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Verslag “avondfotografie in Rotterdam”

De deelnemers door Koos gefotografeerd. Maja en Piet aan het fotograferen.

Verslag Koos Schenk.
 
Op de praatavond van maart 2022 werd door de leden gevraagd om vanuit de fotoclub
gezamenlijke activiteiten te stimuleren. Het bestuur richtte een programmacommissie op en
deze kwam met de activiteit “samen er op uit”. 
Onder leiding van Wim Schrier werd het eerste fotografische uitje georganiseerd
“avondfotografie in Rotterdam”. 
Er meldden zich vijf leden om aan deze activiteit deel te nemen. 
 
Woensdagavond 8 juni kwamen rond zeven uur Maja, Dick, Wim en Koos naar de
Carpoolplaats aan de A27 om bij Piet van der Steen in zijn auto te stappen en richting
Rotterdam te rijden. Rond acht uur stapten we vanuit de parkeergarage bij de Erasmusbrug de
auto uit, om de locatie te bekijken vanwaar de avondfoto’s gemaakt gingen worden. 
De locatie “Willemskade” aan de noordkant van de brug was vooraf gekozen en bleek een
prima locatie. Geen storende elementen aan de kade zoals aangemeerde schepen. De
Erasmusbrug en omliggende gebouwen waren mooi in beeld te krijgen. 
De statieven bleven in de auto, want vooraf aan het fotograferen gedurende het blauwe uurtje
hadden we nog een heel programma af te werken. Lekker slenteren door Rotterdam en
fotograferen wat je tegenkomt met een zwaar statief over je schouder is geen pretje. 
 
De wandeling begon rondom de Erasmusbrug richting Leuvehaven. Vandaar naar de Wijnhaven
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Mooie zonsondergang..........waar? 
van Johan Dekkers.
 
Mooie goede belichting met ook nog de
doortekening in de kleding. Sterke punt is
natuurlijk de twee dames op de voorgrond die
totaal geen oog hebben voor de
zonsondergang maar alleen voor hun telefoon.
Mooi is ook de zonnestreep precies op de
goede plek. 

Het meisje met de haren van Jan de Haan. 
 
Is een mooie opname en heeft van Jan een
mooie techniek toegepast gekregen.
Speelsheid van het model maakt de foto
vrolijker. Prachtig portret, met een mooi
gezicht en mooie ogen.

Frans telefoongebouw van Piet van der
Steen. 
 
Mooie structuur van de afgebladerde verf. De
rode plaat links met de tekst doet het hem wel.
Kleur is goed. Koos zou de uitsnede
veranderen door een behoorlijk deel van de
foto te croppen.

Skyline Rotterdam van Maja Becker. 
 
De veel gefotografeerde Erasmusbrug  eens
gefotografeerd in zijn wijdere omgeving met
een mooi wolkendek dat precies op de goede
plek zit. Er waren een paar ideeën van leden
om de waterpartij aan de onderkant iets
kleiner te maken. Niet iedereen was het
hiermee eens. Fraaie landschapsfoto van "De
Zwaan". 
 

richting Oude Haven, een gezellig stukje Rotterdam met zicht op de Kubuswoningen en het
Witte Huis. Vanaf de Oude Haven richting de nieuwe Maas langs de waterkant terug richting
Willemskade om op tijd te zijn voor het uiteindelijke doel, de avondfotografie. De statieven
werden uit de auto gehaald en het opstellen kon beginnen. Wat het uiteindelijk voor mooie
beelden heeft opgeleverd, gaan we de komende periode zien op de clubavonden. Wat betreft
het weer hadden we het niet beter kunnen treffen, want net na het inpakken van onze spullen
begon het te regenen. 
De deelnemers vonden het een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. 
 
Met dank aan Koos Schenk voor het verslag.

Inlevering digitaal 15 juni 2022.



Vuilnisbakken van Edzo Meerman. 
 
Een liggende zwart/wit foto, opgenomen in
Parijs, van 2 vuilnisbakken die naast een
lantaarnpaal staan. De compositie is heel
precies: de sokkel van de lantaarnpaal staat
precies in het midden, de schaduw deelt de
foto in twee delen. De schaduw van de
vuilnisbakken vallen op precies gelijke wijze
naar links en rechts. Op de bakken staan een
soort doorschijnende trechters waardoor het
zonlicht schijnt. Zoals gebruikelijk is het een
mooi doortekende afdruk met, vooral in de
achtergrond, subtiele details. 
 

Panoramafoto van Wim Schrier. 
 
Op woensdag 8 juni zijn we met 5 leden van
de fotoclub naar Rotterdam gegaan,
waaronder ook Wim Schrier. Daar zijn we van
ca. 20.00 uur tot 23.00 uur aan de slag
gegaan om het ‘blauwe uurtje’ vast te leggen.
Deze foto is daarvan één van de resultaten en
is een panoramafoto die is samengesteld uit 3
verschillende foto’s. Opvallend zijn de vele en
vooral scherpe details waarin vooral de
Erasmusbrug de hoofdrol speelt. Het is een

"Spiegelpaleis" van Edzo Meerman. 
 
