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Hoe groot de verschillen kunnen zijn is vooraf niet te 
bedenken. Elf fotografen uit één club met totaal ver-
schillende gedachten en ideeën om tot een voor hen 

gewenst einddoel komen. Voor de een is vooral de opname-
techniek het belangrijkste en voor een ander juist de crea-
tieve (na)bewerking. Het gevolg is dat de eindresultaten ook 
zeer divers zijn. Ondanks de verschillen van inzicht was de 
bereidheid om met elkaar mee te blijven denken groot. Wel-
licht is dit de gebruikelijke sfeer bij Fotoclub de Maasstad 
maar dat is zeker niet vanzelfsprekend, koester het. Voor mij 
was het een uitdaging om dit proces te begeleiden en zo 
mogelijk wat bij te sturen. Al liet niet iedere deelnemer zich 
zo maar een kant opsturen.
Het voor een langere tijd aan één onderwerp werken dwingt 
je wel om goed na te denken over wat je met jouw manier 
van fotograferen wilt laten zien. Die verdieping geeft hou-
vast bij het vervolg van je fotografische ontwikkeling. Neem 
over enige tijd alle verslagen en presentaties nog een keer 
door en er zullen dan zeker dingen in staan die je wellicht 
nog een keer van pas kunnen komen. Enkele deelnemers 
willen nog verder werken aan hun serie, hopelijk krijg ik die 
resultaten nog een keer te zien. 
Afsluitend zou ik nog willen zeggen dat ik met jullie trots 
ben op de bereikte resultaten zoals ze nu in dit boekje staan.

Harry Sikkenk.

Voor de begeleiding bij het fotograferen, het maken van de 
uiteindelijke keuzes en de altijd goede adviezen danken wij 
Harry Sikkenk, mentor van de Fotobond, zeer.



4 Hans van Essel
DANCING COLORS...

Normaal gesproken ben ik een fotograaf die veel buiten de deur fotogra-
feert, natuur, gebouwen, mensen en dieren. Om in de wintermaanden 

mijn hobby voort te zetten ben ik altijd op zoek naar leuke onderwerpen om 
eventueel binnen te fotograferen.
Deze winter kwam ik op het idee om druppelfotografie tot mijn inspiratie te 
laten dienen. Ik heb wat apparatuur aangeschaft en opgesteld en toen kon 
het uitvogelen beginnen. Ik maak de foto’s in een donkere ruimte, door be-
paalde instellingen van mijn flitser krijg je het zgn. ‘bevroren’ beeld.
Na weken van uitproberen, verschillende instellingen, tientallen vloeistoffen 
en kleuren verder zijn enkele honderden foto’s het resultaat.
En nu verder, hoe haal je uit honderden foto’s een collectie? Hoe maak je er 
een serie van? Door goed naar de foto’s te kijken viel het me op dat, door 
de vallende druppels en de verschillende kleuren, er figuurtjes ontstonden. 
Figuurtjes die leken te dansen of een bepaalde pose aannamen. Ik heb de 
figuurtjes zodanig bewerkt dat het lijkt alsof het om voorstellingen in een 
theater gaat.
Mede door de beweging in de verschillende figuren ontstond het idee deze 
serie de naam ‘dancing colors’ mee te geven.
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‘dancing colors’



8 Rini Paulussen

‘Land ontmoet zee’

Als thema voor het mentoraat heb ik ‘Land ontmoet zee’ gekozen. 
Het advies was: Houd het dicht bij huis, zodat je regelmatig terug kunt 

gaan.
Mijn eerste speurtochten vonden plaats in Hoek van Holland.
Het lukte me maar niet om daar de foto’s te maken die de serie voor mij 
volledig zouden maken.
Ik heb hierna besloten om richting Goeree te gaan. In het natuurgebied 
Kwade Hoek vond ik voldoende inspiratie om de serie compleet te maken.
Het was dan wel wat verder van huis, maar de liefde voor fotografie en de 
natuur maakten dit weer goed.
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‘Land ontmoet zee’



12 Kees Wolthoorn
‘Van  ‘s ochtends vroeg tot  ‘s avonds laat’ 

Voor het maken van de fotoserie heb ik gekozen voor het onderwerp 
handen. In eerste instantie dacht ik aan foto’s die iets zouden uitbeel-

den zoals kracht, samenwerking of genegenheid. Mijn eerste poging was 
niet succesvol. Het waren dezelfde handen in verschillende posities, maar 
zonder zeggingskracht. Met de tweede serie probeerde ik de handen een 
voorwerp te laten beet houden om een bepaald sfeer te creëren. Pas bij de 
derde poging ging ik meer aandacht leggen op de omgeving waarin de 
handen werden geplaatst. Bovendien gebruikte ik een sjaal met gedempte 
kleuren om die als verbindend element te plaatsen in alle foto’s. Tijdens de 
vierde ronde heb ik de serie uitgebreid met verschillende situaties en acces-
soires om er een verhaallijn in te krijgen.
Mede met hulp van de mentor en de medecursisten ben ik tot dit resultaat 
gekomen. Ik ben tevreden over mijn serie en heb geleerd om in het vervolg 
met andere ogen naar mijn foto’s te gaan kijken.
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 ‘Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat’



