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at er toe doet… 
 

Iedereen die fotografeert zal 
zeggen dat zijn foto’s er toe 
doen, en dat is ook zo. Je legt 
‘dingen’ vast voor later. Dat 
kan voor 5 minuten later zijn 
maar ook voor het ‘album van 

later’. Wie kent niet de gelief-
koosde familiealbums of  
vakantiealbums. En wie kent 
ook niet die overvolle compu-
ters en externe schijven met 
zoveel data dat het eerder een 
chaos is dan een ‘mooi digitaal 
album’.  

 
En dat wordt nog steeds erger. 
Want we maken veel foto’s. 
Gelukkig maar. Het is ook zo 
mooi, al de fotobeelden, al die 
herinneringen.  
 
De Fotobond bestaat in 2022 
maar liefst 100 jaar. Een ware 

bron van fotobeelden gemaakt 
door wat we zo liefkozend ‘de 
fotoamateur’ noemen. Ging die  
hobby een beetje uit de hand 

lopen dan had je ook al snel 
een geweldige spiegelreflex ca-
mera met allerlei objectieven 
en veel hebbedingen. Goed 
voor heel-dichtbij beelden of 
voor heel-ver-weg. Die hele uit-

rusting resulteerde in vernuf-
tige draagtassen. Kilo’s ge-
wicht! En opeens had je niet 
op elk moment die foto uitrus-
ting meer bij je… 
 
Er kwam een telefoon zonder 
een draadje, een mobiel. Ook 

eerst onhandig groot. Ze wer-
den kleiner en kleiner en uitge-
breider. Het mobieltje werd 
een fotocamera-klein-formaat. 
De smartphone was geboren. 
Werd onmisbaar. Totaal on-
misbaar. En werd beter en be-
ter. Bellen doen ze allemaal. 
En fotobeelden maken ook. 

De nieuwste versies maken 
foto’s die van grote klasse zijn!  
En altijd heb je dat mobieltje 
bij je…. 

Fotoamateurs in de Fotobond 
ontdekten ook die geweldige 
camera’s van het mobieltje. 
Hun foto’s deden niet onder 
voor het fotowerk dat tot dan 
toe in Fotobondkringen ‘de 

norm’ was. 
De smartphone fotografie was 
geboren, het kind was meteen 
de lieveling van fotoamateurs 
die begrepen dat het de toe-
komst is. De toekomst die al 
bezig is. Mede daarom werd 
vorig jaar april een nieuwe 

Landelijke Groep in de Foto-
bond opgericht. 
DE LANDELIJKE GROEP 
SMARTPHONE FOTOGRAFIE. 
De toekomst is nu… 
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Marloes van Slobbe 
 
 

Typerend voor mij en mijn foto's: 
Gek bestaat niet, té gek wel!  
* abstract * minimalistisch * het simpele, alledaagse,  
vaak over het hoofd geziene * macro * beeld en taal  
* humor * absurdisme * bewust 'huis-, tuin- en 
keukenKunstenaar' * EyePhone 11 Pro * Stimuloog! 

 
Als Stimuloog probeer ik mijn medemens op originele wijze zoveel 
mogelijk positief te stimuleren door verrassende huis-, tuin- en 
keukenkunst te verspreiden. Hoe? Daar vertel ik graag eens méér 
over. Fotografie is in ieder geval mijn passie en speelt hierbij een 
belangrijke rol. Ook mijn voorliefde voor taal en poëzie in het 
bijzonder zijn belangrijk. Ik ‘omwikkel’ hier graag mijn beelden mee, 
waardoor er een extra laag ontstaat.  
                                                                     Marloes/Zeist/1960 

 
 

 
 

 
Sinds mijn tienerjaren en mijn eerste Minolta leg ik 

mijn omgeving vast. Waar vroeger de mens en drukte 

in mijn beelden overheersten, heeft er de laatste jaren 

een verschuiving plaatsgevonden in mijn aandacht, in 

mijn ‘kijken’. Misschien heeft het te maken met het 

verder lopen in de tijd, maar het is een feit ik dat ik 

nu vooral díngen in plaats van mensen, zie en ‘afpel’, 

op zoek naar hun essentie. Vandaar ook mijn ontstane 

hang naar het abstracte en minimalistische, waar 

mogelijk gecombineerd met humor. Humor heb ik 

nodig. Al is het maar om wat levenslucht aan de soms zware 

zoektocht naar zingeving toe te voegen. Humor helpt mij zowel bij 

het aanscherpen als relativeren. 

