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Voorwoord
Voor bijna alle deelnemers was het een eerste kennismaking 

met seriematig werken. Dat verschilt veel van losse beelden 
maken, je moet nadenken over wat je wilt vertellen of welke com-
positie je met diverse foto’s wilt laten zien. Een andere manier 
van werken, eerst nadenken en dan pas fotograferen. 

Deze groep was wat dat betreft zeer leergierig, alle geopper-
de ideeën werden gewikt, gewogen en onderling besproken. 

Opvallend was de bereidheid om met elkaar mee te denken en 
zo nodig te helpen. Dure apparatuur werd spontaan uitgeleend 
om het anders onmogelijke resultaat te bereiken. Toen één van 
de deelnemers langere tijd niet kon fotograferen werden de bij-
eenkomsten zonder problemen uitgesteld. Voor mij was het een 
zeer positieve ervaring om te zien hoe iedereen elkaar wist te 
stimuleren, dat is lang niet bij iedere fotoclub zo, koester deze 
bijzonder sfeer zou ik zeggen.

Annemiek was na haar vakantie alle foto’s van dit mentoraat kwijt, daarom pro-
beerde ze mij nog over te halen om met een andere (vakantie)serie het mentoraat 
af te sluiten. Jammer genoeg zat er voor haar niets anders op dan de foto’s over-
nieuw te maken. Dit resultaat geeft heel goed weer wat zij in gedachten had.

Marcel was na wat omzwervingen bij het luchtsingel uitgekomen. De uitdaging zat 
er in om de verschillende lichtomstandigheden gelijk te houden. De achterliggende 
parkeergarage komt op alle foto’s mooi terug.

Willem van Toor is in staat om overdag met een heldere lucht zó te fotograferen 
dat het nachtopnamen lijken te zijn. Daarnaast kan hij zijn composities digitaal aan-
passen met gebouwen die ergens anders staan. Met als resultaat een fraaie serie 
met sterke vormen.

Theo had voor zichzelf een lastige opdracht bedacht. De 
vanaf de Euromast vastgelegde objecten opnieuw te foto-
graferen vanaf de grond met de Euromast ergens op de ach-
tergrond. Zijn gecombineerde beelden geven goed weer wat 
zijn intentie was. Een intrigerend en boeiend resultaat.

Trudy had het moeilijk, het door mij voorgestelde idee om 
natuur in de stad te fotograferen viel niet mee. De foto’s van 
geveltuintjes konden haar maar matig boeien, totdat zij in 
een straat op Katendrecht het licht zag. Juist door de herha-
ling van min of meer dezelfde gevels wordt deze serie een 
typologie en daardoor zo interessant om goed te bekijken.

Wiekert is een gedreven fotograaf die de lat graag hoog legt.  Zijn beelden zijn 
alleen te vinden wanneer je recht omhoog kijkt. Met dit bijzondere standpunt weet 
hij fraaie opnamen te maken. Geen eenvoudige vormstudies maar uitgebalanceer-
de composities.

Dirk heeft een echt gevecht moeten leveren. Het fotograferen van bloemen in ijs 
stelde hem steeds weer voor nieuwe uitdagingen en problemen. Uiteindelijk wist 
hij, heel knap, in zijn bijzondere eindresultaat ook nog enkele beeldgrappen te 
verwerken.

Tineke had het niet gemakkelijk. Zij begon met veel enthousiasme, maar werd 
daarna voor langere tijd uitgeschakeld. Haar eerste gewenste model bleek ook niet 
goed mee te willen werken. Uiteindelijk heeft zij samen met een goede vriendin in 
één weekend twee serie series kunnen maken.

Willem Muilwijk, is geen mensenfotograaf en zeker niet met een 24mm objectief. 
Met zijn opdracht om doorkijkjes in de stad te fotograferen heeft hij die schroom 
aardig overwonnen. Zonder mensen is het vaak leeg en saai maar met mensen op 
de juiste plaats worden de beelden interessant. Daarnaast bleek hij een heuse se-
quentie gemaakt te hebben die zeker ook in dit boek een plaatsje verdient.

Resumerend kan ik zeggen dat ik met alle deelnemers trots ben op dit resultaat en 
hopelijk hebben zij de smaak van het werken in series te pakken gekregen.

