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Voorwoord
Voor bijna alle deelnemers aan dit mentoraat was het een eerste kennis-

making met seriematig werken. Anders dan wanneer je losse beelden 
maakt moet je nadenken over wat je wilt vertellen en welke beeldtaal je 
daarvoor wilt gebruiken. Een andere manier van werken: eerst nadenken 
en dan pas fotograferen. De insteek van de deelnemers was heel wisse-
lend. Sommige deelnemers bleven dichtbij hun favoriete onderwerpen 
anderen gingen echt ‘out of the box’.

Vera heeft haar onderwerp gezocht in de paardenwereld. In eerste instan-
tie wilde zij alleen het werk van een hoefsmid in beeld te brengen. Hierin 
schuilt het gevaar dat het een niet zo interessante serie over oude am-
bachten gaat worden. Vera heeft nu meer facetten van het werk van Roy, 
de hoefsmid, op verschillende manieren fraai in beeld gebracht.

Henk heeft o.a. een  voorliefde voor tabeltopfotografie en werkt graag in 
kleur. Bij dit mentoraat is hij gedeeltelijk overstag gegaan, zijn serie is in 
zwart-wit gemaakt. Bij de stillevens van Henk was het de bedoeling dat er 
iets bijzonders te zien zou zijn. Dat heeft hij bereikt door  de schaduwbeel-
den af en toe verrassend anders te laten zijn dan het originele object.

Bianca liep over van ideeën; geïnspireerd door het werk van Petra Groe-
nenboom ging zij aan de slag met ‘kop en schotels met Hollands koekje’. 
Dat leverde wel een grote verzameling kopjes op maar geen bijzondere 
fotoserie. Bianca is verder gegaan met typisch Hollandse  spullen waar zij 
verschillende collages van gemaakt heeft. Voor haar was het een overwin-
ning om minder strak te werken en ook afgeknabbelde koekjes te gebrui-
ken. Met als resultaat maar liefst vijf verschillende collages.

Kees bleef dicht bij zijn geliefde onderwerp straatfotografie. Om het on-
derwerp vergrijzing goed uit te beelden moet je meerdere keren op stap 
kunnen gaan en daarom is het slim om een locatie dicht in de buurt te 
zoeken. Met dat advies is Kees verder gegaan met een goed resultaat. 
Deze serie kan eventueel nog verder uitgewerkt worden. Zijn uitgangspunt 
‘vergrijzing’ is er zeker goed genoeg voor.

Carina had het moeilijk met haar onderwerp: het fotograferen van  bloe-
men in ijs. Daarbij liep zij snel tegen allerlei problemen op. In het begin 
werden de bloemen bruin en het ijs was niet transparant. Het probleem 
met de bloemen werd door het gebruik van kunstbloemen opgelost. Het 
ijs helder te krijgen bleek lastiger te zijn. Dit (voorlopige) resultaat geeft 
wel aan dat zij een uitstekend gevoel voor compositie en kleur heeft.

Marianne hield ons tot het laatst in spanning met welke resultaten zij 
zou komen. Iedere bijeenkomst waren er wel plannen maar hooguit een 
enkele foto, tot de laatste bijeenkomst. De tafel lag in één keer meer dan 
vol, drie verschillende mogelijkheden had zij uitgewerkt. Uit deze hoe-
veelheid foto’s zijn drie fraaie series samengesteld.

Wally was op een heel andere manier gaan fotograferen, ‘Tiny Worldfo-
tografie’ is hij zijn onderwerp gaan noemen. Naast het bedenken van zijn 
verschillende voorstellingen was er ook de uitdaging om alles perfect in 
beeld te brengen. Dichtbij fotografie geeft maar een geringe scherpte-
diepte en hoe los je dat op wanneer je alles scherp wilt hebben? Gelukkig 
heeft Wally ook deze technische problemen onder de knie gekregen. Met 
als resultaat een spannende en verhalende serie.

Ron is tijdens dit mentoraat op een heel andere ma-
nier gaan kijken. Architectuurfotografie is een favoriet 
onderwerp van hem, maar details uit gevels had hij 
nog nooit zo bekeken zoals tijdens dit mentoraat. 
Met zijn collage van negen  gevelfragmenten heeft hij 
een interessante en boeiende compositie gemaakt.