 

Beelden, mooie of intrigerende, liggen in het dagelijks leven 

gewoon voor je voeten, gewoon voor het oprapen. Als je daar 

tenminste oog voor hebt. Met mijn ‘EyePhone’ vang ik graag de 

alledaagse dingen. Lelijkheid bestaat in mijn ogen niet. Openstellen, 

zoeken en dan vinden. Of vaak ook: openstellen en spontaan 

vínden. Allebei mooi. 

 

SMART… 
* Simpel te hanteren, Snel te pakken en direct op Social  media te plaatsen, hoeft niet altijd een Selfie te zijn  

* Makkelijk in gebruik en Mooie beeldkwaliteit met zelfs Macrofoto-Mogelijkheden  

* Altijd bij de hand voor snelle Actie, mét of zonder Apps en een ‘Apple a day, keeps the doctor away’  

* Relaxed fotograferen ook onder Rare hoeken  

* Té gek handig, ook als je eens wilt Telefoneren en Toegankelijk voor iedereen  

 

Mijn 5 foto’s 
      op deze Epe-expo zijn gemaakt tijdens: 
 

 een verhuizing in een trappenhuis / 'How a cactus can tickle your day' 

 een autoritje - als passagier - in het donker / 'Painting in the dark' 

 een wandelingetje door een natte, Friese haven / 'Stormy weather’ 

 een verbouwing en een ‘voorgestreken’ muur / 'No Vogue but Vague haute couture’ 

 een huishoudelijke, sanitaire schoonmaakactie / 'Eye see beauty' 
 

Als Stimuloog wil ik positief prikkelen tot beter en soms ‘anders’ 

kijken. Tot nadenken. Of liefst, tot genieten en waarderen van de 

huis-, tuin- en keukendíngen. Alles heeft zijn eigen 

aantrekkingskracht en daardoor een eigen schoonheid.  

 
Méér beelden van mij, omwikkeld door taal, zijn te vinden op:  
Instagram: @stimuloog 
Flickr.com: @stimuloog 
www.365project.org: @stimuloog 
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     John Roeleven 
 

Eén van de hieronder genoemde situaties was bij mijn 
vader en moeder thuis. Mijn vader was stervende en van 
dat proces wilde ik wel enkele foto’s hebben “voor la-

ter”. Het bijgaande beeld is daar een voorbeeld van. 

 
 

 
 
 
 

 
Ik, John Roeleven, ben lid van foto-

club Fotogein uit Nieuwegein, van de 
bondsgroep Visie+ en van een eigen 

huiskamergroep. En sinds de oprich-
ting ben ik ook lid van de 

smartphonegroep van de Fotobond. 

Het lid zijn van dit soort fotogroepen 
biedt me de mogelijkheid met 

thema’s bezig te zijn die mij boeien; 
architectuur-, straat- en documentai-

refotografie. Daarnaast ben ik samen 
met een collega-fotograaf een groep 

binnen onze club begonnen, de Vrij-

plaats. Mijn belangrijkste motivatie 

voor die groep is de kans te scheppen om te experi-

menteren en met elkaar na te denken over die experi-
menten. In het verlengde hiervan was lid worden van 

de landelijke groep smartphonefotografie een heel logi-
sche; het experimenteren in de fotografie deed ik al 

veelvuldig met mijn smartphone. 

Ik merk dat een smartphone en de smartphonegroep 
het mij veel makkelijker maken te spelen, te ontdekken 

en te experimenteren. En dit is iets wat ik gaandeweg 
was kwijtgeraakt in de drang naar steeds nettere, scho-

nere beelden, perfect belicht, keurig rechtgezet, per-
fect gekaderd en met nette kleuren. Die beelden ko-

men daarmee vaak in de categorie “mooi” terecht. 

Maar de betrokkenheid en emotie bij mijn beelden 

schuift dan wel naar de achtergrond. 

