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Van de voorzitter

Wat is er nodig om een lid van de Fotobond gelukkig te maken?
Er wordt al veel gedaan, maar dat realiseert niet ieder lid zich. Kijk naar de afdeling. Het 
verschilt per provincie, maar vaak is sprake van wedstrijden en lezingen; activiteiten 
die makkelijker en goedkoper georganiseerd worden in een groter verband dan een 
club. Zes afdelingen maakten vorig jaar gebruik van het aanbod van een sponsor die 
lezingen aanbood. Dat soort aanbiedingen gaan er meer komen. 
De Bondsfotowedstrijd leeft. Het merendeel van de clubs deed daaraan mee en 
gebruikte hun inzending om zich te meten met de andere clubs. De zaal waarin het 
beste werk werd besproken zat weer tot de laatste plaats vol. 

We zijn het afgelopen jaar méér foto’s van winnaars op de website gaan plaatsen. 
De beste foto’s komen bovendien te hangen op de nieuwe, grote Fotobond-
tentoonstelling die dit najaar in Delft wordt gehouden. Iets voor de club om daar heen 
te gaan en meteen de stad te fotograferen? 

Echt nieuw is de digitale In Beeld. Méér foto’s. Een aanwinst naast het papieren blad. 
Maar dat papier willen we nog niet missen. In april is de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Unaniem hebben de aanwezige clubs en persoonlijke besloten om de 
clubcontributie in 2020 te continueren op € 22,- (persoonlijke leden betalen € 28,-) 
en de papieren In Beeld in 2020 te handhaven, echter niet viermaal maar driemaal. 
Eén editie wordt vervangen door twee digitale edities, zodat In Beeld Online vijf 
keer zal verschijnen. In 2019 ontvang je beide versies gewoon vier keer. Door deze 
regeling sluit de begroting van 2020 precies. In 2020 wordt pas beslist over 2021, en 
zo vervolgens. Maar is dat een jaarcontributie van € 22,- waard? Lees nog even door.

Wat komt er verder nog aan? Denk eens aan een website waar leden van de Fotobond 
hun foto’s kunnen uploaden om daar verantwoord commentaar op te krijgen van 
andere leden. Leden kunnen fotografische activiteiten plannen en anderen daarop 
laten inschrijven. Een expositie? Staat erop. Een lezing of ander evenement? Schrijf 
maar in. Kijk welke cursussen nog plaats hebben of welke workshop je wilt geven. 
Organiseer je een speciale wedstrijd en kun je deelnemers gebruiken, plaats die dan 
op dit portaal en laat de deelnemers maar komen. En is het niet handig als er ook 
een marktplaats is waar je nieuwe fotoboeken of tweedehands fotoapparatuur kunt 
vinden? 
Handige hulp zoeken en geven. Dat geldt ook voor de penningmeester van de club 
die zijn boeken online bijhoudt in een praktisch systeem. 
Dat zijn toch veranderingen die een fotograaf en een fotoclub wil vinden bij de 
Fotobond. 

En die contributie? Dat is voor de kosten van nu, maar ook een investering in de 
toekomst van de Fotobond. Daarvan gaan jij en ik de komende jaren meegenieten. 
Beloofd!

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond

Andrew Greening

Dat wil je vinden 
bij de Fotobond?
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Fotograferen in steden is populair. We kregen deze keer ruim 200 foto’s binnen, wat boven het 

gemiddelde is. Eigenlijk vroegen we wat er zo bijzonder is aan een stad, zodat je er wel móet 

fotograferen. De foto’s geven het antwoord. In de stad is het altijd druk, je hebt op veel plaatsen 

het gevoel dat er een continue chaos heerst, en het lijkt wel of iedereen ergens anders moet zijn 

en daardoor continu in beweging is. Het zijn de mensen die de stad maken. Natuurlijk bepalen de 

bebouwing en alle infrastructuur veel van het uiterlijk, maar zonder mensen leeft geen enkele stad. 

In de stad is iedereen onderdeel van een groter geheel, terwijl je er toch helemaal jezelf kunt zijn. Je 

kunt jezelf zijn en toch hoeft niemand zich aan je te storen. 