Johan is een liefhebber van de natuur hetgeen 
daarmee ook zijn favoriete onderwerp is. Tijdens dit 
mentoraat is hij vooral op zoek gegaan naar rust en 
ruimte zonder storende elementen in het beeld. Een 
van de problemen waar hij tegenaan liep was dat 
lichtomstandigheden dagelijks verschillen en dan is 
het lastig om de foto’s in dezelfde sfeer te maken.

Carla wilde vooral geïnspireerd worden om tot creatievere resultaten te 
komen. In haar zoektocht om op een andere manier naar architectuur 
te kijken is zij daar zeker in geslaagd. Het zijn geen weergaven van een 
gebouw zoals de architect die graag ziet maar het zijn creatieve uitingen 
van vorm en kleur geworden.

Anita was de productiefste deelneemster, met haar foto’s over de ontrui-
ming van de Hedwigepolder kan zij met gemak meerdere boeken vullen. 
Voor Anita was het moeilijk om keuzes te maken, bij iedere foto had zij 
een verhaal om aan te geven dat juist dié foto ook belangrijk was. De 
kracht van een goede serie is dat het allemaal sterke beelden moeten 
zijn, zonder herhalingen. Ook de beschouwer heeft fantasie om beelden 
te koppelen, het hoeft niet allemaal extra verduidelijkt te worden. Samen 
met haar eerder gemaakte foto’s van de polder en straks ook met resul-
taten van de ondergelopen polder kan het geheel een mooi en interes-
sant tijdsdocument worden.

Tenslotte wil ik zeggen dat ik met alle deelnemers trots ben op dit resul-
taat en hopelijk hebben zij de smaak van het werken in series te pakken 
gekregen!

Harry Sikkenk.
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Vera Gubbels
‘ROY’
Met het mentoraat, gegeven door Harry Sikkenk, maakte ik kennis 
met het maken van een serie. Voor mij was het terugkeren naar 
de paardenwereld, dit keer met een camera om m’n nek. 
Ik ben Roy de Nijs gaan volgen. Vanwege zijn passie voor het 
hoefsmeden, maar ook zijn expertise en talent als springruiter en 
het overbrengen van zijn kunde in de springlessen.
Dank je wel Roy en Annemarie voor het vastleggen van een ietsie-
pietsie gedeelte van jullie leven. 
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Op een clubavond kwam het 
mentoraat ter sprake en werd 
er gevraagd wat een mentoraat 
is. Ik heb geantwoord dat voor 
“jongere” leden de mentor 
je helpt jouw creativiteit en 
techniek te verbeteren, terwijl 
hij de “ouderen” uitdaagt 
eens buiten hun platgelopen 
oerwoudpaadjes te gaan 
fotograferen.
Voor mij “oudere” werkte dat 
uitstekend!
Bij toeval had ik ooit een 
schaduwfoto gemaakt, terwijl 
ik meestal landschappen en 
stadsgezichten fotografeer. 
Harry daagde mij uit met 
schaduw verder te gaan. 
In zijn besprekingen gaf 
hij aanwijzingen voor 
beeldopbouw en belichting, 
maar ook voor grapjes in de 
foto.
Het resultaat van dit zeer 
geslaagde mentoraat is deze 
serie.

Henk Spek
‘Schaduwbeeld’
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Bianca la Faille
‘typisch Nederlands met een vrolijke twist’
In eerste instantie wilde ik een serie gaan maken met ouderwetse kop en schotels. Helaas 
lukte het mij, na veel zoekwerk niet, om de juiste kop en schotels te vinden welke ik graag 
voor deze serie wilde gebruiken. Omdat ik toch graag iets nostalgisch wilde maken heb ik 
besloten om typisch Nederlandse producten te gaan fotograferen.
Op de tweede avond van het mentoraat vond Harry mijn gemaakte foto’s te statisch, hier-
door is bij mij het idee ontstaan om een muis erbij te gaan fotograferen, voor een vrolijke 
twist. Ook ben ik mijn producten, op advies van Harry, anders en minder statisch neer 
gaan leggen. Dit was voor mij een grote uitdaging, omdat ik uit mijn comfortzone ging 
fotograferen. 
Terugkijkende op dit mentoraat ben ik Harry nog steeds erg dankbaar voor de feedback. 
Foto’s worden vele malen leuker en interessanter om naar te kijken als alles minder sta-
tisch is.
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Kees Hersbach
‘Een blik in 2019, vergrijzing alom’
Mijn reden om met dit mentoraat mee te doen was voornamelijk 
om weer eens enthousiast te gaan fotograferen. Straatfotografie 
doe ik het liefst en ik koos voor dit mentoraat als thema ‘vergrij-
zing in Nederland’. Tijdens de fotosessies beek al snel dat het 
heel gemakkelijk was om oude mensen te vinden, er waren er ge-
noeg. Er mooie foto’s van maken is natuurlijk een ander verhaal.
Ik heb met veel plezier met dit mentoraat meegedaan en weer 
e.e.a. bijgeleerd.
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Carina Braat
‘Bloemen in ijs’ 
 
