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Vergaderen, veel en soms langdurig, maar 
dan organiseer je ook wat!

De eerste brainstormsessie vond plaats op 13 oktober 
2015 en op 12 augustus 2016 werd de Stichting Fotofes-
tival aan de Maas opgericht. Het bestuur bestaat uit Hans 
van Weelden, Wybe Hietbrink en Harry Sikkenk. Diana 
Bokje en John Middelkoop zijn vanaf het begin bij de or-
ganisatie betrokken geweest, in een later stadium sloten 
ook Obe van Mierlo en Freek Kooij zich aan. Vanaf het 
begin is Ruud Visschedijk (directeur van het Nederlands 
Fotomuseum) als adviseur bij de organisatie betrokken 
geweest. Mede dankzij zijn adviezen zijn wij gekomen tot 
het Fotofestival aan de Maas 2018.

In totaal is het bestuur 27 maal bijeen geweest, daarnaast 
is er door bestuursleden of bestuurs-delegaties met veel 
partijen afzonderlijk overleg gepleegd. Voor de prakti-
sche uitvoering van de plannen rondom het Deliplein is 
gebruik gemaakt van de expertise van Marcel Kollen die 
als externe partij werd ingehuurd.

De website werd ontworpen en ingericht door Wybe 
die ook op een zeer voortvarende wijze voor alle PR en 
communicatie heeft zorg gedragen. Hans heeft, naast het 
runnen van het secretariaat, alle subsidie- en sponsorgel-
den weten binnen te halen. Diana en John hebben zich 
met de organisatie en begeleiding rondom het Deliplein 
beziggehouden. Harry, naast voorzitter ook penning-
meester, moest er voor zorgen dat de uitgaven binnen de 
steeds weer naar beneden bijgestelde begroting bleven. 
Hans en Harry waren ook verantwoordelijk voor de ex-
positie in het Nederlands Fotomuseum. De uiteindelijke 
inrichting van de expositie is door Mira Matic van het 
Nederlands Fotomuseum verzorgd.



      De uitgewerkte plannen

•	 De expositie vindt plaats in de grote zaal van het Neder-
lands Fotomuseum en zal uitsluitend uit seriematig werk 
bestaan.

•	
•	 Voor de selectie van het ingezonden werk wordt Nicolle 

Robbers als curator aangesteld.
•	
•	 De prints  worden gemaakt door onze  ‘vertrouwde’ part-

ner ProFotonet.
•	
•	 De catalogus wordt in samenwerking met Hollandse 

Beelden/Roel Rozenburg gemaakt. Voor de uitvoering 
van de catalogus wordt gekozen voor het format van 
de reguliere kwartaaluitgave van Hollandse Beelden. 
Voor ieder van de 41 geselecteerde fotografen zijn vier 
pagina’s beschikbaar.

•	
•	 Op woensdagavond 9 mei is er een feestelijke opening 

in het Nederland fotomuseum.
•	
•	 De festival-activiteiten zullen plaatsvinden op het 

Deliplein. Er zijn exposities van fotoclubs in containers 
terwijl commerciële partijen in ruil voor een beschikbaar 
gestelde container workshops en lezingen organiseren.

•	
•	 Alle dagen worden de activiteiten op het Deliplein muzi-

kaal afgesloten.
•	
•	 Voor de inwendige mens is er ruimschoots gelegenheid 

in de naburige horeca.
 

































Expositie Nederlands Fotomuseum Rotterdam

inzendingen: 
2.700 series
8 multimedia inzendingen
totaal 18.000 foto’s
expositie:
41 exposanten
280 foto’s
1 multimedia
bezoekers:
2.500 





















winnende foto UPR volgens jurylid Harry Sikkenk

dagwinnaar pop-up container           
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workshop voor kinderen

start Urban Photo Race



start workshop stadsfotografie

architectuurwandeling workshop stadsnatuur met je mobiel

spontane moederdag actie fotoclub De Maasstad



Een mooi lijstje om mee af te sluiten.

Deelnemers Deliplein
Fotoworkshop Maassluis

Fotoclub ‘80

Fotoclub DAF

Fotoclub De Maasstad

Foto Werkgroep Ommoord

Fotoclub de Hoeksche Waard

Fotoclub Zwijndrecht

Fotoclub Rotterdam

Fotoclub De Huiskamer

Fotobond Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie

Fotobond Bonds Meester Klasse 

ProFotonet

Kamera Express

Beeldfabriek 010

Urban Photo Race

Natuurfotografie

Antiquariaat boekhandel Raster

Pop-up fotocontainer (Hollandse Beelden)

Stagecontainer

Actieve fotoactiviteiten/workshops 
 

donderdag
workshop Kijken en Zien                       
media Wordpress                                       
mobiele fotostudio                                       
worskshop festival fotografie 
fotowalk architectuur   

vrijdag                               
workshop glazen bol fotografie  2x 
workshop Kunst van het weglaten
media Indesign 
media Illustrator 
media Wordpress 
workshop stadsnatuur met mobiel 
workshop stadsfotografie
 
zaterdag
Photowalk Kop van Zuid 
workshop voor kinderen 8-13 jaar
worskhop Zien 2x
media Photoshop 
media Indesign 
media Wordpress 
workshop video met mobiel 
Urban Photo Race 
zwart-wit portret laten maken 

zondag
worskhop panorama en panning
workshop stadsnatuur 2x
worskhop flitsen met mooi weer
media Illustrator 
media Indesign 
fotowalk architectuur 
zwart-wit portret laten maken 

alle dagen  portfolioreviews



In dit boekje staan foto’s van:
Annelize van der Helm
Puck Swinkels
Diana Bokje
Annelieke Pinckaers
Rini Paulussen
Wybe Hietbrink
Freek Kooij
John Middelkoop
Henk Pasman
Harry Sikkenk
en verschillende prijswinnaars

Dit is een gelimiteerde uitgave van het

alleen ‘s nachts was het stil op het Deliplein....

Financiële ondersteuning 
ontvingen wij van:

samenstelling en lay-out: Harry Sikkenk
drukwerk: https://www.drukwerknodig.nl


