freelance fotografe naast haar werk als 
juf in het basisonderwijs. Momenteel is zij druk doende met 
puddlegrams. Spiegelingen waarbij het de uitdaging is een zo 
strak en symmetrisch mogelijk beeld te krijgen. Alyssa is een 
jong en veelzijdig fotografe. 

Hou deze avond vrij !

•	 Jan	Smit		-	voltooiing van het presentatiebord. •	 Jan	Smit		-	Algemene ledenvergadering
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E-mail: ruuddegoeijen@ziggo.nl
Aanmeldingen, opzeggingen (uiterlijk een maand voor het 
verstrijken van het kalenderjaar) en adreswijzigingen (ook van 
het kantooradres) dienen aan hem te worden doorgegeven.

Contributie	Amfo
47,50 euro per jaar (per 01-01-2018), inclusief lidmaatschap van 
de Fotobond.
Betalingen op NL52INGB0000149725, t.n.v. AmFo Fotogroep 
KPN.

HAFV,	informatie	en	adressen
Voorzitter
Maarten de Haas
T 070 325 78 20 
E-mail: mdh@xs4all.nl

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

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

Lid 
Johan van den Broek

Contributie	HAFV
47,50 euro per jaar (per 01-01-2018), 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
E-mail: ruuddegoeijen@ziggo.nl

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

Afdeling ELF-adressen
Leidse AFV | Wijkvereniging Aktief | Berlagestraat 2 | Leiden
FC ‘59 | Wijkcentrum St. Olof | St. Olofstraat 21 | Delft
FC Alphoto | Gebouw Herv. Gemeente | Lauraplein 2 | Alphen a.d. Rijn
FLV (Fotokring Leidschendam-Voorburg)  
Parochiecentrum De Haard | Molenpad 2a | Leidschendam
Fotowerkgroep Silhouet | Polanenpark 105 | Wassenaar
FG Zoetermeer | Centrum voor Kunst en Cultuur | Osylaan 1 (hoek 
Leidse Wallen)
D&FC ‘s-Gravenzande | Bibliotheek | Zandeveltplein 26 | ‘s-Gravenzande

Redactie	Ruud de Goeijen, Rob van Kleef
Vormgeving	Robert Huiberts

Clubavonden
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.

Studio
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:
Johan v/d Broek, 06 12 74 12 55 - Dedemsvaartweg 396A
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.

Passe-partout	karton
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 5,00.
Betaling op NL52INGB0000149725, t.n.v. AmFo Fotogroep 
KPN.

Fotodozen	zuurvrij	karton,	afm.	40	x	50	x	3	cm.	
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.

AmFo,	informatie	en	adressen

Voorzitter 
Gerrit Valkenwoud

Secretaris
Paul Korving
T 06 22 33 74 82
E-mail: pauledwin@xs4all.nl

Penningmeester 
Henk Steensma
E-mail: henk.steensma@hetnet.nl

Lid
Carin de Vos

Ledenadministratie 
Ruud de Goeijen
Wrightlaan 66
2497 CM  Den Haag
T 070 398 92 33

De Haagse Info
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