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Deelnemers:

4  Bart Wolters    FC Heerhugowaard

7  Claudia Wanders   AVF Schagen

10 Wessel van der Haar   De Fotowerkgroep

12  Ellen Slort    Fotoclub Het Derde Oog

14  Nausikaä de Blaauw   HAF

17  Leen van Nieuwenhuijzen  Fotoclub Het Derde Oog

20  Willy Bijl    AVF Schagen

22  Roland Kars    FC Heerhugowaard

25  Ida Woort    WG Den Helder

28  Ben de Vos    Fotovrienden Westfriesland

30  Yolanda Geldof   HAF

Het geven van een mentoraat is voor mij telkens weer een uitda-
ging. Bij een afdelingsmentoraat komen fotografen van verschil-
lende verenigingen bij elkaar. Ook voor de deelnemers betekent 
dat onbekende gezichten, verschillen in niveau, in fotografische 
kennis en in manieren van werken. Het enthousiasme en de sa-
menwerking binnen deze groep was groot er werd veel inhoude-
lijk gediscussieerd en, zo nodig, onderling hulp en advies gebo-
den.

De insteek van dit mentoraat was er vooral op gericht om gedu-
rende een langere tijd met één onderwerp bezig te blijven. Op 
die manier word je gedwongen om na te denken wat je nu ei-
genlijk wilt laten zien. Het gaat niet om die ene fantastische ‘toe-
valstreffer’ maar meer om de zeggingskracht  die iedereen in zijn 
of haar foto’s wil leggen. Voor verschillende deelnemers beteken-
de dit dat zij uit hun min of meer veilige comfortzone moesten 
treden. In tegenstelling tot een wedstrijd gaat hier vooral om de 
fotografiche ontwikkeling. Dat maakt kwetsbaar maar het geeft 
veel voldoening wanneer er een geslaagd eindresultaat ontstaat.

Het is ook voor mij als mentor stimulerend dat enkele deelne-
mers aangeven nog lang niet klaar te zijn met hun onderwerp. 
Zij hebben zoveel ideeën en inspiratie dat zij nog langer met hun 
onderwerp door kunnen en willen gaan. Hopelijk krijg ik deze re-
sultaten nog eens te zien.

Graag wil ik alle deelnemers, die met hun foto’s in dit boekje staan, 
bedanken voor hun inzet, enthousiasme en vasthoudendheid. 

Harry Sikkenk
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Sinds een aantal jaren rijd ik dage-
lijks over de Afsluitdijk, ‘s morgens 
heen, ‘s middags terug. Telkens als 
ik de afslag Breezanddijk voorbij 
reed, dacht ik: hoe kan er op deze 
plek een camping zijn? En: hoe 
lang bestaat deze camping al? Wie 
zijn de bewoners? Wat bindt hen, 
wat zorgt ervoor dat ze elk jaar te-
rugkomen?
Om antwoord te krijgen op deze 
vragen zocht ik begin 2014 con-
tact met de campingvereniging 
‘Het Wad’. Ik vertelde de voorzit-
ster over mijn idee om foto’s te 
maken van en voor de bewoners. 
Na de goedkeuring van het be-
stuur kon ik er in mei 2014 mee 
beginnen. Nooit gedacht dat het 
twee jaar zou duren! Ik begon met 
de verhalen van een aantal bewo-
ners en daarna heb ik veel van de 
plekjes vastgelegd, van mei tot 
in oktober, in het seizoen, en van 
november tot april, buiten het sei-
zoen.
Ik heb een selectie van die plekjes 
in een serie gevat onder de titel: 
Camping ’t Wad - Het Jaar Rond.

Bart Wolters

Camping ’t Wad - Het Jaar Rond
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Claudia Wanders
Beweging

Tijdens de introductiemiddag heb ik werk meegenomen, 
waaruit af te lezen is wat mij de laatste tijd
erg bezighoud op het gebied van fotografie. Zonder dat 
ik me daar bewust van was, was het onderwerp beweging 
vaak leidend in mijn foto’s. Op basis hiervan heb ik, op voor-
stel van mijn mentor, besloten dat mijn nieuwe uitdaging 
wordt; “beweging in combinatie met architectuur”. Als eer-
ste ben ik op zoek gegaan naar markante gebouwen, gevels 
en andere structuren, maar al gauw bleek dat de krachtige 
lijnen van de gebouwen teveel afleiden van het beeld wat 
ik voor ogen heb. Vervolgens heb ik architectuur losgelaten 
en ben me gaan focussen op de beweging.
De uiteindelijke uitdaging werd toen “beweging”. De beel-
den werden krachtiger, ze riepen vragen op, zodat je beter 
naar de foto gaat kijken en meer ontdek, op zoek naar de 
tweede laag. Dit was precies datgene waar ik naar op zoek 
was.



8 9



10 11

“Zolang je blijft zoeken naar een 
doel, of een bedoeling van het le-
ven, zal het, ongeacht wat je doet, 
doelloos en betekenisloos lijken”.
( U.G. Krisnamurti)

Handen aan het werk. Soms ge-
dachteloos, nooit doelloos.