Harry Sikkenk
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Annemiek van Meurs
‘Bezige Handen’ - serie MKB 

Al jaren ben ik bezig met het fotograferen van handen. 
Verzorgende handen, creatieve handen, muzikale handen, oude beroe-

pen handen, enz.

Deze fotoserie bestaat uit hardwerkende handen van kleine zelfstandige win-
keliers zoals je deze nu nog kunt vinden in diverse winkelcentra en -straten. 
Of je zulke winkels in de toekomst nog zult zien is maar de vraag, vandaar dat 
het mijn interesse kreeg om daar een serie van te maken. 

Met respect gemaakt en met veel dank aan alle meewerkende winkeliers. 
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Marcel Schrijvers
‘Yellow bridge’

Voordat ik aan het mentoraat deelnam had ik mij nog nooit echt 
bezig gehouden met een serie. En had totaal geen idee waar ik 

naar moest kijken om tot een goede serie te komen.
Ik ben met het mentoraat begonnen met de opdracht natuur en land-
schappen, maar tijdens de 1e avond had ik toch een onderbuikgevoel 
dat het wat anders moest worden.
Tijdens het bespreken kwamen we op architectuur met op de voor-
grond een ander onderwerp bijv. een beeld of iets dergelijks.
Als je kijkt wat er uiteindelijk uit is gekomen, had ik dat op de eerste 
avond niet verwacht.
Dit komt omdat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn die tijdens 
de bijeenkomsten goed uitgelegd zijn.
Ik vond de avonden heel leerzaam en kijk nu toch heel anders naar 
een het ontstaan van een serie.
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Willem van Toor
‘Dark City‘

Het mentoraat cursus onder leiding Harry heb ik gevolgd om weer meer 
te gaan fotograferen   en om op een andere manier te leren kijken.

Mijn onderwerp werd architectuur, deze zou ik met veel contrast bewer-
ken om het op die manier op nachtfotografie te laten lijken.
Het was soms moeilijk om de juiste gebouwen te vinden, vandaar dat er 
wel eens een gebouw verplaatst moest worden. 
Na het bekijken van mijn uiteindelijke serie van 5 moet ik zeggen dat ik er 
zeer tevreden over ben.
Met dank aan Harry voor de uitstekende begeleiding.
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Theo Albers
‘OP EN NEER’

Bij de eerste bijeenkomst was gevraagd om een idee waar je gedurende 
het mentoraat aan wilde werken. Voor mij stond een beeldbepalend iets 

als onderwerp voor ogen, maar al gedurende die eerste avond heb ik mijn 
koers gewijzigd. Het beeldbepalende bleef, er moest echter iets bij om het 
totaalbeeld spannender te maken. De mentor (Harry Sikkenk) vond mijn plan 
van aanpak een lastige en was verbaasd over de eerste resultaten. 
De titel van mijn serie had ik vrij snel verzonnen, zelfs al voordat er foto’s 
gemaakt waren. Nadat de basis was gelegd, was het tijd om me nog dieper 
in het onderwerp vast te bijten. Als het maar even mogelijk was, ging ik op 
stap om mogelijke, en soms onmogelijke, plekken te zoeken en beelden vast 
te leggen waarmee ik later verder kon. In de afgelopen maanden zijn er heel 
wat beelden geschoten en deels afgedrukt om tot een eindresultaat te ko-
men.  
Omdat je op heel veel plekken de hoogte in kunt, zal de serie ongetwijfeld 
nog aangevuld gaan worden.
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Trudy Quak
‘Our house in the middle of our street’

Omdat  mijn passie voor fotografie in de natuur ligt kreeg ik de opdracht 
‘Natuur in de stad’.  Hiermee ben ik in mijn eigen woonplaats aan de slag 

gegaan en heb ik ingezet op paar onderwerpen: zwerfvuil in het groen, dieren 
in de stad, groene doorkijkjes en geveltuintjes.
Na overleg werden geveltuintjes mijn opdracht. Met hulp van een clubgenoot, 
die bekend is in Rotterdam, heb ik een aantal locaties bezocht en veel foto’s 
genomen.
Na uitwerking van de genomen foto’s is de keus gevallen op een locatie in 
Katendrecht waar deze serie is ontstaan.
De eerlijkheid gebiedt me te bekennen dat ik, toen ik aan dit mentoraat be-
gon, nooit gedacht had dat ik de opdracht nog leuk zou gaan vinden en dat 
ik nu blij  kan zijn met het resultaat.
Dit was me nooit gelukt zonder de hulp en stimulatie van onze mentor en de 
andere clubleden.
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Wiekert Visser
“ City Lines “

In het begin dacht ik: ‘dit doe ik even’ maar de praktijk 
was duidelijk anders.