 

Mijn foto’s 
            

           Voor mij het bijzondere aan smartphonefotografie is: 

 Ik kan op plekken fotograferen waar een DSLR niet (makkelijk) kan of mag komen. Denk aan 

fotograferen heel dicht bij de grond of bij een object, op plaatsen waar een DSLR verboden is 

zoals in een museum, in situaties waar een DSLR te veel inbreuk maakt zoals in een ziekenhuis 

of als mensen jou als fotograaf weg willen hebben zoals soms op straat of bij een demonstratie, 

en nog zoveel meer situaties. 

 Ik kan op een smartphone prima mijn foto bewerken met een groot aantal apps. Dat geeft de 

mogelijkheid om allerlei verschillende “looks” voor je foto te zoeken die passen bij de bood-

schap die je wilt vertellen en dit te meteen te delen met anderen. 
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     Wim Geerts  BMK, ELFB, VLFB 

 

         ‘Fotograferen is een levenskunst’ 
 

 
Waar je ook bent, wat je ook ziet, waar je naar kijkt, het zijn  
ontelbare en nog eens ontelbare indrukken. Mega aantallen  
beelden zitten opgeslagen in je hoofd. Een onvoorstelbaar archief.  

 

 
 

 

 

 
 
Fotograferen leerde ik van mijn  
vader, hoe het werkt. Hoe die foto 
uiteindelijk, na alles gedaan te  
hebben, op tafel lag te schitteren.  
Als jochie van 4 jaar stond ik al in  

de doka waar het in die analoge tijd 
allemaal gebeurde. De oorsprong, 
het vertrekpunt van mijn wonder-
lijke fotografische levens-reis.                                           
 

Van andere mensen leerde ik mede genieten van lijnen, vlakken,  
kleuren. En van vormen die in mijn hoofd nog mooier werden.  
Het was de doorlopende stimulans om altijd te fotograferen.  
 
En nu 2022… digitaal, beeldschermen, foto camera’s geslonken tot 

smartphone formaat. Plat, klein, passend in je broekzak, altijd bij je. 
Met mijn iPhone 13 Pro Max kan zo veel. Kan ik mijn creatieve ei 
kwijt. Ook het bewerken van de gemaakte foto gebeurt vaak direct 
op die iPhone. Onvoorstelbaar wat kan. Met mijn smartphone hoef  
ik niets te missen, wil ik niets missen!

 

 

Mijn 5 foto’s 
‘Schijn bedriegt’ 
 

Mijn foto’s die hier hangen zijn ergens onderweg gemaakt. Ineens wordt ik  

getroffen door ‘iets’. Je ziet, je kijkt. In mijn ‘vertaalslag’ ontwaren zich moge-

lijkheden en ik speel daar op in. Kleur wordt monochroom. Omdat het mijn 
belevingsgevoel van die plek nog meer versterkt. Zo wordt ieder fotobeeld 

‘gewikt en gewogen’ op hoe het uiteindelijk getoond gaat worden. 
 

Geprint op mijn foto-printer, op het mooiste 100% katoen fine-art museum 

papier dat past bij wat mijn foto moet uitstralen. Passend bij wat het fotobeeld 
mij vraagt! Een samenspel tussen fotograaf en eindproduct. Presentatie, het 

passe-partout, alles speelt een even grote rol.  

 

 
De groep Smartphone fotografie is voor mij klankbord en stimulans tegelijk.  

Fotograferen was nog nooit zo boeiend en uitdagend!  

 
En ook…. mijn fotobeelden vormen een stukje van de beeldgeschiedenis die  

ook ik mag doorgeven. Dat geeft een oneindig gevoel van voldoening en tegelijk  

een boost dat het altijd weer beter en anders kan, anders gaat.  

Mijn iPhone geeft mij dat onmisbare gevoel, elk moment opnieuw.     
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Gerard van Dijk  
 

Hoe vaak gebeurt het niet dat als je ergens bent, 
loopt, rijdt, dat je denkt: had ik mijn camera maar bij 
me! Je camera neem je eigenlijk alleen maar mee als 
je echt op pad gaat op foto’s te maken, op vakantie, 
etc.. Maar je smartphone heb je (bijna) altijd bij je!  
 