Gewapend met deze kennis heb ik de foto’s bekeken en dat viel niet tegen. De meeste fotografen 

hebben het thema in het hart getroffen. Deze keer stonden compositie en kleurgebruik niet 

centraal, maar ging het om andere begrippen, zoals haast en actie, eigenheid van mensen, dag en 

nacht en alles tegelijk, bij elkaar en op dezelfde plek. Tijd om bij een aantal foto’s even stil te staan.

Het Stadse Leven
Cees Snel, FG Fotogein



De foto van Jannes Fourie kun je alleen in een stad maken. 
Nergens anders krijg je een voetganger en een fietser samen 
zo in beeld. Een geconcentreerd beeld, goed getimed en toch 
een evenwichtige compositie. Zelf ben ik een liefhebber van 
dit soort foto’s. Lekker veel te zien, tegenstellingen, alles dicht 
op elkaar, intensheid. De ware gedaante van de stad. Marius 
van Zanten fotografeerde een oversteekplaats met wachtende 
mensen en een silhouet van een fietswiel dat diepte geeft 
aan de foto. Oversteekplaatsen zijn zo stedelijk. Wachtende 
mensen die even rust hebben. Marius trof net als Jannes het 
goede moment en heeft geduldig gewacht met knippen.  

Cees Snel hield zijn camera diagonaal en dat zie je niet zoveel. 
Hij fotografeerde de levendigheid langs een gracht. Allemaal 
mensen die met zichzelf bezig zijn. De samenhang ontstaat 
niet door een uitgekiende compositie, maar doordat het 
voor ons allemaal zo’n herkenbaar Amsterdams tafereel is. De 
mensen zelf, hun bezigheden en de huizen waar ze wonen, 
horen bij elkaar. De verschillen smelten samen tot een geheel. 
De foto van Adrie Kraan is zo herkenbaar Parijs. Ongelofelijk 
hoeveel karakteristieke Parijse kenmerken deze foto heeft, 
terwijl het zo’n gewoon beeld is geworden. Hij treft het thema 
in het hart. Het stadse leven zoals wij dat onmiddellijk voor 
ogen hebben. Prachtig samengebracht en vanuit een perfect 
standpunt gefotografeerd. 
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Rob IJsselstein, FC Alphoto

Marius van Zanten, FK Uithoorn



Jannes Fourie, FC Heerenveen
Mario Dekker-Janssen, Fotoclub ’80, Poortugaal
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Thema

Martine Meedendorp fotografeerde ook in Amsterdam. Wie goed kijkt, 
ziet allemaal bekende gebouwen in beeld. Ze laat zien dat er ook ander 
leven is dan de drukte in de stad, haar foto toont een oase van rust. En 
toch blijft dit een karakteristiek beeld van Amsterdam. Martine heeft het 
aangedurfd om de mooie gevels links en rechts stevig aan te snijden en 
de strakke wat saaiere waterpartij centraal te zetten. Wat mooi is wordt 
bijzaak, omdat de hoofdzaak over iets anders gaat. Goed standpunt en 
prima gezien. 
Mario Dekker-Jansen maakt een heel druk beeld. Zoveel chaos vind 
je nergens bij elkaar, Mario houdt van overdrijven. Teksten, kleuren en 
indrukken worden over elkaar heen gelegd, zodat er een goed gevulde 

collage ontstaat. Een prachtig beeld voor wie op zijn tijd van onrust 
houdt. Ik vind het een schitterend geheel. Heel stedelijk, levendig en 
prachtig van samenstelling. 

Douwe van der Zee laat zien dat steden nooit slapen en 24 uur per dag 
doorgaan. In dit geval met demonstreren. Het lijkt een beetje uit de hand 
te lopen, getuige de rookwolken in het beeld. Douwe bleef op gepaste 
afstand, waardoor de foto wel wat afstandelijk wordt. De kleuren en de 
sfeer zijn echter heel mooi. De volgende keer wel wat dichter op het 
onderwerp kruipen, zodat we gevoel krijgen voor wat er gebeurt. 

Danny Tax, persoonlijk lid

Ellen Slort, FC Het derde Oog, Wieringerwerf

Betty Stokvis, FC Impact
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Eddy Westdijk, FC Focel, ElstDouwe van der Zee, FC De Hof, Delden

Martine Meedendorp, AFV Uitgeest 

Jouw foto(’s) in In Beeld?
Het thema voor nr. 95 is “Onderweg”. Stuur alléén foto’s 
daarover t/m 19 juli naar Rob Agterdenbos, rob.agterdenbos@
gmail.com. Maximaal 3 bestanden Jpeg, lange zijde 1500 
pixels, als email-bijlage, géén Zip bestanden of We Transfer, 
geen prints. Na de eindselectie vragen we het bestand in hoge 
resolutie. We hopen dan op een omgaande reactie. Pak de kans 
op publicatie en werk mee aan een mooi artikel.
Voor nr. 96 wordt het thema “Oog voor Detail”, in te zenden 
voor 18 oktober.