16 Jan van Zessen

Enge plekken
 

Het idee voor deze serie is ontstaan op de fiets naar huis. Plekken die er 
overdag ‘gewoon’ uitzien hebben ‘s nachts een heel andere sfeer. Door 

de lichtval en kleur kan er een onheilspellende en groezelige uitstraling ont-
staan. Het lastige van het proces naar de afronding van deze serie toe is dat je 
‘s nachts zoveel mooie plekken tegenkomt en vaak interessanter dan overdag. 
Keuzes zijn gemaakt en het resulteert in deze serie: Enge plekken, rondom 
mijn woning. Bijna alle foto’s zijn binnen een straal van 2 kilometer van mijn 
huis gemaakt. Ter geruststelling, ik woon er prima en loop ‘s avonds met een 
gerust hart over straat. De serie bestaat uit 5 foto’s. De 6e foto zou mogelijk af-
breuk kunnen doen aan het serieuze karakter van deze serie. Terwijl ik het een 
hele enge plek vind. Ik streef vaak naar kwinkslagen en humor. De laatste foto 
zorgt er waarschijnlijk voor dat de serie langer, levendig blijft in uw geheugen.
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Enge plekken



20 Anne-Marie Höppener

Aanvankelijk wilde ik een specifieke groep kinderen volgen.
Dat lukte niet; ik was teveel van anderen afhankelijk.

Daarna besloot ik een onderwerp te kiezen waarbij dat niet aan de orde was.
Ik wilde zo vaak als nodig was, naar mijn onderwerp kunnen gaan.
Dat werd: eenvoud; minder = meer.

De meeste foto’s zijn gemaakt in een voormalig winkelpand waarvan
de muren op het punt stonden afgebroken te worden.
De tijd die ik had was daarom gelimiteerd. Gaandeweg ontstond het
idee om de foto’s aan elkaar te “stitchen”. Ze gaan naadloos in elkaar
over. De kijker ziet daardoor één muur die uit verschillend te vormen combi-
naties kan bestaan. 

Mijn proces?
k, ki, kij, kijk, kijke, kijken, kijken, kijken, nóg beter kijken… en dan zien !
Het was mij een genoegen !

steen-s-t-r-i-p
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steen-s-t-r-i-p



24 Anne-Lize Timmerman

‘Show a leg’

Als ik aan een serie denk, dan denk ik aan een reeks foto’s die weliswaar 
eenzelfde onderwerp hebben, maar binnen dat onderwerp verschillen 

van uitbeelding en uitstraling. Door benen raakte ik gefascineerd door een 
goed uitgevallen snapshot van de benen van een wandelaar die langs een 
opgebroken trottoir liep. Deze foto triggerde mijn keus voor het uitgangs-
punt ‘benen en kleur’. Overigens is het ook een onderwerp dat ik vanuit 
zittende houding in mijn scootmobiel goed kan behappen: op straat, in 
musea, eigenlijk overal waar mensen lopen.
Blij was ik met het commentaar van Harry bij de allereerste foto die ik maak-
te voor mijn serie: “bijzonder is de combinatie van twee paar benen op de 
vloer en op het zichtbare deel van het schilderij zwevende voeten.” Deze 
foto is de laatste in de gekozen serie.
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‘Show a leg’



28 Marc Elfrink

Vervuiling bij de rivier

Mijn doel was niet alleen een goede serie leren maken, maar ook werken 
aan meer diepgang in het beeld. 

Ik wilde aan de slag met het thema invloed van de mens op natuur en/of 
landschap. Hierbij werd ik geïnspireerd door foto’s van Bob Luyks over ver-
vuiling van de Maas.
Bij lage waterstand ben ik langs de IJssel en Lek op zoek gegaan naar afval. 
Eerst gebruik makend van natuurlijk licht en later ook met toevoeging van 
kunstlicht. Tijdens mijn zoektocht bleken de rivieren schoner dan verwacht. 
Mooi voor de natuur maar lastig voor mij. Ik ben uiteindelijk blij met het 
resultaat.

Voor mij een gezellig, leerzaam en inspirerend mentoraat.
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Vervuiling bij de rivier



32 Theo Bense

De markt aan de Binnenrotte.

