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Ter inspiratie

Dit jaar was het de tweede keer dat ik de cursus ‘De Verdieping’ van de Fotobond afdeling Utrecht 
‘t-Gooi  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 be-
tekende 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. De resultaten daarvan zijn in dit boekwerkje verzameld en 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.

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

Zeist, 26 maart 2013. 
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HANS LUBOUT       ‘STADSGEZICHTEN’

Ik had het Hans wel lastig gemaakt, ondanks dat hij graag 
in de natuur fotografeert, was mijn opdracht een keer in 
de stad te gaan fotograferen. Wat een verrassend resultaat! 
Spiegelingen, beweging en heel bijzondere situaties weet 
hij fotografisch sterk uit te beelden. Volgens mij is het een 
serie foto’s geworden vanuit een oogpunt zoals alleen Hans 
naar de stad kan kijken.
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LENI VALK                                              ‘DE KLAS’

Leni kreeg het advies om haar talenten in straatfotografie te gaan 
gebruiken. Na enkele bijeenkomsten kon zij voor zichzelf consta-
teren dat het over straat zwerven en  spontaan mensen fotografe-
ren niet haar stijl van fotograferen is. Haar sterke kant ligt toch in 
het rustige, meer georganiseerde fotograferen. De hier getoonde 
foto’s zijn het resultaat van een periode van  intensief fotograferen 
in een schoolkas. Bijzonder om te zien hoe zij de emotie van deze 
jonge kinderen weet te vangen.
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ANDI PRANOTO                                  ‘WINTER’

Het enthousiasme van Andi is meer dan duidelijk, vorig jaar zat 
hij ook al bij ‘De Verdieping’. Deze keer had hij zich tot doel ge-
steld zich te verdiepen in zwart-wit fotografie. Technisch gezien al 
een moeilijke opgave, vooral wanneer er ook nog verwacht wordt 
dat je iets met je foto’s wilt vertellen. Winterse sfeerbeelden uit 
vervlogen tijden zijn het geworden. Technisch gezien mooi afge-
werkt met een nostalgisch kader.
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MARCEL VAN KEMPEN    
‘VOORBIJ’

Naar mijn gevoel de meest gevor-
derde fotogaaf, iemand die weet 
wat hij wil. Wat Marcel tijdens deze 
verdieping wilde gaan doen had hij 
zelf al bedacht. Gepensioneerden 
weer terug te plaatsen in hun oude 
beroep en dan te fotograferen. Het 
was voor hem niet duidelijk of hij die 
foto’s in een studio zou gaan maken 
of op locatie. Uiteindelijk heeft hij er 
voor gekozen om op verschillende 
locaties te fotograferen. Foto’s met 
een duidelijke boodschap, tech-
nisch perfect afgewerkt en een lust 
om naar te kijken.
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JAN BOEF                                ‘TIEL: 08:55 UUR’

‘Stadslandschappen’, een niet alledaags onderwerp, zo veelzijdig 
dat je regelmatig de vraag moet stellen wat wil ik eigenlijk laten 
zien. Jan vond zijn onderwerp ‘s morgens vroeg in Tiel nog voordat 
de winkels open gingen. Verlaten, lege straaten en pleinen nog in 
afwachting van de drukte die komen gaat. Fotografisch gezien  zijn 
vooral het mooie licht en de composities opvallend. 
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ANTON DEN DUNNEN                  ‘VOORUITGANG’

‘Mensen en architectuur’ was de opdracht waarmee Anton aan het werk 
gezet werd. ‘Met meer nadruk op de mensen’ was een volgende opmer-
king. Opvallend was een foto die hij de tweede keer meegenomen had, 
gemaakt in het  Stedelijk Museum  Amsterdam. Naar aanleiding van die 
foto werd de opdracht toegespitst tot het fotograferen van mensen in een 
museale omgeving. Daar blijkt Anton een ideale combinatie te hebben ge-
vonden voor zijn opdracht. 
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ROB ELDINK    ‘NOSTALGIE IN HAVENBEELDEN’ 

Rob is een gedreven fotograaf die graag en veel fotografeert. De moeilijk-
heid zit voor hem vooral in het selecteren, nadenken over wat je nu precies 
met je fotografie wilt vertellen, behalve het laten zien dat je er plezier in 
hebt. Met deze serie laat Rob zien dat hij in staat is om in eigentijdse beel-
den een sfeer van de vijftiger jaren neer te zetten.
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PAUL KRUYSWIJK  
‘VERSTILLING’