Het stadse leven was een mooi thema. Veel goed gevulde foto’s waarop 
een hoop te zien is. Heel wat anders dan het leven op het platteland. 
Maar dat is iets voor een later thema.

Rob Agterdenbos

Adrie Kraan, FK Uithoorn



Fotografie kwam in Ton’s leven op de dag dat ze John leerde kennen. Eind jaren negentig ging ze zelf 

actief fotograferen, nadat John er genoeg van had om tijdens hun reizen steeds foto’s in opdracht van 

Ton te moeten maken. Hij gaf haar een camera, zodat ze zelf aan de slag kon. 

Ton: Cambodja, ondergelopen bos
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Drive & Droom

Dubbelinterview met Ton Wolswijk 
en John Moest 
Beiden lid van Fotogroep De Huiskamer, John ook van de Landelijke Groep Journalistiek
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Ton: Draaimolen

John: Indian veteran officer

John: Lady

Ton: “Eerst hoofdzakelijk op vakantie, daarna ook daar buiten. Ik bleek er 
oog voor te hebben en werd lid van FG de Ontspanner in Oosterhout, en 
ben daarna naar FG De Huiskamer gegaan.”  
John: “Mijn vader gaf de eerste aanzet o.a. doordat ik met zijn oude camera 
mocht fotograferen. In 1967 kreeg ik mijn eerste camera van Ton, als 
huwelijkscadeau. Ik ben bij diverse fotoclubs geweest en heb 4 jaar bij 
kunstacademie IKO fotokunst gevolgd. Eerst fotografeerde ik van alles, later 
model en portret, en straatfotografie. Straat- en reisfotografie zijn op dit 
moment mijn belangrijkste onderwerpen. Ik kies een bepaald thema en dat 
werk ik dan uit. Ik werk net als Ton graag seriematig.” 
Ton: “Mijn interesse ligt vooral bij mensen, maar ik vind het ook leuk om 
foto’s te maken zonder mensen. Dan fotografeer ik de leegte met sporen 
van mensen, b.v. een draaimolen in de vroege ochtend. In de series van 
mensen zoek ik graag contact met hen, zoals in: ‘Meisjes van 13’ en (dezelfde 
meisjes) in ‘Sweet 16’. 
We zijn in het kader van Breda Photo een paar jaar geleden gevraagd om 
het thema “Zorg voor Elkaar” uit te werken. Ik maakte een serie over de 
bewoners van Zorgcentrum Raffy, voor Molukse en Indische ouderen. Door 
persoonlijke gesprekken ontstond het idee om voor mezelf een serie te 
maken van deze mensen samen met hun dierbaarste herinnering.”
John: “Ik heb een serie gemaakt van mijn tante met macula degeneratie. 
Deze foto’s hebben gehangen op diverse plaatsen in Breda.”

Zie je ontwikkeling in je werk?
John: “Ja, in mijn straatfotografie. Voorheen zocht ik een locatie op die 
interessant was, en wachtte tot daar iets gebeurde. De laatste jaren is dat 
verschoven en ben ik meer naar de mensen toe gegaan. Wij bezoeken veel 
tentoonstellingen en musea, zowel in binnen- als buitenland. Dan zie je 
werk dat je naar andere richtingen brengt.”
Ton: “In het begin maakte ik veel losse beelden. Nu werk ik bijna alleen in 
series, altijd met mensen of sporen van mensen. Kinderen fotografeer ik 
ook graag. In Cambodja b.v. heb ik kinderen in een overstroomd bosgebied 
gefotografeerd. We zijn vaak in India geweest en vertrouwd geworden met 
het leven in en om de Ganges, waar we altijd prima kunnen fotograferen. 
De laatste keer had ik me voorgenomen om een typologie te maken van 
de mannen die uit de Ganges komen net na hun heilig bad. Ik wilde ze 
geïsoleerd fotograferen, wat lukte. Ik werk ook aan een serie over de Kumbh 
Mela, het grootste festival ter wereld! Hierin wil ik laten zien hoe hindoe-
pelgrims en saddhus (heilige mannen) daar wonen en leven.”
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John: Londen 
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Drive & Droom

Ton: Sacha, meisjes van 13

Hoe bepalen jullie wie wat doet?
John: “We gaan wel samen op pad, maar we fotograferen niet samen. 
We bepalen elk ons eigen thema en het grappige is, dat we met heel 
verschillende foto’s thuiskomen. Als er overlap in zit, overleggen we wie 
welk beeld gaat gebruiken.”