Om seriematig te gaan denken is er nog een lange weg 
te gaan, maar de eerste stap is gezet. Voor mezelf heb 
ik besloten om door te gaan op de ingeslagen weg en 
hoop bij een vervolg mentoraat weer aan te sluiten.
Dank voor de leerzame adviezen.
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Dirk Terlouw
‘IJs’

Om meer te leren over fotografie heb ik aan dit mentoraat 
deelgenomen. Eigenlijk wist ik niet wat ik er van kon ver-

wachten. De opbracht die ik kreeg was het fotograferen van 
ingevroren objecten. 
De start viel niet mee maar met de nodige doorzetting is er 
toch leuke serie uitgekomen.
De vraag is of ik beter heb leren fotograferen? Nee, eigenlijk 
niet. Wat ik wel heb geleerd is het beter kijken naar vormen, 
naar kleur en naar de mogelijkheden die je hebt binnen de 
opdracht.
Maar wat ik veel belangrijker vind is de gezelligheid van de 
groep en bovenal de bereidheid om elkaar te helpen waar het 
nodig is. 
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Tineke Willemsen
‘Extreme Bruidsfotografie’

Een leuke opdracht! Het werken met een model is heel spannend maar ook 
wel moeilijk, omdat je erg afhankelijk bent van je model.

Na een moeilijke periode, waarin ik aan opgeven dacht, ben ik met de steun 
van mijn clubleden en mentor Harry Sikkenk toch doorgegaan.
Samen met een prachtig model ben ik naar het Landschaftspark in Duisburg 
gegaan. Ziehier het resultaat: twee heel verschillende series van een model.
Met veel plezier heb ik het mentoraat gevolgd en weer meer geleerd.
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Willem Muilwijk
‘In between’ 

Het onderwerp wat ik had gekozen was geen dagelijkse kost. De stad als coulisse, 
tegenlicht, mensen op straat, allemaal vreemd voor mij. Normaal fotografeer ik 

veel met een telelens, en nu alles met een 24mm. Totaal buiten mijn comfort zone 
dus. Gelukkig gaven de tips en adviezen die ik kreeg elke keer weer een energieboost 
om verder te gaan. En uiteindelijk, des te leuker de resultaten. 

Wat was dit leuk om aan mee te doen! Gaandeweg het mentoraat werd ik steeds en-
thousiaster.  Elke avond was een plezier om aan deel te nemen. Ik heb erg genoten 
van de adviezen en vooral manier waarop iedereen sturing kreeg voor zijn project. 
Ook de manier waarop de groep elkaar hielp en feedback gaf was zeer waardevol. 
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Tijdens het maken van de serie had ik een coulisse 
uitgezocht op het Centraal Station en stond ge-

duldig te wachten tot er iemand op de juiste plek 
door het beeld zou lopen. Toen ik in de verte een fiet-
ser zag aankomen kon ik wachten of hij op de juiste 
plek zou rijden of alvast een foto maken. Ik koos voor 
de tweede optie, en steeds als hij op een betere plek 
kwam, maakte ik weer een foto. 
Verrassend genoeg stopte de man, stapte van zijn 
fiets op een nog betere plaats, dus legde ik dat weer 
vast. Laat er dan ook nog een jongedame in beeld 
lopen... jip, blijven fotograferen uiteraard. Later had 
ik nog wel een beetje spijt dat ik niet van statief werk, 
dat kostte me nog wel een avondje fotoshoppen. 
Afijn, allemaal terug te zien in deze sequentie:

‘Kiss + Ride’
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Deze uitgave bevat een selectie van foto’s gemaakt tij-
dens het mentoraat van Amateur-Foto-Club “R.E.T.”
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