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Ter inspiratie

In dit boekwerkje staan foto’s van doorzetters, de deelnemers aan de cursus  ‘De Verdieping’.  Voor de mees-
ten van hen betekende dit een andere manier van werken. De opdrachten die zij kregen waren niet pre-
cies omschreven, het waren meer aanzetten tot. Tijdens de cursus werd regelmatig de vraag gesteld: wat 
is je bedoeling, wat wil je laten zien, wat vind je zelf de beste foto en waarom. Vragen die het proces van 
kijken, denken en doen moet stimuleren, nadenken over wat en hoe je iets wilt laten zien of verbeelden. 
Dit proces was niet voor iedereen gemakkelijk, er werd geëxperimenteerd, gezwoegd, gemopperd, vroeg 
op gestaan, bijzondere locaties gezocht, kortom de creativiteit kwam naar boven. Niet  iedereen slaagde 
hierin, maar diegenen die de kracht en de energie hadden om door te gaan behaalden een schitterend 
resultaat.  Zij hebben door hun vasthoudendheid en hun enthousiasme een serie neergezet die letterlijk 
gezien mag worden. 
Hopelijk maken deze deelnemers de verwachting waar dat zij zich deze visie en manier van werken eigen 
kunnen maken, ook in hun toekomstig fotograferen. 
Het was voor mij als mentor/coach bijzonder om dit proces mee te maken. 

Hartelijk dank daarvoor en heel veel succes in de toekomst,

Harry Sikkenk.

Bij de foto’s van iedere deelnemer heb ik geprobeerd iets van mijn persoonlijke ervaringen tijdens deze verdie-
ping op te schrijven.

Zeist, 21 maart 2012. 
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RINA BUIJSMAN                                                        ‘VAKMANSCHAP’

De meest opvallende kenmerken die opvielen bij het werk van Rina was het ge-
bruik van primaire kleuren en gewaagde composities. Haar opdracht was om op 
zoek te gaan naar composities in kleur.

Met veel voortvarendheid heeft zij zich op dit onderwerp gestort. Via omzwer-
vingen van kerken naar cafés kwam zij op een gegeven moment met foto’s van 
de garage van haar man. Een fantastisch onderwerp dat zij nog nooit bewust ge-
fotografeerd had. Gezien de onzekere toekomst van ‘Garage Boekee’ krijgt deze 
serie ook nog historische waarde. Het is een onderwerp waar zij, volgens mij, met 
veel plezier mee door kan gaan. Deze selectie is immers een aanzet tot misschien 
wel een fraai fotoboek over het werk van haar man.
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JAAP VAN DER LINDEN                                           ‘MENSEN IN DE STAD’

Bij aanvang van de cursus toonde Jaap heel divers werk, deels in fraai zwart-wit, land-
schappen en mensen in bijzondere situaties. Mijn advies aan hem was om verder te 
zoeken naar bijzondere lichtomstandigheden in de stad.

Gedurende deze verdieping is Jaap steeds verder gegaan in zijn zoektocht ‘van leeg 
naar inhoud’  zoals hij het zelf noemde. Jaap is geen stadsmens maar nu is Utrecht het 
gebied waar hij zich fotografisch kan uitleven. Geen rustige sfeer foto’s maar stadsbeel-
den waar net iets extra’s gebeurd. Situaties die alleen een goed fotograaf opvallen. Zijn 
fascinatie voor dit onderwerp straalt er vanaf.
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JAN DONDERS                                                                                    ‘VERHALEN’

De insteek van Jan was om zich te verdiepen in de verschillende flitstechnieken. Dit in 
combinatie met een bepaalde emotie.

Vanaf het begin had Jan een duidelijk doel voor ogen en als gevorderd fotograaf ging 
hij voortvarend van start. Als snel werd ook duidelijk dat hij het zichzelf niet gemakkelijk 
gemaakt had. Het vereist op de eerste plaats fantasie om situaties te bedenken en pas op 
de tweede plaats komt dan de bijzondere techniek. De inbreng van de verdieping was de 
sturing en het vasthouden van het gekozen onderwerp. Het resultaat is een indrukwek-
kende serie foto’s met veel passie gemaakt. Het doet hem plezier te bemerken dat de 
kijker zijn eigen verhaal maakt bij het zien van zijn foto’s. Het is een fantastisch resultaat.
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ANITA VAN KOOTEN NIEKERK-STOETEN    ‘GEVANGEN DOOR HET LICHT’

Boslandschappen, silhouetten en details waren de meest opvallende onderwerpen in het eer-
ste werk van Anita. Mijn advies was om onderwerpen in de natuur te zoeken met aandacht 
voor tegenlicht.