Verschil zwart-wit of kleur?
Ton: “De foto’s in Raffy wilde ik intuïtief in zwart-wit. Ook om rommeligheid 
en onrust te vermijden en de nadruk op de mensen te leggen. ‘Meisjes 
van 13’ met hun kleurrijke kamers, dat moest in kleur. Bij de staatkinderen 
in India benadrukt het zwart-wit de triestheid. Het hangt toch van het 
onderwerp af.”
John: “De inhoud van het beeld is voor mij bepalend voor de keuze van de 
kleur. Kleur geeft een zekere vrolijkheid, bij zwart-wit krijg je meer drama in 
het beeld.” 

Wat zijn de fotografen die je inspireren?
John: “Mapplethorpe, en voor reisfotografie Sebastiao Salgado, Jim 
Naughten en Martin Parr.”
Ton: “Ik ben een groot fan van Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson en  
Robin de Puy. Van Robin heb ik haar manier van mensen in de lens te laten 
kijken overgenomen.”
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Hoe wil je verder gaan?
Ton: “Het blijft reisfotografie. Projecten hebben mijn 
voorkeur en ik begin meer straatfotografie te doen.”
John: “Het wordt lastig om nog iets te fotograferen, 
wat ik nog niet gefotografeerd heb. Wel heb ik 
de nodige bagage, waardoor ik nog iets kan 
toevoegen. Voorlopig houd ik het bij straat- en 
reisfotografie.”

Anna Basemans

Nieuwsgierig?
www.tonwolswijk.nl
www.johnmoest.nl 
www.fgdehuiskamer.nl 

Ton: Dierbare herinnering Raffy

Ton: Sacha, meisjes sweet sixteen



Peter van den Hamer

Het bruidspaar op deze foto van 
Peter van den Hamer (FC Waalre) 
lijkt een beetje verdwaald. Hoe beter 
je kijkt, hoe meer vragen er rijzen. Dit 
is geen foto die bedoeld is voor een 
bruidsreportage, dat is duidelijk. Het 
paar heeft Aziatische gelaatstrekken. 
De felgekleurde gevel van het 
pand achter hun is Engels. Als je 
beter kijkt, zie je dat ze voor een 
winkel met antiek en prullaria zitten 
en staan. Waarom is dit stel hier? 
Wachten ze op een chauffeur die hun 
naar de feestlocatie brengt? Wachten 
ze op de fotograaf, waar zijn de 
gasten? Wat gaat er gebeuren of is 
het al voorbij?
Deze foto moet het hebben van 
de tegenstelling, maar met wat 
meer kennis van de situatie laat 
zich een en ander raden. Deze 
straat in Londen, Notting Hill, is 
een doodlopend steegje. Om de 
hoek zijn nog meer winkels, die het 
voornamelijk moeten hebben van 
toeristen. De fotograaf staat net 
buiten beeld. Voldoende informatie 
om er een interessant verhaal bij te 
bedenken, lijkt me.
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Foto’s spreken

De foto van Henriette van Ekert (FC Waalre) 
maakt deel uit van een serie “Schimmen uit 
het verleden” en  vraagt om beter bekeken 
te worden. We zien een lange roeiboot met 
vijf mensen in de mist. De mensen in de boot 
lijken uit het begin van de vorige eeuw te 
komen. Een man roeit, één jongen en drie 
meisjes, kinderen nog. Ze kijken allemaal in de 
camera. In de lucht twee nijlganzen en op de 
achtergrond een oever met een rij bomen en 
struiken. 
Nijlganzen, herkenbaar aan de tekening op de 
vleugels, zijn pas naar Europa gekomen in de 
tweede helft van de vorige eeuw. Wat klopt 
hier dan niet?
Henriette kan deze foto niet gemaakt hebben, 
daar is ze te jong voor, maar ze legt het graag 
uit. Haar moeder is onlangs overleden en 
staat, samen met haar broers en zussen op 
deze foto uit 1925. Niemand op deze foto is 
nog in leven. Ze heeft de foto gescand en in 
een hedendaags Brabants beeld geplakt. De 
mistige sfeer heeft ze toegevoegd om aan te 
geven dat het verleden langzaam vervaagt.

