
Beknopte geschiedenis
en posters

Fotoclub Schiebroek 1957 – 2013



Geschiedenis Fotoclub Schiebroek.
Deze summiere geschiedschrijving van FC Schiebroek is opgebouwd 
rondom de verschillende exposities die gehouden zijn. Daarbij is ge-
bruikgemaakt van het archief en de knipselmap van de samensteller. 
Het is goed om te vermelden dat dit boekwerkje niet beoogt de com-
plete geschiedenis van Fotoclub Schiebroek weer te geven. 

Samenstelling: Harry Sikkenk.



In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Schiebroek een wijk in opbouw. Er ontstonden verschillende 
sociale en culturele activiteiten. Zo werd op 30 november 1956 de Amateur Fotografenvereniging Schie-
broek opgericht. De beginperiode verliep niet bepaald rustig, de combinatie fotografie en film was pro-
blematisch. Gelukkig werd de ontstane bestuurscrisis overleefd, al was dat zonder filmclub. 
De bijeenkomsten werden gehouden in het zalencentrum van de gereformeerde kerk ‘de Brandaris’, nadat 
deze gesloten werd vond de fotoclub in 1977 onderdak in de Vredevorstkerk. Nadat de Vredevorstkerk 
werd gesloten verhuisde de fotoclub in 2006 naar de Goede Herderkerk.

AFV Schiebroek was een ambitieuze vereniging, als lid van de Fotobond werd actief aan de verschillende 
bondswedstrijden deelgenomen. In de periode van 1968 tot 1975 presteerde AFV Schiebroek het om, 
onder de bezielende leiding van Joop van de Wetering, 6x in de topgroep van de landelijke Bondsdia-
wedstrijd te eindigen. Bij de Bondsfotowedstrijden eindigde Fotoclub Schiebroek 3 x in de topgroep, er 
werd bij vrijwel iedere deelname hoog gescoord. Naast de gebruikelijke activiteiten is het goed om te 
vermelden dat Fotoclub Schiebroek er regelmatig in slaagde om bekende en inspirerende fotografen als 
gastspreker te ontvangen. Regelmatig was fotowerk van verschillende leden in fototijdschriften te be-
wonderen. Jarenlang leverde Fotoclub Schiebroek de coverfoto voor het maandblad van de Schiebroekse 
Gemeenschap.

In het begin van de jaren 70 daalde het ledenaantal dramatisch, er werd spontaan een werkgroep opge-
richt die zich tot doel stelde de fotoclub niet alleen landelijk op de kaart te zetten maar vooral om leden te 
werven. Een van de eerste verslagen van deze werkgroep staat op de volgende pagina. 
Een ‘vernieuwend’ initiatief van de werkgroep was het aanpassen van de naam. Die werd, volgens de toen 
mogelijke spelling, veranderd in ‘Fotoklub Schiebroek’. Met de komst van internet en de vindbaarheid van 
de club werd de naam rond de eeuwwisseling aangepast in Fotoclub Schiebroek. Al bleven verschillende 
leden die eigenwijze ‘K’ wel missen.
Belangrijk voor de fotoclub was het organiseren van een expositie. Vanaf 1977 tot 2007 heeft Fotoclub 
Schiebroek iedere twee jaar een expositie gehouden. In 2004  is deze clubexpositie uitgegroeid tot het 
‘Fotofestival aan de Maas’. Na het eerste geslaagde festival is deze grootschalige activiteit in 2006 onder 
verantwoording van de Fotobond afdeling-12 gekomen. 
Aan de expositie van het 35 jarig jubileum, voor het eerst in de grote zaal van Castagnet werd een thema 
gekoppeld. Naast het vrije fotowerk van de leden was er de expositie  ‘Maas-O-Rama’ een fotografische 
visie op Rotterdam aan de Maas. Sindsdien is aan iedere expositie een thema gekoppeld.
Van alle exposities zijn affiches gemaakt, deze staan in dit boekje.

Tot 1992 organiseerde de bewonersorganisatie ‘de Schiebroekse Gemeenschap’ onder de naam ‘Kreade’ 
tweejaarlijks exposities voor creatief Schiebroek. Deze manifestaties vonden plaats in de grote zaal van 
Castagnet, verschillende keren exposeerde Fotoclub Schiebroek, als deelnemer, in de bovenzaal. 

Vanaf de oprichting van SaFoRo in 1983, de samenwerking van 6 Rotterdamse fotoclubs, is Fotoclub 
Schiebroek ook daar actief geweest. In 30 jaar werd de wisselbeker van de jaarlijkse Kerstwedstrijd voor 
de beste fotoclub 15 keer gewonnen. Individueel werd 17 keer de eerste prijs door een lid van Fotoclub 
Schiebroek gewonnen.

In 2013 kwam er een verzoek tot samenwerking met de Amateur Fotografen Vereniging Rotterdam, van-
wege het sterk terug lopende aantal leden zocht de AFV Rotterdam samenwerking. Na verschillende ge-
sprekken en afwegingen is besloten om de oudste club van Rotterdam te laten voortbestaan. Op 31 de-
cember 2013 hield Fotoclub Schiebroek, na 57 jaar, op te bestaan en is opgegaan in ‘Fotoclub Rotterdam’.
Achter in dit boekje staan de namen van de leden van het dagelijks bestuur en de ereleden die Fotoclub 
Schiebroek gekend heeft. 

Rotterdam, 1 maart 2014.

Harry Sikkenk.
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1979
Ontwerp:  Kees Vermaak
Foto:  Frans Erwich



1983
Ontwerp:  Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk

1981
Ontwerp:  Kees Vermaak
Foto:  Kees Vermaak



 1984
Ontwerp:  Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk



1985
Ontwerp: Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk



1987
Ontwerp: Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk



1989
Ontwerp: Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk



1992
Ontwerp:  Harry Sikkenk
Foto:  Harry Sikkenk



1991
Ontwerp: Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk



1993
Ontwerp: Jan Simon Pleune

Foto:  Frans Lit



1996
Ontwerp: Harry Sikkenk

Foto:  Harry Sikkenk
Logo
Ontwerp: Magda Carels



1998
Ontwerp: Peter Rogier

Foto:  Peter Rogier



2000
Ontwerp: Harry Sikkenk
Foto:  Evelien van Dijk



2002
Ontwerp: Harry Sikkenk
Foto:  Harry Sikkenk

Foto impressie eerste Fotofestival aan de Maas  
november 2004.



2004
Ontwerp: Harry Sikkenk
Foto:  Harry Sikkenk



Ontwerp: Frank Bolken



2008
Ontwerp: Wim Bierhaus

Foto:  Michel Verhoef






