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Geniet…

Mei, we hebben twee bijzonder geslaagde evenementen achter de rug. Onze jubilerende fotoclub is zeker trots
op onze ‘Grand Salon de la Photo’ en ‘EPic Photo Salon Epe 2022’. Heel bijzondere exposities met eveneens
heel bijzonder fotowerk. Wat gaf dat een inspiratie! We kunnen er weer even tegen… Gaan we ook doen.
Tot september rondkijkijken, nieuwe foto’s maken. Nieuwe dingen uitproberen. We gaan naar fototentoonstellingen die overal zijn. Naar mooie
activiteiten in het kader van ‘100 jaar Fotobond’ overal in het land.
Of even lekker niks doen, genieten van ‘niks hoeft’. Er is en er was al
zoveel… Een mooi boek, een museum of een dagje water. In je tuin
luieren of fanatiek schoffelen. Niks moet. Nou ja, soms moeten er toch
wel dingen doorgaan. Actief onderhoud is ook nodig. Maar geniet, geniet
van heel veel dingen, soms van die heel gewone dingen.
Ik kan het natuurlijk niet laten om toch te vragen of je zo af en toe (vaker
mag ook) heel fijne ‘fotoseries’ wilt maken. Dingen gewoon vastleggen.
Op een creatieve manier vastleggen. Doe je het niet krijg je er misschien
spijt van. Het hebben van een boeiend en fijn fotoarchief is voor een fotoclublid wel drie stappen vooruit!
Niet voor niets ben je soms apetrots op al die mooie fotobeelden die je hebt. Maak er tot september een heel
mooie tijd van. Enne… we hebben elkaars telefoonnummer en e-mailadres. Gezelligheid is van alle tijd.
Tot later.
Wim Geerts bmk
Alle Holland International Image Circuit 2022 prijzen zijn verstuurd, de klus zit
erop! De Read Shop Epe was er weer druk mee. Met dank aan Roely en Rosette.
Meer over ons Circuit elders.

INHOUD
1– Column / inhoud /
2 – Club Activiteiten mei, vooruitzicht /
3 t/m 6 – De hele wereld was bij ons te zien… /
7 en 8 – Openingswoorden van Wethouder Jan Aalbers /
9 – Het zit er weer op… /
10 – Flat Lay fotografie /
11– Abstractie /
12 – Laatste pagina //

Op p.2 een vraag /verzoek aan
alle leden, graag reageren !!
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Laatste clubavond voor de zomerstop.
, coördinatie Fred.
Foto ABC: letters Y en Z.

Afronding van Het Foto ABC onder leiding van Driesje, de bedenker van
deze geweldig leuke foto-opdracht.

*** Met onze ABC foto’s gaan we een bijzondere november expositie inrichten. Foto’s goed bewaren!

 Definitieve selectie van de 10 foto’s, gezet in passe-partout

40x50 cm, die we als club insturen naar de Bondsfotowedstrijd.
Maximaal 2 foto’s in pp per lid ter selectie op tafel uitleggen.
of zorgen dat jouw foto’s aanwezig zijn !!!
Zie ook 21 april. Kijk ook op www.fotobond.nl

Clubavond donderdag
1 september 2022:




Gezellige start nieuwe clubseizoen!
FOTOGRAFEREN IN HATTEM. START: 18.45 UUR.
*** Gegevens worden tijdig gemaild.
Na afloop samen een gezellig ‘drankje+’ doen.
MOOI BEGIN VAN ONS NIEUWE CLUBSEIZOEN.
‘Hattem’ ging vorige keer door slecht weer niet door.

Clubavond donderdag 15 september 2022:




Opstarten: ‘Ketting foto’
Opstarten: ‘Kort Lopende Opdracht’
Jubileum november club-expositie: introductie en afspraken.




EN NATUURLIJK … neem een stel fijne foto’s mee die je afgelopen zomer hebt gemaakt.
Wil je al foto’s van Hattem tonen? We zijn nieuwsgierig.

Wat gaan we samen allemaal doen? Welke leuke foto-opdrachten
passen in ons programma?

