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Voorwoord
Dit jaar was het de tweede keer dat ik de cursus ‘De Verdieping’ van de
Fotobond afdeling Noord-Holland Noord mocht begeleiden. Het was een
plezier om te doen en bijzonder om mee te maken hoe enthousiast de
meeste deelnemers met hun opdrachten aan het werk zijn gegaan. Voor
velen betekende dat een heel andere manier van werken, fotograferen met
een voorop gesteld doel. Je vastbijten in een onderwerp en daar dan ook
de verdieping zoeken. Geen gemakkelijke weg, in veel gevallen was het een
echte zoektocht, vaak met bijzondere resultaten. Creativiteit dient zich niet
vanzelf aan, er moet vaak voor gevochten worden. Verschillende deelnemers gingen ook deze keer weer met zichzelf in gevecht.
Uniek was deze keer dat twee deelnemers hun resultaten van deze verdiepingscursus hebben ingestuurd voor de jaarlijkse BMK ballotage. Zowel
Ineke Vijn als Bas Berkhout zijn geaccepteerd als volwaardig lid van de
BMK gespreksgroep. Van harte gefeliciteerd met dit succes. Voor deze ballotage is een minimum aantal van 12 foto’s vereist, het is jammer dat in dit
boekje onvoldoende ruimte is om de complete series af te drukken.
Alle resultaten die in dit boekwerkje verzameld zijn, zijn volgens mij, het
bekijken meer dan waard. Het is een overzicht geworden van fotografische
verbeeldingen.
Hopelijk wordt iedereen opnieuw geïnspireerd bij het bekijken van deze
foto’s.
Tot slot wil ik alle deelnemers bedanken voor hun inzet,

Harry Sikkenk.
Alkmaar, 23 maart 2015.
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Bert Peerboom

‘Noud’

Noud is mijn kleinzoon en zoals iedere opa met
een fototoestel maak ik vele ‘opa foto’s’ van hem.
De bedoeling van deze serie is de beschouwer een
kijk te geven in het leven en de ontdekkingen van
deze peuter.
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Joke Ningen

‘Verstilling’

Mijn uitgangspunt voor de cursus was een serie van 5 met als thema ‘Verstilling’. De opdracht werd
om, met behulp van lange sluitertijden, hiermee aan de gang te gaan in het landschap. Gekozen heb
ik daarom voor de zee, die op elk moment van de dag er altijd weer anders uitziet.
Gaandeweg bleek het best lastig om tot een echte serie te komen. Als je een mooie foto geschoten had,
bleek de rest er dan weer moeilijk bij te passen. Het is uiteindelijk deze serie van de zee geworden, genomen op verschillende tijdstippen van de dag, van een vroege ochtend in de mist tot zonsondergang
en steeds weer wisselend van kleur en tint. Door de lange sluitertijden is er, ondanks hoge golven,
‘verstilling’ van de zee ontstaan.
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Ilse Baay

‘Samenleven @ 20m2’

De Verdiepingscursus ben ik gaan doen om erachter te komen wat
ik met mijn fotografie eigenlijk wil! Er waren wat miscommunicaties waardoor ik les 1 heb misgelopen.. helaas, want ik heb in les 2 en
3 maar niet echt door kunnen krijgen wat er nou de bedoeling was.
Waar zit de verdieping?? Wat wordt er van mij verwacht.. ? Paniekerig
reageerde ik .. te laat voor een volgende cursusdag .. naar Harry dat ik
het niet meer wist.. hoe verder..?? In de eerste instantie - op advies van
Harry – aan de slag met straatfotografie en architectuur.
Enorme uitdaging, maar ik was te weinig in de gelegenheid om er op uit te trekken dus besloten we
n.a.v. eerdere series voor de fotoclub ons te richten op ‘het verhaal van verbinding’ en aldus mocht ik
op de hartverwarmende medewerking van mijn zoon en zijn vriendin rekenen die zich weer eens als
model beschikbaar hadden gesteld. Het gaat niet om 1 fotosessie! Ik heb zeker 6 à 7 keer bij ze moeten
aankloppen voor weer een nieuwe afspraak. Bij deze dan ook heel veel dank, Daniël en Madelon!
De leermomenten van de Verdiepingscursus zat er voor mij vooral in om de beste ‘situaties’ binnen een
serie te vinden. Wat komt erbij kijken..? Moet het in dezelfde lichtomstandigheden.. alles in 1 keer of
juist verschillende momenten?
Veel heb ik ook gehad aan de beoordeling van en het meedenken over de series van de andere cursisten.
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Klara Thomas
‘Stil wonen in Noord Holland’
Fotografie is voor mij een heerlijke hobby. Ik maak daarbij
vooral ‘losse’ foto’s. Door de verdiepingscursus heb ik me langere tijd bezig gehouden met één onderwerp. Het wonen in
het lege en weidse landschap van Noord-Holland, waar de
mooie stolpboerderijen een typisch Noord-Hollands sfeertje geven.
Vooral het op zoek gaan naar geschikte locaties vond ik bijzonder leuk. Begonnen in augustus, met mijn zoektocht, kwam ik terecht in Graft-de Rijp. Daar had het veel geregend. Met
als gevolg een behoorlijke waterpartij in het weiland. Water speelt in mijn foto`s vaak een
grote rol. Water geeft mooie lijnen en soms ook verrassende spiegelingen. Vervolgens op
zoek gegaan naar locaties waar water ook een verrassend element in het landschap was.
Ik ga zeker verder met mijn zoektocht naar ‘stille’ woonlocaties. Dat onderwerp zal als rode
draad te vinden zijn tussen al die andere ‘losse’ foto’s die ik maak.
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Bas Berkhout

‘Pontgangers’

Met de complete serie ‘Pontgangers’ (12 foto’s) behaalde Bas de
BMK titel van de Fotobond.