Van het begin af aan kon Anita haar ideeën goed vormgeven. Zo ontdekte zij dat het mooie 
licht ’s-morgens vroeg te vinden was. Eerst de kinderen naar school en dan fotograferen, hoe-
wel, toen de dagen langer werden, zag zij het mooie licht alleen wanneer zij met de kinderen 
bezig was. Wanneer zij tijd kreeg om te fotograferen was dat mooie licht vaak alweer weg. 
Zoekend, kruipend door de sneeuw en liggend in de natte berm heeft zij haar onderwerp 
vormgegeven. Winterse onderwerpen die haar uitdaagden om haar grenzen te verleggen, met 
als resultaat een serie om trots op te zijn.
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JOKE VAN DE POL                                                     ‘OUD EN NIEUW’

Bij aanvang van de cursus was al duidelijk dat Joke macrofotografie in haar vin-
gers heeft, zij wilde een nieuwe uitdaging. Haar opdracht was om ‘stadsland-
schappen’ te gaan fotograferen.

Joke had het duidelijk moeilijk met dit voor haar nieuwe onderwerp, het werd 
een waar gevecht om te ontdekken wat zij met deze opdracht aan moest. Ge-
lukkig had zij wel genoeg motivatie om door te zetten en te blijven zoeken. 
Uiteindelijk vond zij haar onderwerp dicht bij huis, de oude Lekbrug en de nieu-
we Jan Blankenbrug bij Vianen. Een brug waar zij bijna dagelijks overheen gaat 
maar nog nooit als fotograaf naar gekeken had. Dat zij goed kan kijken blijkt wel 
uit deze serie. 
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HANS NEECKE                                                 ‘SPOREN UIT HET VERLEDEN’

Als ervaren fotograaf, met voorliefde voor het industrieel erfgoed, zat Hans vast in zijn 
manier van fotograferen. Zijn fotografie deed mij denken aan het werk van Paul den Hol-
lander (Les Pyramides Du Nord).
Tijdens deze verdieping is Hans op een andere manier naar zijn fotografie gaan kijken. 
Binnen zijn geliefde genre ontdekte hij weer nieuwe mogelijkheden. Toen hij vanwege 
de strenge vorst niet naar het Ruhrgebied kon gaan is hij met andere ogen naar zijn oude 
werk gaan kijken. Met als resultaat dat een foto, die hij nog niet eerder afgedrukt had, nu 
in deze eindpresentatie zit. Een verdieping in het kijken zou je kunnen zeggen en dat is 
niet slecht voor een goed fotograaf. 
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STEFFIE VAN DEN BRINK                           ‘AVONDJE  STAPPEN’

Het was geen heldere opdracht die Steffie kreeg, een combinatie van land-
schap en mensen.

Ondanks dat Steffie een voorkeur heeft voor natuurfotografie zag zij deze op-
dracht als een uitdaging en ging voor haar onderwerpen de stad in. Daar zocht 
zij naar een bijzondere sfeer, iets dat haar aansprak. Gelukkig is zij er in ge-
slaagd om tot een bijzonder resultaat te komen. Gezellige, sfeervolle beelden 
op de grens van binnen en buiten. De titel van haar serie geeft aan dat zij zo 
van haar onderwerp houdt dat zij er een actieve rol in wil spelen!



21



22



23

JET DREEF
‘HOME SWEET HOME’

Het formuleren van de opdracht van 
Jet ging in eerste instantie via de 
mail. Min of meer toevallig liet zij ook 
enkele foto’s zien die zij rondom haar 
boerderij gemaakt had. De opdracht 
van Jet werd het fotograferen van 
haar woonomgeving.