VRAAG…. VERZOEK…. AAN ALLE LEDEN!
Stuur je ideeën op. Doe het NU !
o Want daarmee kunnen we een ‘concept’ opzetten.
o Een clubprogramma voor iedereen en samen ‘bedacht’.
o Mail het naar secretaris@afv-epe.nl
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‘

De hele wereld was bij
ons te zien’ op zaterdag 9 april 2022

Eens in de twee jaar is er in Nederland het HOLLAND INTERNATIONAL IMAGE CIRCUIT.
Fotoclub AFV Epe is een van de vijf fotoclubs die samen deze gerenommeerde fotowedstrijd organiseren. In 2020 kwam de
Corona en onze EPic Salon in Epe moest worden gecanceld. Allemaal dikke pech. De Corona tijd heeft overal zijn sporen
nagelaten.

2022 kwam in zicht en het kon weer!
4th EPic Photo Salon Epe 2022
het grote foto evenement kon doorgaan en na vier
jaar was het zover. Een geweldige organisatie,
kenmerkend voor Fotoclub AFV Epe, zorgde voor
een prachtdag.
Onze jubilerende, 65 jaar, Fotoclub AFV Epe liet in het Kulturhus EGW Epe zien dat er op hoog
niveau in de wereld gefotografeerd wordt. De beamer shows met al die heel bijzondere foto’s, die
voor het Holland Circuit 2022 waren ingestuurd, zorgden voor bewondering en kijkgenot! Het is
nog steeds een evenement van grote klasse en staat in de wereld terecht hoog aangeschreven.
De Fotobond bestaat 100 jaar. Dit eeuwfeest wordt met veel festiviteiten gevierd, www.fotobond.nl.
In ons vorig Fotonieuws is over deze zaterdag 9 april veel terug te lezen, kijk op: www.afv-epe.nl

Met wethouder Jan Aalbers, voorzitter Rosette Peeters, lezing Tom Meerman,
juryleden Francis Nicoll en Theo Bijker, Chairman Wim Geerts, uitgestalde
medailles en prijzen, boekenstand van Van Duuren Media met Rutger Selle,
Fotobond en Afdeling Transijssel…
foto’s © Roely van Slochteren en Wim Geerts, bmk

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

april 2022

3

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

april 2022

4

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

april 2022

5

WGKG © 2022 Tekst & foto’s: All rights reserved / © bij de auteurs / FOTONIEUWS, magazine FOTOCLUB A.F.V. ’EPE’ ook op www.afv-epe.nl
Overname artikelen, foto’s of andere inhoud:: uitsluitend na schriftelijke toestemming Fotoclub AFV Epe / s.e.et o. Meer weten over statuten, lid worden, opzegging lidmaatschap, etc.: neem contact op met het secretariaat.

april 2022

6

Toespraak, in het jubileumjaar Fotoclub AFV Epe 65 jaar,
door Wethouder Jan Aalbers, Cultuur, Gemeente Epe / 9 april 2022