FOTO’S SPREKEN
Door bondsmentor Mariet Wielders

Onder redactie van 
Peter van Tuijl

Henriette van Ekert
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Rob van Doorn (FC de Gender) 
noemt deze foto “Bridging the 
Gap”, wat zoveel betekent als 
“Overbruggen van de Kloof”. 
Je ziet veel dynamiek, je wordt het 
beeld in gezogen. Je suist met grote 
snelheid de verte in. De metalen 
pijlers van de tunnel lijken een 
trap te vormen die naar boven 
leidt. Boven is in dit beeld de verte, 
het midden van het beeld. Het 
perspectief verandert. Het zwart-wit 
in hoog contrast en scherpe lijnen 
maken het beeld koud en kil. Het 
landschap schemert door tussen 
de voorgrond, alsof het een andere 
wereld is.
Rob voegde een aantal beelden 
samen tot een nieuw schouwspel. 
Daarmee geeft hij gestalte aan 
het thema “veranderingen”. De 
voortgaande tijd verandert per 
definitie alle omstandigheden, altijd 
en continu. Er is een stuk van een 
spoorbrug in de foto verwerkt. Deze 
is niet meer in gebruik en heeft een 
nieuwe functie gekregen, aldus de 
maker.

Tony Seesing

Tony Seesing (Bellus Imago) is geen landschapsfotograaf, maar 
deze foto komt toch van zijn hand. Een vrolijk beeld van een 
weids landschap met een prachtige blauwe lucht. Hij staat niet 
scheef, maar het landschap helt een beetje. Die lijnen van de 
horizon, op het veld en in de lucht vormen mooie patronen. Het 
panoramaformaat versterkt het beeld. De opgerolde strobalen 
trekken de aandacht. Natuurlijk liggen ze daar gewoon, maar met 
een beetje fantasie rollen ze naar beneden. De boerderij omringd 
door bomen vormt samen met de silo mooie elementen aan de 
horizon. 

Tony vertelt me dat deze rand van het veld is omringd door 
busladingen toeristen, veel Aziaten en wat Europeanen. Ze richten 
hun camera de andere kant op en hebben geen aandacht voor 
dit mooie landschap. Bijna iedereen was bezig met het maken 
van foto’s van elkaar of van zichzelf, met op de achtergrond het 
bekende ”Stonehenge“.  Zo zie je maar, de camera volgt de blik van 
degene die er achter staat. Tony had oog voor dit harmonische en 
weidse landschap , de Aziaten ten spijt.

Rob van Doorn
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Bijna even veel inzendingen 

als vorig jaar, 164 tegenover 

169, ofwel weer ruim de 

helft van het aantal clubs. 

Winnaar opnieuw Fotogroep 

De Huiskamer, 2e Fotokring 

Polderlicht en een gedeelde 3e 

plaats voor AFC Flevo, FC De 

Zutphense en de Leidse AFV, 

samen de Topgroep vormend.

Bondsfotowedstrijd

Robbin van Turnhout, FC De Zutphense

BondsFotowedstrijd 2019
Esther Vertelman, FC Polderlicht

Andrew Greening, FC Polderlicht
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Cynthia van der Brugge, Leidse AFV

Ik zat ook in die bomvolle zaal in Druten bij de uitslag en 
presentatie. Hoewel uitslag? Alleen de Topgroep en sticker-
winnaars hoorden waar ze aan toe waren, andere clubs en leden 
moesten wachten tot ’s avonds op de website. We zagen véél 
sticker-foto’s, ook uit de niet-topgroep. Het was zelfs eenmaal 
Goud+ en heel wat ‘gewoon Goud’, Zilver en Brons.
Juryleden waren Diana Bokje, René van Rijswijk en Hans Brongers. 
Hun rapport klinkt positief, maar constateert in het algemeen 
ook een aantal minder gunstige punten, vooral in de bewerking. 
Te veel verscherpt, overdrijving in verzadiging, dramatisering 
of filtergebruik, nèt het verkeerde papieroppervlak gebruikt, 
enz. Vreemd genoeg zag ik een paar van die kritiekpunten ook 