 
 
 
 

 
Je ziet iets, pakt snel je smartphone, maakt de foto 
en gaat weer verder.  

Met daarbij een kwaliteit die niet of nauwelijks 
onder doet voor je spiegelreflex- of systeemcamera. 
Maar het allerleukste vind ik eigenlijk dat je de foto 
direct kan bewerken op je smartphone. Je hoeft hem 
niet eerst over te zetten naar je computer maar je 
kan hem direct bewerken op je smartphone.  

 
 
 
 
 
 

Waar je ook bent, je maakt de foto, bewerkt hem 
en ziet direct het resultaat! Smartphone fotografie is 

voor mij niet alleen het maken van de foto met je 
smartphone, maar ook het bewerken van de foto op 
je smartphone! 
Er zijn ontzettend veel App’s om je foto’s te 
bewerken. Dit gaat van bijv. Snapseed waarmee je 
standaard bewerkingen kunt doen zoals uitsnijden, 

helderheid/contrast, omzetten naar zwart/wit tot 
App’s met uitbreide filters voor kleur effecten, 
veroudering, vervorming en nog veel meer. De 
creatieve mogelijkheden zijn onbeperkt. Je wordt 
hierdoor ook uitgelokt om andere dingen uit te 
proberen met je foto. Je gaat “spelen” met je foto en 
komt tot de meest verassende resultaten! 

 

Mijn 5 foto’s 
 

 

 
 

 
 

1. Colours of the Sea.  
Deze foto is aan het einde van de dag bij de zee gemaakt met mooi zacht licht. Door de 
bewerking zijn alle softe kleurschakeringen naar boven gehaald. 

2. The Beach.  
Ook deze foto is bij de zee gemaakt maar vanaf hoogte. Door sterke uitvergroting (uitsnede) en 

kleuren te verzadigen ontstaat er een schilderachtig effect. 

3. Herfstbomen.  
Een herfstachtige dag in de bossen. Door kleurverzadiging uit de foto te halen en een focuseffect 

toe te voegen ontstaat er mysterieuze sfeer. 

4. Holiday in the Rain 1.  
Tijdens stedentrips neem ik uiteraard mijn smartphone mee maar i.v.m. beperkte bagage geen 

andere fotocamera. Deze foto is gemaakt op een regenachtige dag, weinig  mensen op straat 

maar met de smartphone snel gemaakt.  

5. Holiday in the Rain 2.  
Idem als de andere foto, maar een kilometer verderop langs de boulevard. 
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     Marijke Boonstra 
 
 

      Beste bezoeker, 
 

      In dit verhaaltje verwacht u misschien tekst en uitleg  
      over het werk wat u van mij ziet hangen.  
      Achtergrondverhalen, technieken of andere zaken.  
      Helaas ik moet u teleurstellen. Niets van dat alles  
      zal ik u geven. Mijn motto is kijk en laat uw brein  
      het werk doen en onderzoek wat u ziet.  
      Vindt u het mooi? Vindt u het lelijk? 

      Waarom vindt u dat? Welke emotie wekt het bij u op?  
      Dat is voor iedereen anders. 
 

 
 

 

Wanneer ik naar een museum of expositie 

ga, kijk ik het liefst met zo min mogelijk 

voorinformatie om met een open blik te 

kunnen kijken. Ik wil de werken kunnen  

beleven. Uitleg of analyses die gegeven 

worden verstoren vaak mijn beleving.  
 

Wel kan ik u wat vertellen over mijn  

liefde voor smartphone fotografie en hoe  

ik doorgaans te werk ga.  

Als klein kind was ik al bezig met fotografie 

en vanaf ongeveer 2012 gebruik ik eigenlijk  

 

 

alleen maar mijn smartphone. Ik ben niet het type om met een 

grote camera op stap te gaan. Dat is af en toe leuk maar vaak 

zie ik dingen op onverwachte momenten, wanneer ik gewoon 

even aan het wandelen ben of naar de winkel loop. En dan heb 

ik geen grote camera bij me maar wel mijn smartphone.  

Natuurlijk ga ik ook écht op stap met mijn smartphone en dan 

zoek ik het liefst naar abstracte beelden. Ik vind het boeiend als 

je niet direct ziet wat er gefotografeerd is.  
 