Niet stilzitten maar stilzetten
Geachte mevrouw Peeters, geachte heer Geerts, geachte liefhebbers van het licht,
Ongeveer 5 jaar geleden stond ik hier ook. Dat was óók voor de opening van de
Grand Salon de la Photo.
Ik was gevraagd de opening daarvan te doen door de fotograaf die zijn oeuvre (of zoals hij het noemde: “mijn andere fotografie”) aan iedereen liet zien. Die fotograaf was
Bert Hanekamp. Ik vond het echt een hele eer dat Bert mij vroeg om zijn Grand Salon te openen.
Bert kon niet stilzitten, wél stilzetten: hij heeft ruim 100.000 keer de tijd stilgezet
om te laten zien hoe Epe er eind 20e en begin 21e eeuw uitzag.
Het was echter veel meer dan stilzetten van de tijd. Zijn werk heb ik toen omschreven als vertellende fotografie: Bert laat je in zijn foto’s meewandelen door zijn leven
en door zijn hoofd.
Dat meewandelen door het leven past natuurlijk heel goed bij die duizenden foto’s
van Epe. Het meewandelen door het hoofd noemde hij zelf “mental misleading”, met
zijn foto’s heeft hij menigeen tot verbazing, verwondering, verwerping en verlangen
gebracht.
Het is – denk ik – dát kenmerk van fotografie dat het zo de moeite waard maakt om niet alleen de tijd stil te zetten
maar vervolgens in beweging te komen om je resultaten aan anderen te laten zien, met elkaar te bespreken, je samen te
verwonderen over dingen die je eerst niet zag en daarna opeens wél.
De uitleg van een beeld is voor ons menselijk brein essentieel, een beeld vergeet je snel maar het blijft in je geheugen
gebeiteld als je er een uitleg bij hebt gekregen.
Een voorbeeld; een beeld van een verzameling zwarte vlekjes op een wit vlak….
Totdat iemand je er op wijst dat het een ietwat bewerkte foto is van een dalmatiner hond die snuffelt tussen
bladeren onder een boom. Daarna kun je die hond nooit, echt nooit meer uit je hoofd krijgen.
Volgens mij ligt in het ‘niet stilzitten’ maar blijven kijken, nadenken, bewonderen de kracht van een fotoclub.
Fotoclub AFV Epe heeft een naam gevestigd, de naam zelf is bescheiden maar de prestaties zijn echt groots en toonaangevend in Nederland.
Het leuke vind ik, dat het echt niet uitmaakt of je nou na je pensioen een camera pakt en gaat vastleggen wat je op een
wandeling tegenkomt of dat je op je 4e verjaardag van je vader een fototoestel krijgt en nooit meer kunt ophouden om
foto’s te maken en constateert dat je op je 78 e het nog steeds leuk vindt.
Het is belangrijk om in beweging te blijven. Veel mensen doen dat door een hond als huisdier te nemen, die moet je
namelijk uitlaten. Bij honden heb je overigens de keuze voor zwart-wit of kleur. Fotografie is ook een geschikte methode. Met een camera blijf je ook niet stilzitten maar kom je in beweging, op zoek naar weer een mooi beeld met een
mooi verhaal.
Zelf mag ik ook graag foto’s maken, dat lukt af en toe best aardig. Eerlijk gezegd weet ik wel dat je voor sommige foto’s
echt wel stil moet zitten…. Zo heb ik in mijn studietijd met heel veel geduld foto’s gemaakt door een microscoop van
de voortplanting van Pediastrum boryanum, een groenalg die in een kolonie van enkele tientallen cellen leeft. Of voor
het maken van een macro-foto van een bloem waarbij het wachten was op het eventjes stilvallen van de wind zodat er
geen bewegingsonscherpte kon ontstaan.
Voor het 65 jarig jubileum van AFV Epe wilde ik graag even in beweging komen, zodat ik hier even stil kan staan bij die
mooie positie die deze fotoclub heeft. Die ik dan niet alleen maar waarderend kan toespreken om mooie beelden te
blijven maken, die ik niet hoef aan te sporen om in beweging te blijven, maar die ik ook kan toewensen om nog veel
meer mensen te kunnen bereiken om óók de wereld van de beeldtaal in te stappen.
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Een camera ontbreekt het eigenlijk niemand aan. Je kunt namelijk met heel platte zakcomputers, van een formaat dat in
je borstzakje past tegenwoordig ook heel goede foto’s maken, ze worden door de ingebouwde software al direct bewerkt, geoptimaliseerd en opgeslagen. Ik heb me laten vertellen dat er zelfs al modellen zijn waar je ook boodschappen
mee kunt versturen en zelfs gesprekken mee kunt voeren.
De smartphone maakt het mogelijk om eigenlijk altijd de tijd even stil te zetten. Daarmee zetten we bij het terugkijken
weer van alles in beweging.
Een zelfportret is zó gemaakt, stilstaand als ‘selfie’ of bewegend als een ‘tiktok’
Ik hoop dat fotografie mensen blijft stimuleren in het stilzetten van de tijd. Op die manier de mogelijkheid te geven om
die stilgezette tijd én gedachten opnieuw in beweging te brengen als je wilt weten hoe de wereld er heeft uitgezien. Of
hoe iemand de camera heeft gehanteerd om je begrip te sturen of een staaltje ‘mental misleading’ voor elkaar te krijgen.
Ik wens AFV Epe veel goeds voor de toekomst, stilzitten is geen optie en ik wens u allen veel plezier met de diverse
jubileumactiviteiten in 2022.
Ik ben blij dat ik niet direct in de gaten had dat het jubileum pas op 17 september valt, dan had mogelijk mijn opvolger
de mooie taak gehad om u met uw jubileum te feliciteren en een klein presentje te mogen overhandigen. Nu heb ik dat
dus eigenlijk voor mezelf gehouden en daar heb ik geen spijt van.
Ik hoop dat u een fijne dag hebt met de Grande Salon de la Photo of EPic Photo Salon waar de smartphone-fotografie
een belangrijke rol speelt.
Ik wens u allen “Mooi licht !”
-============================“Stilzetten van de tijd, op het moment dat jij het wilt en op een later moment er weer naar teruggaan”
is een citaat uit een interview met Hans Volker, Wim Geerts en Rosette Peeters in de Schaapskooi van ongeveer 5 jaar
geleden.
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ZOMAAR DRIE FOTO’S