Het idee van deze serie was het fotograferen van bloe-
men ingevroren in ijs. Helaas is het me niet gelukt om het 
ijs helder te krijgen. Ik heb daar iets te gemakkelijk over 
gedacht. De theorie is me duidelijk maar het uitvoeren iets 
minder. Ik ga nog verder met dit project tot ik het voor 
elkaar krijg de bloemen helder in te vriezen en daarna te 
fotograferen. 
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Marianne van den Bosch
‘Special Heroes!’
Het maken van portretten is iets wat buiten mijn comfortzone lag. 
Daarom heb ik er juist bewust voor gekozen om dit onderwerp als uitgangspunt 
voor mijn serie te nemen. 
Jongeren met een beperking hebben vaak de wens om een beroep te willen 
uitoefenen wat door hun gesteldheid niet mogelijk is. Dit wilde ik graag voor hen 
vastleggen.
Demi is een vrolijke meid die een middag samen met (voor haar nog onbekende) 
bakker Chris een middag in de bakkerij genoten heeft. 
Camilla zit al jaren op dansles. Haar danslerares Rachel van de vrijetijdsdans-
groep is klassiek ballet geschoold. Camilla was die middag een prachtige balleri-
na.
Yann heeft tijdens racedagen een meet-and-greet met zijn idool Max gekregen. 
Verder kwam er veel op zijn pad die dagen, waardoor hij zich een echte F1-cou-
reur voelde.
Het was voor mij een zéér groot genoegen om deze 3 jongeren te mogen foto-
graferen in hun (on)mogelijke beroep waardoor zij een ervaring rijker werden!
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Wally van den Boom
‘Groente en Fruit in een Kleine Wereld’
Ik wilde voor dit mentoraat eens iets heel anders doen. Iets waar 
ik me nog nooit mee beziggehouden had. Het is Tiny Worldfo-
tografie geworden. Aanvankelijk had ik grote problemen met de 
scherptediepte, maar door meerdere foto’s van het onderwerp te 
maken met een verschillende afstandsinstellingen en deze later te 
stapelen, was ik in staat het gehele gebied scherp te krijgen. Na 
eerst lukraak alle ideeën uit te proberen, ben ik me gaan concen-
treren op de kleine wereld in combinatie met groente en fruit.
Op deze wijze kun je je in de winterperiode leuk met fotografie 
bezighouden. Ik ben door deze activiteit gestimuleerd eigentijdse 
beelden te creëren gebaseerd op klassieke schilderingen.
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Ron de Poorter
Architectuur
Nog vóór de eeuwwisseling ben ik gaan fotograferen met een spie-
gelreflex: de Konica autoreflex TC. Destijds hoofdzakelijk natuur en 
landschappen tijdens vakanties. Sindsdien ben ik steeds meer gaan 
verbreden naar andere gebieden van de fotografie. Met name table top, 
macro, architectuur en urbex fotografie. Voor mij werkt fotograferen erg 
ontspannend. Zodra ik mijn camera pak begint er een zoektocht naar 
onderwerp, compositie en lichtinval. Het combineren van deze ingredi-
enten tot een aantrekkelijke plaat geeft mij rust en voldoening. 
In 2006 ben ik lid geworden van ‘t Statiefje. Het leuke van een club is 
dat je leert van elkaars werk, dat je gestimuleerd wordt anders te kijken 
dan je gewend bent en de gezelligheid van gezamenlijke foto uitstap-
jes.
Voor het mentoraat heb ik gekozen voor architectuur en ben bewust 
naar iets anders op zoek gegaan dan wat ik gebruikelijk doe. Ik ben 
details van gebouwen gaan zoeken om deze uiteindelijk te combineren 
in een 3x3 matrix waarbij het een abstract geheel wordt. Waar nog net 
te zien is dat het details van gebouwen zijn en waarbij er een harmonie 
ontstaat tussen de kleuren en de lijnen in de beeldcombinatie. Wat ik 
nog wel lastig vond is om vooraf een concept te hebben en daar beel-
den bij te verzamelen. 
Uiteindelijk heb ik zo veel mogelijk details gezocht waarin een lijnenspel 
zat met de potentie om te combineren. Het zoeken naar lijnen en kleu-
ren in de vorm van gebouwen zorgt ervoor dat je er heel anders naar 
kijkt waardoor je het gebouw heel anders waarneemt dan je dat ge-
bruikelijk doet. Als gevolg van deze opdracht heb ik me voorgenomen 
om een soort van verzameling aan te leggen van dit soort beelden om 
uiteindelijk een nog beter aansluitende compositie te verwezenlijken.
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Johan Mouwen
Rust
De natuur heeft mij altijd erg geboeid, elk jaargetijde heeft zijn 
charme De natuur betekende voor mij dan ook een leuke opdracht.
Helaas was het weer niet altijd optimaal maar het is toch gelukt een 
serie te maken. In het vervolg ga ik me nog meer verdiepen in dit 
onderwerp.
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Carla Veeken
INSPIRATIE - VORMEN en kleuren !