Ook in en om huis kan ik mij vermaken met mijn smartphone 

door allerlei experimenten uit te voeren. Daar kan ik uren zoet 

mee zijn.  

 

Mijn 5 foto’s 
 

Het bewerken van foto’s vind ik ook een leuke bezigheid.  
De foto’s die u hier ziet hangen zijn gemaakt met een iPhone 8 Plus en geprint op 
karton. 

 

Veelal gebruik ik de bekende app “Snapseed”. Van hele kleine bewerkingen tot wat meer 
absurde bewerkingen. Alles uitproberen is voor mij een uitdaging. Soms heb je zin om weinig 

te bewerken en soms heb je zin om je geheel uit te leven. Fotograferen is voor mij heel erg 

belangrijk, het houdt mij staande in moeilijke tijden waar ik doorheen ga.  

  
Wanneer ik bezig ben met fotografie ben ik in mijn eigen ‘bubbel’ waar het veilig is en 
kan ik opgaan in mijn eigen wereld.  
 

 

                                                                          Als u geïnteresseerd bent om meer werk van mij  

                                                                          te bekijken, kunt u mijn website bezoeken: 

                                                                            www.fotografiemarijkeboonstra.com .  

                                                                          Ook op Instagram: @marijkeboonstra_84 

                                                                          Rest mij u een heel prettig bezoek te wensen  

                                                                          wie weet spreken we elkaar. 
 

                                                                          Met vriendelijke groet, 
 

                                                                          Marijke Boonstra  
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                                      Wim Alleman 
Mijn fascinatie voor de smartphone fotografie is eigenlijk 

ontstaan uit een soort van gemakzucht. Het meeslepen van een 

digitale camera en de bijbehorende lenzen ervaarde ik op stap 

en op reis als belastend. Natuurlijk ligt de uiteindelijk bereikbare 

kwaliteit van de digitale spiegel of systeem camera hoger dan 

die van de smartphone. Maar het gemak van altijd bij mij 

hebben, het snel kunnen pakken, en direct een bewerkt JPEG 

beeld voor handen te hebben, weegt voor mij, voor zoals ik het 

nu beleef, zwaarder. En na een dagje mobiel fotograferen, al 

liggend, of zittend op de bank direct op hetzelfde apparaatje, in 

mijn geval een Samsung S20, de verdere bewerkingen te kunnen 

doen vind ik heerlijk. Dat is mijn workflow! En vanaf diezelfde 

mobiel maak ik gelijk wereldkundig, met bijvoorbeeld Whats-app 

en Instagram. Meteen in de Cloud. Eventueel nog iets doen 

daarmee op de laptop en een print ervan maken.   

 

Mijn 6 foto’s 

* Mama ah!   

Kleindochter Janne blikkend naar de griezelbus, waar natuurlijk Mama ah! inzit, vanuit een 

tegenoverstaande bus. Mijn mobiel altijd paraat! Mijn kleindochter is natuurlijk favoriet.  
* Woody  

Bij mijn zwager langs om zijn nieuwe Woody, een oude Morris, te bewonderen. Een blik de zijruit deed 

mij gelijk mijn mobieltje uitvouwen en het spiegelende beeld met iets van het interieur te vereeuwigen. 
* Paddechute  

Tijdens een van de vele saaie, bewolkte, grijze dagen, op een grasvlakte, nog een laatste restje van een 

zielig hoopje paddenstoelen zien staan. Maar hoe mooi mocht ‘t worden toen ik al liggend, zo dichtbij 

mogelijk de schoonheid van Paddechute kon vastleggen.  
* Trash  

Een in scene gezet beeld van weggegooide spullen…zeg maar Trash. Het meest bewerkte beeld in mijn 

expositie: een grunge filter in Snapseed, om het allemaal wat ouder te laten lijken. 

* Just fine  

Wandelend langs de plas in het Haarlemmermeerse bos, bij zonsondergang ving ik dit beeld op van een 
zittende vrouw. Het ademt de sfeer van Just fine.  

* Libelle  

De libelle in het riet aan de waterrand waarbij de flinke hoeveelheid zon hielp om er een goed scherp 
beeld van te maken.  