Het idee voor deze serie kreeg een 
impuls na een bezoek aan “Family 
of man” in Clervaux (Lux).
In de foto’s heb ik getracht “be-
weging”, “eenvoud” en “vervreem-
ding” naar voren te laten komen. 
Deze elementen spelen, soms 
apart, soms in combinatie, een 
duidelijke rol in mijn fotowerk.
(De foto’s zijn gemaakt tijdens een 
reis door Darjeeling, Sikkim en 
Bhutan eind 2015.)

“Er is alleen maar jezelf en je came-
ra. De beperkingen in je fotografie 
zitten in jezelf, want wat je ziet is 
wat je bent”.

Wessel van der Haar

Het werk onzer handen
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Mijn fascinatie voor begraafplaatsen heb ik geprobeerd te combineren met verval en mijn 
liefde voor de natuur. Oude grafstenen hebben vaak interessante scheuren en structuren. Op 
en rond deze graven zijn vaak allerlei voorwerpen uit de natuur te vinden, vooral in de herfst 
en winter als het meeste groen is verdwenen. Door deze vondsten op een mooie manier te 
schikken ten opzichte van de kunst van Moeder Natuur, die is ontstaan door de tand des 
tijds, worden prachtige kunstwerken geboren …....... GraveArt.
Het was nog best lastig kiezen uit de vele foto’s, die ik heb gemaakt. Uiteindelijk is de keuze 
gevallen op vijf rustige en eenvoudige composities.

Ellen Slort

GraveArt
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Tijdens deze verdiepingscursus wilde ik te veel en daarom is mijn serie nog niet af. Ik ben 
er in de afgelopen maanden achter gekomen dat creativiteit niet altijd in een kort tijds-
bestek is op te wekken. Ik wil mezelf voor deze serie namelijk helemaal verliezen in het 
onderwerp en dat lukt gewoonweg niet in een uurtje ‘tussen de bedrijven door’. Toch ben 
ik vastberaden verder te gaan met deze serie. Het wordt echter wel een project dat nog 
maanden,  misschien wel een jaar nodig heeft om te rijpen. Om toch iets te kunnen laten 
zien, hebben we samen met Harry tijdens het bespreken van onze foto’s een tussentijdse 
serie samengesteld op basis van de foto’s die ik in de afgelopen periode heb gemaakt.
En hoewel het resultaat niets te maken heeft met mijn uiteindelijke serie, is het toch leuk 
om iets neer te kunnen zetten. In ‘The Witches Promise’ worden we als kijker meegenomen 
naar een duistere wereld waar we zo snel mogelijk weer uit willen...

Nausikaä de Blaauw

The Witches Promise
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Leen van Nieuwenhuijzen
De rode jas

mensen in mijn beeld aantrof en dus vastlegde, leverde een warboel op. De mentor adviseerde me 
om een model te gebruiken om zodoende meer controle over mijn beelden te krijgen. Dit was voor 
mij een moment om het over een andere boeg te gooien.
Door het model niet ‘spontaan’ in beeld te zetten, maar gearrangeerd, creëer ik een soort vervreem-
ding en dus spanning in het beeld. En door het model bij iedere foto dezelfde kleding te laten dra-
gen, wordt het model een verbindende factor in de serie. Ook heb ik mij beperkt tot één locatie: 
filmmuseum Eye in Amsterdam. Dit omdat het een mooi en modern gebouw is met binnen veel 
licht. Diverse keren ben ik met het model naar Eye geweest om toch weer betere foto’s te maken, 
wat uiteindelijk tot deze serie heeft geleid. Ik wil mijn model, mijn vrouw Jellie, bedanken voor haar 
medewerking.

Mijn plan was om architectuurfoto’s te maken met een bepaal-
de sfeer erin. Dus geen foto’s die de creativiteit van de architect 
laten zien, maar de creativiteit van de fotograaf. Voor de sfeer wil-
de ik mensen op spontane wijze in mijn architectuurfoto’s heb-
ben. Tijdens mijn eerste opnamedag ben ik op diverse locaties in 
Amsterdam geweest, zoals filmmuseum Eye, het Centraal Station 
en het Stedelijk Museum. Ik fotografeerde de mensen zoals ik ze 
toevallig  voor  de lens kreeg. De willekeurigheid waarmee ik de  
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Willy Bijl                        Sfeer
Ik fotografeer graag in de natuur en maak vooral ook 
graag macro opnames. Ik ben gefascineerd door alle 
details in de natuur. 
Maar de realistische weergave van al die verschillen-
de details misten iets: sfeer.
Daar heb ik deze verdiepingscursus aan gewerkt. Na 
een tip van Harry heb ik de realiteit naar mijn hand 
gezet: bloemen in ijs, bloemen in water, kleurstof 
toevoegen.
Ik heb heel veel foto’s gemaakt en er spannende de-
tails uitgehaald. En dit is het resultaat geworden.
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Roland Kars