Mijn deelname aan het mentoraat heeft mij vooral veel INSPIRATIE 
gegeven. Ik ben op zoek gegaan naar de zeggingskracht van kleu-
ren en vormen.
Gebouwen/architectuur hebben altijd mijn interesse. Door elemen-
ten van het gebouw te fotograferen ben ik tot deze tweeluik en serie 
van drie foto’s gekomen.
Het commentaar en tips van Harry Sikkenk en de andere deelne-
mers hebben mij zeker handvatten gegeven en aangezet om hier 
mee door te gaan met experimenteren om zodoende kunstzinnige 
en creatievere serie’s/foto’s te maken. 
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Anita Dekker
Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder
 
In 2012 heb ik voor het eerst de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen bezocht. Een 300 
hectare groot gebied met landbouwgrond voorbij de havens van Antwerpen, ingesloten 
tussen de Westerschelde, het verdronken land van Saeftinghe en de Belgische grens met 
de karakteristieke koeltorens van Doel duidelijk aanwezig op de achtergrond. 
De aanleiding voor mijn bezoek destijds was de opnieuw oplaaiende discussie tussen 
voor- en tegenstanders van de ontpoldering van dit landbouwgebied. Discussies over de 
Scheldeverdragen waaronder het uitdiepen van de Westerschelde voor steeds grotere 
zeeschepen naar de haven van Antwerpen; het natuurherstel van de Westerschelde en de 
bescherming van Antwerpen tegen overstromingen. Ik heb toen de protestborden in de 
polder gefotografeerd en zo geprobeerd de weerstand van velen tegen de ontpoldering 
vast te leggen.
Na vele rapporten en procedures en de bemoeienis van de Europese Commissie in 2012 
viel in 2014 de definitieve beslissing om van deze polder een getijdennatuur te maken. 
Door de daaropvolgende jarenlange onteigeningsprocedures kon men uiteindelijk pas in 
2019 beginnen met de ontpoldering. Dit was voor mij opnieuw aanleiding om er heen te 
gaan.
Als geboren Zeeuwse intrigeert het mij dat juist in Zeeland, met de eeuwige strijd tegen 
het water, dijken zullen worden afgegraven om getijdestroming weer vrij spel te geven. Ik 
wil daarom dit proces van ontpoldering volgen en de verandering en ontruiming vastleg-
gen tot het water definitief bezit van de polder zal nemen. 
Dit gehele proces duurt echter te lang voor dit mentoraat. Daarom heb ik nu een docu-
mentaire gemaakt van de eerste fase: het slopen van gebouwen en het kappen van de 
eerste populieren. Het proces gaat gefaseerd om de dieren de kans te geven de polder 
geleidelijk aan te verlaten voordat de dijk afgegraven zal worden in 2022.
Graag wil ik op beeld vastleggen dat wat eens was en nooit meer zal zijn!
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COLOFON
Deze uitgave bevat een selectie van foto’s gemaakt tijdens het mentoraat van Fotogroep 
‘t Statiefje

Fotografie: de deelnemers aan het mentoraat
Vormgeving: Harry Sikkenk
Tekstredactie: Ria in ‘t Veld
Drukwerk: Drukwerknodig
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