Bijzonder om te horen dat, ondanks 
dat zij in een zeer fotogenieke omge-
ving woont, zij haar eigen woning nog 
nooit gefotografeerd had. Zij verraste 
ons telkens met beelden van zeer bij-
zondere plekjes. Haar uiteindelijk se-
rie heeft een mooie samenhang waar, 
naast warmte en genegenheid, een 
bijzondere visie uit spreekt.
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VERA VAN DER PAARDT                                    ‘OP SCHAAL’

Op de eerste avond had zij een foto meegenomen die bij haar op de 
club niet zo gewaardeerd werd. Deze foto werd wel het uitgangspunt 
voor de verdieping van Vera: het geënsceneerde landschap.

Een onderwerp dat makkelijker lijkt dan dat het is, er moet goed nage-
dacht worden wat je wilt verbeelden. Haar motto ‘passie en ontspan-
nen fotoplezier’ is in dit eindresultaat goed terug te vinden. Haar serie 
‘op schaal’ geeft duidelijk weer hoe zij kijkt en met welk plezier zij haar 
beelden maakt.
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HANS GOUDZWAARD                           ‘VERWONDERING’

Na het zien van zijn werk was mijn advies aan Hans om in de natuur te 
gaan fotograferen en daarbij de camera niet hoger dan één meter te 
houden.

Vanaf het begin was duidelijk dat Hans in staat was om van ‘gewone’ 
onderwerpen iets speciaals te maken. Hij heeft het talent om zijn ei-
gen werkelijkheid te creëren. Daarbij houdt hij zijn camera steeds heel 
dichtbij zijn onderwerp. In dit macrogebied kan hij zijn eigen fantasie 
vormgeven. Een sfeervolle, poëtische serie. 



30



31



32

TON VERWEIJ                                                                       ‘DE MALLENKAMER’

‘Zoekend naar zijn onderwerp’  heb ik als eerste aantekening bij het werk van Ton gemaakt. 
Mijn advies was om onderwerpen te gaan zoeken in oude of misschien ook juist in nieuwe 
interieurs.
Al op de eerste vervolg-avond kwam Hans met een foto van de Pastoe fabriek. Verschil-
lende andere interieurs en doorkijkjes zijn daarna door hem gefotografeerd. De foto’s van 
de ‘mallenkamer’ van de Pastoe fabriek bleven echter terug komen en werden ook iedere 
keer interessanter om naar te kijken. Hij is in staat om van dit  ‘simpele’  onderwerp iets 
speciaals te maken, er letterlijk een rode draad in te creëren. Een evenwichtige serie met 
een begin en een einde.
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ANTOINETTE VAN DE MEENT                                       ‘VERSTILDE STRATEN’

De eerste avonden kon Antoinette helaas niet aanwezig zijn, daardoor ontstond er een ach-
terstand in deze verdieping die moeilijk in te halen was. Ondanks dat heeft zij zich met veel 
enthousiasme op haar onderwerp gestort: ‘mensen en architectuur’.

Antoinette vond deze verdieping spannend, het zoeken naar de geschikte onderwerpen vond 
zij op zichzelf al een lastige zaak. Zij kon genieten van al het werk dat op tafel kwam en de 
manier hoe er over gesproken werd. Haar serie geeft veel aanzetten tot. Zij is in staat om haar 
onderwerpen op een persoonlijke manier te fotograferen, nu nog wat meer tijd.
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MARCIA BUIJSMAN                          ‘PLAATJE BIJ EEN PLAATJE’

Marcia had vanaf het begin duidelijk voor ogen wat zij tijdens deze verdieping 
wilde gaan doen. Iets verbeelden met kleine poppetjes. Geënsceneerde foto-
grafie heb ik het voor mijzelf genoemd al kon ik mij er geen goede voorstelling 
van maken.

Verbazing is denk ik wel het goede woord bij het bekijken van de serie van 
Marcia, wat een fantasie en creativiteit om zoiets te bedenken en uit te werken. 
Ze is er goed in geslaagd bekende klassiekers met de gekozen middelen uit te 
beelden en te fotograferen.
Beeld en tekst  vormen zo samen het verhaal dat je  mee wilt zingen!
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TAMARA VAN DER PLOEG                                                       ‘SFEER’

Dat Tamara niet bang is voor technische experimenten bleek al bij het eerste 
werk dat ik van haar zag. Beweging, selectieve scherpte, mijn advies was om 
daar vooral mee door te gaan.