HOLLAND INTERNATIONAL IMAGE CIRCUIT 2022
het zit er weer op

Duizenden fotobeelden werden ingezonden en er zijn
vele, vele acceptaties, medailles en andere prijzen uitgereikt. Al die fotografen
over de hele wereld zijn blij
gemaakt met hun fel begeerde prijzen en
acceptaties. Want daar doe
je het voor! Voor het plezier en voor de waardering
voor jouw ingestuurde foto.
Zomaar drie beelden hier.
‘Zomaar’ klinkt alsof het er
even tussendoor is gedaan.
Maar alle fotografen die
meededen kiezen met uiterste zorg hun fotobeelden.
Vanaf de opname! Gaan er
mee aan de slag voor de
beste uitsnede. Voor de

mooiste kleuren, het
mooiste monochroom. Reken maar
dat je blij bent als je
hoort dat de jury
jouw foto ‘de moeite
waard’ vond. Dat stimuleert, prikkelt om
weer nieuwe foto’s
te maken. Nieuwe
ideeën uitwerken, bezig blijven! Want dat
is de sleutel voor het
succes. Jouw succes.
Omdat je het fotograferen niet laten
kan….
Wim Geerts,
Chairman
EPic Photo Salon Epe 2022

▲▲▲© CPID_Johan Orton_ZA_Down periscope
▲▲© CPID_Eileen Sutherland_GB_Walking in the rain
◄© MPID_Jose Carmona Monje_ES_Cuando voy
al trabajo
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door Wim Geerts

foto’s © Wim Geerts bmk

Je zou niet zeggen dat, als je deze twee foto’s naast elkaar ziet staan, ze allebei hetzelfde
‘uitgangspunt’ hebben. Beide foto’s zijn recht van boven gemaakt met mijn iPhone. Het zijn
zogenoemde flat lay foto’s. De linker is niet zo moeilijk: een laatje met vakjes vol met
knoopjes. Van die heerlijke bewaarlaatjes, die alleen maar dienen om je vrolijk te maken.
Want hoe vaak zoek je dat aparte knoopje? Nee, dit laatje is geschiedenis. Elke knoop vertelt het verleden van de kleding. Knopen die ooit dienst hebben gedaan. Wie wat bewaard
heeft wat. Ieder vakje staat voor een tijdsbeeld. Juweeltjes zijn het.
De rechter foto is ook een flat lay. Moeilijk om te raden wat de oorsprong is. De foto is
bewerkt. Wat het is? Restanten van een kapot tuindersraam, waar slaplantjes onder groeiden? Een vervallen wand? Nee. We zijn in het bos. Talloze bomen worden geveld en een
prachtige stronk blijft staan. Dan gaat er iets moois gebeuren. Ze gaan verkleuren, er komen mossen op, ze rotten in. Een schouwspel van vormen en kleuren ontstaat op dat restant van ooit een trotse boom. Zo’n stronk is een juweel. Is het verhaal van groei en gestopte groei.
Struinend door het bos kom je de mooiste stronken tegen. Je maakt foto’s. Met een appje
op je smartphone bewerk je het fotobeeld. Dan kan het zomaar zijn dat er van die ronde
vorm uiteindelijk ‘een muur van hokjes’ overblijft. Een wel heel bijzondere weergave van
de levensgeschiedenis van die omgezaagde boom. De DNA van een boom in een creatief
fotobeeld.
Twee foto’s, pure fotografie, verrassende eindeffecten. Eindeloos zijn de mogelijkheden
om jouw fotobeelden iets extra’s mee te geven. Dat is het mooie van onze fotografie.
Al zo lang als die fotografie bestaat.