Eveneens een zwart/wit foto en ook Parijs van
een ogenschijnlijk verwarrend gebouw waar
een persoon juist het pand verlaat. De foto lijkt
een soort collage van drie verschillende
beelden die een bepaalde samenhang
hebben. We zien hier een opname met veel
details en mooie contrasten. Edzo legt uit dat
we hier naar een uitgang van een
fototentoonstelling kijken die is opgesteld in
een rond gebouw met spiegelende wanden,
waardoor dit verrassende beeld kon ontstaan.

Inlevering in passe-partout 29 juni 2022.
                                                                                                          Verslag Dick Verhoeven 
 
Deze bijeenkomst stond in het teken van de (aankomende) vakantie. Niet omdat er
vakantiefoto’s zijn ingeleverd, maar vanwege het aantal foto’s en de opkomst van de leden.
Er waren 3 foto’s die we met 6 mensen konden beoordelen.

Als afsluiting hebben we nog een aantal foto’s
bekeken van een mogelijk nieuw lid waarvan
een aantal opnamen met potentie. 
 
Ondanks de lage opkomst en het geringe
aantal foto’s was het toch een leuke avond
waar ook de ruimte was over fotografie te
kunnen praten.



aantrekkelijke plaat waar je met plezier naar
kunt kijken. Wim is er nog niet helemaal
tevreden mee, hij gaat er verder mee aan de
gang voor nog een beter resultaat.

Verslag BondsFotoWedstrijd 2022.
                                                                                                      Verslag: Koos Schenk. 
 
Woensdag 13 april was de avond dat de foto’s ingeleverd moesten worden voor de
Bondsfotowedstrijd 2022. 
De opkomst en de daarbij behorende foto’s in passe partout was teleurstellend. 
Aan de selectie commissie bestaande uit Cor Bels, Edzo Meerman en Fred Joosten de schone
taak om een selectie van 10 foto’s uit te zoeken. 
Even werd er gedacht om dit jaar maar niet deel te nemen, maar dat er eventueel toch een foto
bij zou zitten die voor een sticker in aanmerking zou komen werd toch besloten mee te doen. 
 
Zondag 3 juli werd in Deventer door 3 juryleden een selectie gemaakt uit 1200 ingezonden
foto’s. 
 
FC Dongen gedeelde 44e plaats. 
 
Uiteindelijk behaalde FC Dongen een 44e plaats. Geen slecht resultaat gezien de geringe
hoeveelheid foto’s waaruit gekozen kon worden.  Cor, Edzo en Fred chapeau voor jullie goede
keuze. 
De selectie van 10 foto’s bestond uit: 
01-Edzo Meerman     23 punten 
02-Henk van Roode   22 punten 
03-Edzo Meerman     20 punten 
04-Koos Schenk        22 punten 
05-Maja Becker         22 punten 
06-Henk van Roode   20 punten 
07-Corry v der Rijken 21 punten 
08-Maja Becker         22 punten 
09-Cor Bels                20 punten 
10-Koos Schenk        19 punten 
 
 
Verslag van de Jury. 
Hier wat opmerkingen uit het jury rapport. 
 
-120 fotoclubs in Nederland hebben meegedaan met de Bondsfotowedstrijd dit jaar, 1200 foto’s
steeds op zes tafels geplaatst gedurende één dag, van 10u tot na 18u. Wat een klus! Maar
ontzettend leuk om te doen met de mede juryleden en de geweldige organisatie van de
Deventer Fotokring. 
-Dit jaar zijn de inzendingen gevarieerd als altijd en lijkt er meer zorg aan de presentatie te zijn
gegeven, een goede zaak, buiten de kwaliteit van de ingeleverde werken, is ook de presentatie
van belang, zoals één van de juryleden ook opmerkt; hier kunnen best punten verdient worden,
of verloren gaan. 
-Waar wil je dat ik naar kijk, waar gaat je foto over? Zie je een fotograaf of is het te veel een
registratie, ben je origineel? Durf meer! Why not? 
-Als clubs het, zoals opgemerkt in mijn verslag van vorig jaar, de Bondsfotowedstrijd als project
gaan zien en als zodanig aanpakken, ligt daar een mooie kans om leden iets te bieden en een
gezamenlijk project te starten.

Regio jubileumdag 2 oktober.
Alvast voor in de agenda; op zondag 02 oktober wordt in theater De Schalm in Veldhoven de
regio jubileum dag 100 jaar Fotobond van de regio's Brabant Oost, Brabant West en Limburg
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gehouden.  
 
Er zijn die dag lezingen, workshops en portfolio-besprekingen. Uiteraard volgt het uitgebreide
programma later. 

Programma komende maand.

Woensdag 13 juli ----------------- Inlevering digitaal. 
Woensdag 20 juli ----------------- Vakantieborrel. 
 
Tot woensdag 7 september vakantiestop. 
 

Deze e-mail is verstuurd aan j.bloemsaat@home.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u secretaris@fotoclubdongen.nl toe aan uw
adresboek.
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