‘Kleur is mijn ding’, zei ze op de laatste avond bijna verontschuldigend. Tamara 
is altijd op zoek naar sfeer gecombineerd met fraaie kleuren. Omdat het onder-
werp in haar fotografie moeilijk te omschrijven is, ze vindt  verschillende din-
gen interessant om te verbeelden, kan zij zich onzeker voelen over haar eigen 
prestaties. 
De duo-presentaties of twee-luikjes van portretten en natuur  geven overtui-
gend aan dat zij een zeer bijzondere fotograaf is.



42



43



44



45

REIJER ROELOFSEN                                                 ‘ZOEKTOCHT OP STRAAT’

De eerste foto’s die ik van Reijer zag waren vooral straatfoto’s, opnamen van zwervers, af-
standelijk gefotografeerd. Mijn advies was om dichter op het onderwerp te kruipen, bruta-
ler te gaan fotograferen.

Vanaf het begin was al duidelijk dat Reijer de flair heeft van een straatfotograaf, niet bang 
om dichtbij te komen. Deze eindpresentatie ziet hij niet als het ultieme resultaat van zijn 
inspanningen, hij wil zeker doorgaan in dit onderwerp, hij wil blijven zoeken. Volgens mij 
zijn dit de juiste kenmerken van een bevlogen fotograaf. Deze resultaten zijn al bijzonder te 
noemen, maar hij wil verder gaan op dit pad, hetgeen nieuwsgierig maakt.
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ANDI PRANOTO                                                                                   ‘DUTCH OPEN’

Bij de start van deze verdieping had Andi vooral herinneringsfoto’s van de vakantie mee. Het 
was lastig om een opdracht te formuleren, wel gaf hij aan dat zijn zoon badminton speelt en 
dat hij daar graag foto’s van wilde maken. Mijn advies was om je daarbij niet te beperken tot 
alleen maar actiefoto’s maar ook oog voor details te hebben.

Voor mij is Andi de verbazing van deze verdieping, vanaf het begin had hij duidelijk zijn doel 
voor ogen: ‘het fotografisch in beeld brengen van een belangrijke wedstrijd’. Hij overwon zijn 
schroom en ging een flinke stap verder dan dat hij zelf voor mogelijk had gehouden. Met, in-
middels drie, verschillende perskaarten is hij als professioneel fotograaf actief bij nationale en 
internationale badmintonwedstrijden. Het hier getoonde eindresultaat is een beeldverslag 
van de (verloren) dubbel bij de Dutch Open.
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HANS KROON                                             ‘WARM EN KOUD’
 

Bij de eerste foto’ s die ik van Hans zag viel mij op dat hij een goed oog 
heeft voor details. Hij gaf aan verder te willen gaan met foto’s van lucht 
en water.

Hans is gefascineerd door de natuur, overal ziet hij fotografisch interes-
sante onderwerpen. Voor een deel van deze serie is hij naar de water-
leidingduinen bij Zandvoort gegaan. Een gebied waar hij de rust vindt 
om zich fotografisch helemaal uit te leven. Uit  dit eindresultaat spreekt 
zijn bijzondere liefde voor dit sfeervolle onderwerp.
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Inhoud

20 Steffie van den Brink   De Essentie
38 Marcia Buijsman   FotoFlash Vianen
  3 Rina Buijsman    FotoFlash Vianen
  9 Jan Donders    Fotogein
23 Jet Dreef    Fc De Positieven
29 Hans Goudzwaard   Fk Eemland
12 Anita van Kooten Niekerk-Stoeten De Essentie
49 Hans Kroon    De Essentie
  6 Jaap van der Linden   Camera Obscura
35 Antoinette van de Meent  CFC Lek en Licht
18 Hans Neecke    Fg Kromme Rijn
26 Vera van der Paardt   De Essentie
41 Tamara van der Ploeg   Fk Eemland
15 Joke van de Pol    FotoFlash Vianen
46 Andi Pranoto    De Essentie
44 Reijer Roelofsen   Perspectief Hilversum
32 Ton Verweij    FWG Nivon
 

Colofon

Deze uitgave bevat foto’s van de cursus  ‘De Verdieping 2011-2012’

Organisatie: Fotobond afdeling Utrecht- ’t Gooi.

Coördinatie: Chris de Gier

Tekst en vormgeving: Harry Sikkenk

Drukwerk: Colorspace, Wijk bij Duurstede

 

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.