Voor Paul was er een lastig 
onderwerp bedacht: foto-
grafeer verborgen schoon-
heid. Eerst op zoek in de stad 
en daarna in de natuur, uit-
eindelijk vond hij verborgen 
schoonheid op een kerkhof. 
Na een flink pak sneeuw 
kreeg Paul de inspiratie om 
naar het kerkhof terug te 
gaan. Het resultaat is een se-
rie foto’s om stil van te wor-
den.
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JIRKA MARSAL                 
‘STAAL IN GROOT EN KLEIN’

Er zijn altijd verrassingen en Jirka was daar 
deze keer een van. Het formuleren van zijn 
opdracht was lastig, er werd uiteindelijk 
voor een heel veilig onderwerp gekozen: 
‘trappen’. 
De eerste bijeenkomsten kwam het te 
verwachte werk op tafel, trappen in verschil-
lende variaties. Toen kwam de omslag, Jirka 
combineerde brandtrappen met keuken 
gerei. Een bijzondere creatieve en ook origi-
nele combinatie met staal als verbindende 
factor.  
Mijn complimenten.
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KOK VAN DER MEIJ   
‘MUSIC MATTERS’ 

Kok heeft twee grote passies: 
fotograferen en muziek, jazz-
muziek wel te verstaan. De uit-
daging was dan ook om deze 
twee zaken te combineren.  
Het resultaat mag gezien wor-
den, het enthousiasme spat er 
vanaf. Een niet geringe presta-
tie.
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RIANNE VAN DER MEER                    ‘GEMETER IN DE NATUUR’

Tijdens het verloop van deze verdieping kreeg Rianne steeds duidelijker voor ogen wat zij 
met haar onderwerp aan moest. Het blijven fotograferen vanaf maximaal één meter hoogte 
dwong haar om anders naar de natuur te kijken. Hoe zij dit ervaren heeft  spreekt ook wel uit 
de titel die zij aan haar serie gegeven heeft.  Desondanks geeft zij hier met haar resultaat aan 
dat zij een bijzondere manier van kijken heeft.
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NORBERT MEUWISSEN   
‘ZELFREFLECTIE’ 

Met zijn onderwerp straatfotografie 
belandde Norbert in verschillende 
musea. Met de opmerking dat hij 
meer de tijd moest nemen en even-
tueel ook wel iets mocht ensceneren 
is hij verder gegaan dan dat hij voor 
zichzelf voor mogelijk had gehou-
den. Mensen die opgaan in de kunst. 
Een resultaat om trots op te zijn.  
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CARL TIMMERMANS       ‘DE OPKOMENDE STAD’

Voor mij een grote verassing hoe Carl gewerkt heeft en wat hij hier laat zien. 
Vanwege een misverstand had hij de eerste avond geen foto’s meegenomen. 
Het wordt dan heel moeilijk om een goede opdracht te formuleren. Zelf had 
hij het idee om het oprukken van de stad fotografisch te verbeelden. Een 
onderwerp waarmee hij met veel voortvarendheid aan de slag gegaan is, hij 
heeft zich er echt in vastgebeten. Blijven zoeken naar dat specifieke beeld 
van de opkomende stad.  Met als resultaat een serie die je doet realiseren 
hoe wij met onze buitenruimten omgaan. Volgens mij is dit een onderwerp 
waar Carl zich nog, met veel enthiousisme, verder in kan verdiepen.
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Inhoud

  4 Hans Lubout   Fc De Essentie
  7 Leni Valk   Fc De Broederschap
11 Andi Pranoto   Fc De Essentie
14 Marcel van Kempen  Fc De Positieven
18 Jan Boef   Fc De Positieven
21 Anton den Dunnen  Fc Eemland
25 Rob Eldink   Fc Argentum
28 Paul Kruyswijk   Zone V
32 Jirka Marsal   Fc De Essentie
35 Kok van der Meij  FC Eemland
38 Rianne van der Meer  Fotolicious
40 Norbert Meuwissen  Fc De Broederschap
44 Carl Timmermans  Fotolicious

 

Colofon

Deze uitgave bevat foto’s van de cursus  ‘De Verdieping 2012-2013’

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.