Robin van Spronsen, Leidse AFV

Bianca van Soest, FG De Huiskamer Wim Spronk, FC De Zutphense
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Bondsfotowedstrijd
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in sommige hoog gewaardeerde topgroep-foto’s. Kwestie van smaak 
waarschijnlijk. Bovendien, verspreid tussen de stickers in de ‘lagere 
regionen’, beslist overtuigender foto’s, die het clubtotaal niet konden 
redden dankzij wat ‘zwarte schapen’ in de serie. De jury heeft gesproken 
en heeft altijd gelijk. Wie soms moeite heeft hun oordeel te volgen: 
volgend jaar beter.
Ondanks nog wat op mij vreemd overkomende punten zal ik hier niet 
de ‘grumpy old man’ spelen, er viel veel te genieten en inspiratie op te 

doen, de Fotobond mag opnieuw tevreden zijn met het resultaat. Niet 
verwonderlijk onder 1640 foto’s van fotografen die veel energie steken 
in hun werk. Opvallend vond ik dit jaar het relatief grote aantal goede 
portretten, en de variatie daarin. Eigenlijk alle genres kwamen voor, en 
in elk genre wel beelden die je in positieve zin bijblijven. Hier weer een 
beperkte keus, veel meer in de digitale versie en op de website.

Wim Broekman

Angel Pinxten, FC De Zutphense

Boudewijn Swanenburg, Leidse AFV Gertjan van de Meent, FC De Zutphense



In Beeld 94 | mei 2019 Pagina 17

John Oosterhuis, FC Polderlicht Marjan Leeuwesteijn, FG De Huiskamer

B. de Haan, AFC Flevo



Patrick Put, FC Polderlicht

J.H.M. Velthof, AFC Flevo Pierre Pinkse, FC De Zutphense
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Column

Houd het klein
Willem weet van wanten

Foto: Willem Melching

Groots en meeslepend willen veel fotografen zijn. Dat valt in de praktijk 
nog niet mee, want de kijker is al zo verwend. De hele dag passeren op 
internet de meest dramatische plaatjes uit crisishaarden van over de 
hele wereld. Zielige mensen, grote branden en vreselijke ongelukken 
zijn maar één muisklik verwijderd. Kun je daar als goedwillende 
amateur mee concurreren? Nee, dat is best wel lastig. Daarom is het 
voor veel fotografen erg verleidelijk om hun foto’s te dramatiseren. 
Met HDR-technieken worden saaie kiekjes net zo lang gepimpt tot ze 
bijna onherkenbaar van grimmigheid zijn geworden. Maar dit soort 
technieken is net als goedkoop snoepgoed. Heel verleidelijk, even heel 
lekker, maar daarna heb je toch een vieze smaak in je mond. Want zoals 
bekend: “Photoshop maakt meer kapot dan je lief is”. 

Het is daarom verstandig om je verre te houden van deze romantische 
aanvechtingen en het klein te houden. Want niets gaat zo snel vervelen 
als het Grote Gebaar. Juist door kleine dingen vast te leggen kan de 
amateurfotograaf excelleren. Zij (m/v) hoeft niet naar het front om 
indruk te maken. Ook met fraaie en goed gekozen details kan een 
spannend verhaal worden verteld. Ik denk hierbij onder meer aan de 
intieme reportages die onze leden maken over naasten en geliefden 
die met problemen kampen. Het drama is er al en juist de details maken 
het aanschouwelijk.

Ook bij reisfotografie is “het klein houden” een prima advies. Wie 
bijvoorbeeld het verval van Cuba na 60 jaar socialisme (dictatuur en 
communisme? red.) wil laten zien, kan natuurlijk de bouwvallen van 
Havana en andere steden in beeld brengen. Maar vaak vertellen details 
welsprekend het hele verhaal. Op de foto hierbij heb ik geprobeerd 
dat in beeld te brengen. Het is een lichtschakelaar uit het Casa de las 
Religiones Populares te Santiago de Cuba. 