Het idee van mijn serie is de diversiteit in beeld te brengen van de markt-
kooplui en hun koopwaar op de Rotterdamse centrummarkt. Ik had 

gehoopt gedurende de looptijd van het mentoraat een redelijk compleet 
beeld te kunnen geven. Inmiddels ben ik erachter dat de winter niet het 
meest geschikte seizoen om een dergelijke uitdaging aan te gaan. Desal-
niettemin ben ik tevreden met het tussenresultaat. De enkele keren dat ik 
op de markt heb gefotografeerd waren de meeste kooplieden bereid om 
op de foto te gaan en heb ik leuke gesprekken met een aantal van hen ge-
voerd. Reden genoeg om te zeggen:

Wordt vervolgd!!!
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De markt aan de Binnenrotte



36 Eugène de Klerk

Silo’s

Na wat overweging koos ik voor het onderwerp “Silo’s”. 
De industriële (en andere) fotografie van Bernd en Hilla 

Becher heb ik altijd bewonderd, het lag voor de hand iets 
dergelijks te proberen. Silo’s genoeg in de omgeving, agrari-
sche voedersilo’s, betonsilo’s, zuurstofsilo’s, maar het coloriet 
en doorleefde karakter van de silo’s op boerderijen vond ik 
erg treffend.
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Silo’s



40 Bart Cumbo Nacheli

‘Van centrale naar lichtstrale’

Het was voor mij de eerste keer dat ik met een dergelijk mentoraat mee-
deed.

De eerste bijeenkomsten waren erg interessant voor mij omdat daar uit de 
doeken werd gedaan wat allemaal bij een serie komt kijken, maar ook wat een 
serie kon zijn (en dat is heel breed!) en hoe je het kunt presenteren. Daarna 
was het erg leuk en leerzaam om het “geworstel” te zien bij de mede mento-
raat leden. Minder leuk was het geworstel met mezelf. De eerste worsteling… 
het maken van de keus m.b.t het onderwerp. Ik twijfelde tussen begraafplaat-
sen en iets met lange sluitertijden. Nadat ik op een aantal begraafplaatsen 
foto’s had gemaakt en ook op een lichtjesavond, merkte ik dat ik op een “dood 
spoor” zat. En vooral moeite had met het fotograferen van graven waar men-
sen bijliepen. Ik ging me dus focus-
sen op lichtreclame… maar wat dan 
precies… de volgende worsteling.
Ik wilde graag dat de lichtreclames 
één soort verhaal werd. Harry vertel-
de bij het tonen van foto’s dat kleur 
en vorm ook een mooi geheel als se-
rie kan zijn… en hij hield zelfs foto’s 
op zijn kop daarbij. Hoewel ik echt 
geprobeerd heb dat ook te gaan 
inzien, lukte mij dat onvoldoende. 
Ik ben doorgegaan met de verhaal 
lijn. Dat kwam aan het licht doordat 
ik een foto van Eneco en een vitrine 
van een lampenwinkel (die overi-
gens niet de serie heeft gehaald) 
fotografeerde. Daarna ben ik enkele 
avonden/nachten op pad gegaan 
met dit als resultaat.
Helemaal tevreden ben ik niet, ik 
vindt het vooral jammer dat mooi-
ere foto’s niet in de serie pasten 
en ik had graag in de verhaallijn 
iets “grappigs/eigenaardigs” willen 
toevoegen en dat is mij (nog) niet 
gelukt.
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‘Van centrale naar lichtstrale’



44 Marly Smit
De Rode schoentjes

De titel geeft direct aan waar mijn serie over gaat mijn rode schoentjes, waar ze 
zijn en wat ze “doen” op het moment dat ik ze niet draag. De bedoeling is dat je 

bij het zien van de foto je gaat afvragen wat de draagsters van de schoentjes op dat 
moment aan het doen is.
Bij het maken van de serie kon ik zelf mijn fantasie de vrije loop laten en er kwamen 
legio fotomomenten voorbij. Ik ben vele malen met mijn rode schoentjes op stap 
gegaan.  Het probleem was echter om licht, weersomstandigheden en lichten en 
donkere vlakken in de foto zo te maken dat de foto’s een serie gingen vormen. Dit 
was nog een hele uitdaging om dat niets zo veranderlijk is als het weer in Neder-
land.
Vele foto’s die ik gemaakt heb vielen af omdat ze niet pasten bij een andere foto. 
Uiteindelijk had ik diverse foto’s waar een tweede element aan toegevoegd was: 
water. Bij het samenstellen van de serie is rekening gehouden met dit tweede ele-
ment waardoor de keuze stress al iets afnam, alle foto’s die binnen gemaakt waren 
vielen automatisch af.
Ik ben van plan mijn rode schoentjes nog vaker mee te nemen en wie weet komt er 
in de toekomst nog een nieuwe serie.
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De Rode schoentjes
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Colofon
Deze uitgave bevat een selectie van foto’s gemaakt tijdens het mentoraat 
Fotobond afdeling Utrecht  - ‘t Gooi

Fotografie: de deelnemers aan het mentoraat
Tekstredactie: Marianne Leenderse
Vormgeving: Harry Sikkenk
Drukwerk: https://www.drukwerknodig.nl/ 
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