Veel mensen maken gebruik van een pont in Amsterdam om de oversteek over het IJ te maken.
Hierbij zijn er veel Amsterdammers maar ook mensen die een dagje uit zijn om de stad te bezoeken. In de periode van september 2013 tot en met januari 2015 heb ook ik meerdere malen gebruik
gemaakt van de diverse pontvaarten over het IJ bij Amsterdam.
Tijdens deze vaartochten zag ik hoe andere mensen de overtocht beleefden. Zij oefenden een grote
aantrekkingskracht op mij uit.
Wat mij aan deze mensen fascineert is dat ze ondanks hun verscheidenheid een grote overeenkomst hebben. Die overeenkomst heb ik vastgelegd in deze fotoserie.
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Johan Pronk

‘Film Noir’

Het maken van series heeft al
lange tijd mijn interesse. Samen met Harry Sikkenk is het
thema zelfbeeld gekozen om
verder uit te diepen. Ik heb
vele zelfportretten gemaakt,
met alleen één oog zichtbaar,
portretten in beweging, verborgen portretten etc. etc., tot
ik mezelf niet meer kon zien.
En al kijkend naar die resultaten bleek er niet echt een
verhaal in te zitten. Daardoor
besloot ik het over een andere
boeg te gooien en ben meer
filmisch het thema gaan benaderen. Uiteindelijk is het
een serie geworden in het
‘Film Noir’ genre. Elke foto
is uniek en staat op zich zelf,
maar te samen vertelt het een
verhaal. De cursus ‘De Verdieping’ heeft mijn kijk op het
maken van series meer dan
verbreed. Er zullen zeker nog
meerdere series volgen.
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Tineke Koks ‘Schaduw’

Tijdens de eerste bijeenkomst kreeg ik van de cursusleider de opdracht schaduwen te fotograferen.
Zoals hij pas tijdens de laatste bijeenkomst zei: “geen gemakkelijke opdracht”. Maar het bleek helemaal bij mij te passen. Ik houd van abstracte/grafische beelden. Nu kon ik mij er helemaal in
verdiepen. Deze foto’s zijn niet geënsceneerd, de situatie deed zich voor, met één uitzondering: de
foto met het meisje.
Ik ga hier zeker verder mee. Harry heeft me op het spoor gezet en geïnspireerd. De cursus heeft
voor mij zijn motto waar gemaakt: ‘Van afbeelden naar verbeelden’.
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Ineke Vijn ‘Shelter from the storm’

De complete serie ‘Shelter from the storm’, in boekvorm, is bekroond met
de BMK titel van de Fotobond.

Vanaf 2013 ben ik samen met mijn man, na onze pensionering, diverse malen op reis geweest.
Foto’s die ik onderweg maakte bracht ik samen op een vel, niet chronologisch in tijd of plaats maar in
sfeer. De vellen heb ik gerangschikt in een boek, als een beeldverhaal. Om het beeldverhaal verbinding
en verdieping te geven heb ik de tekst van Bob Dylan gebruikt ‘Shelter from a storm’.
Er ontstond een nieuw spannend reisverhaal wat gaat over een vluchtende man, een misdaad, de
misdadigers, straf en vergeving. Maar ook mijn persoonlijk verhaal over deze nieuwe episode in ons
leven: onderweg, avonturen, hindernissen en verbondenheid.
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Sandra van der Ley
Mijmeringen in eigen huis´

De foto die, uit 10 foto’s, van mij geselecteerd werd op de eerste avond was een foto van het
interieur van een oude leegstaande school. Ik wilde de opdracht graag ‘dicht bij huis’ houden
i.v.m. de uitvoerbaarheid. Daarom werd de opdracht ‘interieur’. Harry stuurde mij een website
ter inspiratie waarop een meisje op de bank zat in een oud interieur. Dat vond ik een pakkende
foto. Ik heb getracht deze sfeer in het interieur van mijn eigen huis neer te zetten. Wat bleek het
lastig om beelden in je eigen huis, dat zo vanzelf sprekend is, toch sfeervol weer te geven. Ik vond
de kinderen in het huis wat toevoegen in het beeld. Het beeld van ´Mijmeringen in eigen huis´.
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Colofon
Deze uitgave bevat foto’s van ‘De Verdieping 2014 -2015’
Organisatie Fotobond afdeling Noord-Holland Noord.
Coördinatie: Arnold Rodenburg.
Vormgeving: Harry Sikkenk.
Drukwerk: Colorspace, Wijk bij Duurstede.

Fotobond afdeling Noord Holland Noord
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk
openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De fotograaf blijft te allen tijde verantwoordelijk
voor zijn of haar fotowerk.
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