Zussen

Als je doet wat je altijd 
deed, zal je krijgen wat je 
altijd kreeg. 
Kom uit je comfort zone 
was tijdens de eerste 
bijeenkomst meermaals 
te horen. Dat was voor 
mij het fotograferen 
van mensen. De drem-
pel, mensen vragen om 
te poseren, was enorm. 
Daar lag dus een uitda-
ging.
Hoe ik ze dan wilde 
vastleggen gaf minder 
hoofdbrekens, ik was n.l. 
getroffen door de bijzon-
dere band tussen mijn 
echtgenote en haar zus. 
Zo’n band, dat wilde ik 
vastleggen. Niet direct 
met hen omdat dat ge-
voelsmatig te dichtbij 
was. Meer gespecifieerd 
werd uitdaging dus: 
‘Vraag zussen met een 
bijzondere band om te 
poseren’.
Vooraf heb ik ervoor ge-
kozen de foto’s af te wer-
ken in zwart/wit met een 
vierkante uitsnede. Een 
goede keus omdat het 
rust brengt in de foto’s. 
Van Harry kreeg ik mee 
dat je de foto’s eerst ter-
zijde moet leggen, af-
stand nemen. In een later 
stadium vorm je ze tot 
een serie.
Nu ik een aantal ‘zussen’ 
gefotografeerd heb is het 
een project geworden 
dat nog niet is afgerond.
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Ida Woort

Mensen in hun leefomgeving

De leefomgeving van mensen zegt vaak wat over de 
mensen zelf, dit heb ik geprobeerd tot uitdrukking te 
brengen in mijn foto’s. Geen geforceerde portretten ,maar 
ietwat ongedwongen en spontaan, zonder opsmuk. Dit 
lukte niet bij iedere foto.
Je raakt met het fotograferen van mensen ook hun inner-
lijk, zeker als het gezien hun leeftijd kwetsbare mensen 
zijn. De verbindende factor in de foto’s van de geportret-
teerden is muziek en kunst, dit laat hun belangstelling en 
manier van leven zien.
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Eerlijk werk, in de voedselketen. Vaak 6 dagen per week, soms 
zelfs 7 lange dagen, voor sommigen lange nachten. Met hart en 
ziel werken ze eraan. Trots op hun producten, zielsgelukkig als 
blijkt dat klanten het resultaat waarderen. 
Elke dag opnieuw gáán ze ervoor. Had ik eerst voor deze am-
bachten in de voedselbranche waardering, tijdens het maken 
van deze serie is dat overgegaan in bewondering. Het was ge-
weldig dat iedereen met veel plezier wilde meewerken aan de 
totstandkoming van de serie. Ik ben ze er dankbaar voor. Voor 
mijzelf is deze reis enorm leerzaam en plezierig geweest. De 
subtiele aanmoedigingen van mentor Harry (“Neem een onder-
werp dat meer buiten je comfortzone ligt…”; “Als je nog wat tijd 
hebt zou je misschien een groenteman kunnen benaderen…..”) 
hebben prima gewerkt.  Ook de reacties van mede-seriemakers 
en mijn partner zijn van grote waarde geweest. Ben benieuwd 
wat de kijker ervan vindt.

En dat allemaal voor ons….”

Ben de Vos
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Yolanda Geldof

TRANSITION

In eerste instantie was ik van plan 
voor mijn serie een aantal beelden 
te maken die een vervreemdende 
werkelijkheid zouden laten zien. Een 
dromerige en mystieke wereld die 
ik zelf kon creëren door middel van 
vorm, licht en kleur. 
Het was herfst, dus gebruikte ik de 
materialen die in overvloed voorhan-
den zijn in dat jaargetijde: prachtig 
gekleurde en gevormde bladeren, 
sierfruit en takken met bessen. Ik heb 
ze gefotografeerd in een aquarium 
zodat de stilte en vage geheimzin-
nigheid van een onderwaterwereld  
een rol zouden spelen.
Toen mijn foto’s eenmaal klaar wa-
ren, besefte ik dat mijn beelden ei-
genlijk gaan over de overgangspe-
riode tussen de uitbundige groei en 
bloei van de zomer en de verstilling 
en bezinning van de winter. Het zijn 
universele beelden die de overgang 
laten zien van een materiële naar een 
vergeestelijkte wereld. 
De vergankelijke materialen die ik 
heb gebruikt hebben een bepaalde 
emotionele lading die uitnodigt om 
verder te zoeken naar de essentie 
van het bestaan. Achter deze zicht-
bare werkelijkheid schuilt immers 
een geestelijke werkelijkheid...
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Colofon

Deze uitgave bevat foto’s van ‘De Verdieping 2015 -2016’

Organisatie: Fotobond afdeling Noord-Holland Noord.

Coördinatie: Harry Sikkenk.

Omslagontwerp: Roland Kars.

Drukwerk: Colorspace, Wijk bij Duurstede.

Fotobond afdeling Noord-Holland Noord

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar worden 
gemaakt of verveelvoudigd.
De fotograaf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn 
of haar fotowerk.