Op zich niet zo verwonderlijk dat de flat lay fotografie op social media in trek is. Heeft vaak te maken met het aanbieden of promoten
van spullen. Je kunt het ook anders benaderen, zoals ik doe. Jouw flat lay fotobeelden toch een ander level meegeven. Op het internet is veel te vinden, soms in een totaal andere hoek. Kan en mag allemaal. Doe eens dit: bekijk die YouTube filmpjes eens zonder
geluid…

‘Boompje groot, plantertje dood’…
Vast nog wel even tijd voor een boeiend boekje.
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A

BSTRACTIE

van
het
origineel
naar
‘spelend
op
weg
naar
abstractie’
© ‘22 Wim Geerts bmk

In een toch vrij donkere ruimte was de enige verlichting wat ledlampjes
van een controle apparaat. Omdat mijn iPhone13 Pro Max in staat is om
probleemloos ‘in het donker te fotograferen’ maakte ik bovenstaande foto.
Toen ik het resultaat zag dacht ik: ‘Hier ga ik eens mee verder
experimenteren’. Je mag ook zeggen dat ik deze foto ben gaan bewerken.
Op je iPhone is het echt spannend en leuk om met je fotobeeld te ‘spelen’.
Het leuke is dat je, als het ‘klaar’ is, er van alles in ziet. Van een spannend decor tot een sprookjeslandschap. Heerlijk om met je fantasie in te
‘verdwalen’, want een fotobeeld roept immers zo veel op!

1 april … Realiteit en toch
abstractie ? Ja !
Soms denken we niet zo goed. Ons denken is gevormd in alle voorliggende
jaren. Door eigen ervaringen maar ook door wat ons is ‘wijs gemaakt’.
Fotografie, en alles wat daarmee te maken heeft, is vanaf het begin ‘gekoppeld’
aan de beeldende kunst daaraan voorafgaand. Hoewel de fotografie vanaf het
begin zich ‘los wist te maken’ van de beeldende en schilderkunst is er altijd door
‘kenners’ op momenten dat het in beeldvorming en beoordeling ging spannen,
een link gelegd naar de schilderkunst en –stijlen. Maar ja, je had
immers niets anders ‘ter verdediging’.
De foto hiernaast maakte ik met mijn iPhone. Het is 1 april 2022 en alles ligt
onder een deken van sneeuw. Verlate kerst op de Veluwe, zo lijkt het. Er liggen
ook grote plassen water en het ‘drup-drup-drup’ maakt het water een en al
beweging. Het is, hoewel realiteit, tegelijk ook een abstractie van vormen.
Natuurlijk komt nu die beïnvloeding, die mijn mening gevormd heeft. Ik denk
aan Esscher, die welhaast onnavolgbare graficus en kunstenaar.
Ik zag op TV Fryslân Dok een schitterende documentaire van deze begaafde
man. Ik bewonder hem, zijn stijl, zijn gedachte. Wordt ik door hem beïnvloed?
Vast wel. Omdat ik altijd mijn smartphone bij mij heb, kan ik meteen vastleggen
wat ik zie. Dan is fotograferen een nog groter feest dan het al is. Met ook nog
eens die prachtige tekeningen in dat water, op die 1e april…
© Wim Geerts bmk
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