 

Met de mobiel fotograferen blijft mijn ding en ik laat mij niet weerhouden door 
nadeeltjes die er ook zijn. Soms wat lastig vast te houden. Bij minder licht ook 
duidelijk minder scherpte, geen instelbaar diafragma, maar compenseer dat weer 
met eigen software. Omdat de bediening via het scherm gaat, soms een miskleun; 
voor je het weet activeer je een functie die je juist op dat moment niet wil hebben. 
Maar dat alles wordt goed gecompenseerd door het gemak van altijd en direct bij 
de hand hebben.  
Het allerbelangrijkste is mijn eigen opstelling:  
Weten dat je met je mobiel voortreffelijke beelden kan maken.  
Waar je zelfs mee kunt pronken op een nationale expositie.  

Voor de expositie heb ik gekozen 
voor beelden die mijn gebruik van de 
mobiele camera treffend illustreren.  

 



                                             
   

 

 

Wat stond er in het …                                                    februari 2022 
 

PERSBERICHT                                     
Fotoclub AFV Epe 65 jaar! 

 
Met hun Grand Salon de la Photo organiseert  

Fotoclub AFV Epe ieder jaar een toonaangevende foto exposi-
tie. In dit jubileumjaar van 65 jaar Fotoclub AFV Epe en 100 jaar 

Fotobond exposeren de leden van de Fotobond Landelijke 

groep SMARTPHONE FOTOGRAFIE. Nog geen jaar geleden 
opgericht en nu al met een boeiende foto tentoonstelling in 

Epe!  

De opening is donderdag 3 maart om 20.00 uur.  

 

Landelijke Groep  
SMARTPHONE FOTOGRAFIE  

exposeert in Epe 

 
De jubilerende Fotoclub AFV Epe heeft met deze fotografen ex-

posanten in huis ‘die er toe doen’. “Dat we deze primeur in 

huis hebben is echt geweldig” zegt desgevraagd voorzitter Ro-
sette Peeters. “Het zijn toch de nieuwe ontwikkelingen!”. De 

smartphone fotografie is Fotografie met een grote F. Het foto-
graferen èn bewerken op de smartphone is inmiddels wereld-

wijd toonaangevend geworden. ‘Het nieuwe fotograferen 
waarin zoveel facetten en mogelijkheden gebundeld worden’. 

De omschrijving  ‘smartphone fotografie is emotionele fotogra-

fie’ geeft aan dat smartphone-fotografen heel speciaal  bezig zijn. 
En dat ze nog lang niet aan het einde van hun zoektocht zijn! 

 
De officiële opening, door de kersverse voorzitter van de 100 

jarige Fotobond, Cora Sens uit Deventer, is op donderdag  

3 maart 2022 om 20.00 uur in het Kulturhus EGW Epe.  
Aansluitend zullen de exposerende fotografen, samen met alle 

enthousiaste bezoekers, de expositie gaan bekijken en beleven. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom! 

 
Locatie: Kulturhus EGW, Stationsstraat 25 te Epe.  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 19.00 uur 

Informatie: secretaris@afv-epe.nl   
 
 
 
 
CATALOGUS / Grand Salon de la Photo / Fotoclub AFV Epe / maart 2022 /  Tekst en Ontwerp © Wim Geerts, BMK ELFB VLFB – E: de.oosterenk@hetnet.nl  // Foto’s en tekst exposanten: copyright © auteurs 
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… 65 jaar Fotoclub AFV Epe 
 

Een club mensen die fotograferen,  
dat met heel veel plezier doen. 
Dat samen doen in een fotoclub geeft 
net dat extra genoegen en zeker uitdaging. 
 
Ons  jaarprogramma is lekker divers.  
Kom eens vrijblijvend kijken. 
Van harte welkom! 
 
Kijk op onze site, klik op de  
maandelijkse informatie: 
het Fotonieuws. 
Waarin ook ons programma. 
 
Clubavonden 1e en 3e van de maand, 
in het Kulturhus EGW Epe. 
Informatie bij de secretaris: 
secretaris@afv-epe.nl  
 
Kijk ook op  
www.afv-epe.nl 
AFV Epe is lid van de Fotobond 
en maakt deel uit van 
Fotobond Afdeling Transijssel 
www.fotobond.nl 
www.transijssel.nl 
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