Het ensemble vat volgens mij de bizarre situatie op Cuba treffend 
samen. De muur zit slecht in de verf, net als de rest van de compleet 
vervallen villa. De schakelaar is geplakt met sellotape. Vanwege het 
gebrek aan alles is vervangen geen optie. Omdat de stroom geregeld 
uitvalt, hebben de beheerders van het museum voor de zekerheid 
enige heilige prentjes uit het volksgeloof aangebracht. En zo hebben 
we het complete drama van het Cubaanse volk in een notendop bij 
elkaar. Zonder Photoshop en zonder HDR en zonder bloedvergieten.  
De simpele werkelijkheid is al erg genoeg.

Willem Melching
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Joke Vollebregt
lid van Fotokring Eemland
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In plaats van flessen wijn en bloemen kreeg Joke bij haar 
vijftigste verjaardag èn als gepromoveerd arts giften voor de 
aanschaf van een camera. Het begin van een hobby, die een 
passioneel en professioneel karakter heeft gekregen. In de 
kamer waar we het interview houden hangt een panoramafoto, 
meer dan  twee meter breed, van een imposant berglandschap 
in Nepal. 
“Ja, landschap was mijn ding in de fotografie. Maar na ‘tien-jaar-landschap’ 
ging de uitdaging er een beetje vanaf. De leuke zaterdagworkshop bij Willem 
Wernsen was een soort van startpunt voor, wat ik toen noemde, ‘plaatjes 
pikken op straat’. Met nog een aantal vervolgworkshops is straatfotografie, 
naast landschappen, helemaal ‘mijn ding’ geworden.
 
Veel beginnende straatfotografen hebben nogal wat schroom 
om mensen voor of na het maken van een foto aan te spreken. 
“Mijn ervaring is dat mensen het vaak heel  prima vinden. Bovendien maak ik ook 
snapshots, waarbij het me meer gaat om de totale situatie dan om de individuele 
persoon. Dan hoef je helemaal niets uit te leggen of te vragen. Ik heb mijn 
camera altijd bij me en het is leuk om gedrag van mensen te observeren en vast 
te leggen. Tijdens de aanloop van de vorige verkiezingen in Amerika heb ik me 
daarin helemaal kunnen uitleven, dat was een goede leerschool.”

Vertel eens wat meer over je ‘project roken’
“Ik wilde mijn straatfotografie een meer documentair karakter geven. Een 
serie maken die meer was dan een aantal losse, interessante of leuke foto’s. 
Iets vertellen, een verhaal maken, met een aantal samenhangende beelden. 
Roken was in 2018 vaak in het nieuws: straatverbod bij scholen, rookverbod 
in kleine cafés en rechtszaken. Misschien straks ook nog wel een verbod  op 
openbare plekken, zelfs op straat. Zo ben ik erop gekomen om het roken op 
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drie aspecten, genot – verslaving – verbod, met foto’s op straat vast te 
leggen.”

Ik zie ook foto’s van een mevrouw
Na een aantal maanden werken op straat wilde ik verdere verdieping 
in mijn project. In mijn werk als arts motiveer ik mensen om 
gedragsveranderingen door te voeren ter verbetering van hun 
gezondheid en welzijn. Wat betekent roken voor iemand die wil stoppen, 
en wat verandert er in iemands leven? Ik schreef allerlei organisaties (o.a. 
Stivoro, Trimbos instituut) aan en zocht contact met poli’s-Longziekten 
om met mensen in contact te komen. Dat leverde niet echt iets op, maar 
bij toeval zag ik bij de ingang van een supermarkt een vrouw nog snel 
een aantal halen nemen van haar sigaret. Ik sprak haar aan en vroeg of ik 
een foto mocht maken. Ik vertelde haar dat ik op zoek was naar iemand 
die wilde stoppen met roken. ‘God heeft u gestuurd’ sprak ze. Ze speelde 
al een tijd met de gedachte. Twee dagen later zat ik al bij Mirugia thuis. 
Samen met haar heb ik geanalyseerd waarom en wanneer ze een sigaret 



In Beeld 94 | mei 2019 Pagina 23

Project

opstak en, nadat ze gestopt was, wat ze zou doen in plaats van een 
sigaret opsteken. Haar antwoorden heb ik omgezet in zichtbaar gedrag 
en besproken of het volgens haar klopte. Zo zijn de foto’s, zowel van voor 
als na het stoppen, gemaakt. De foto’s zijn, op een enkele uitzondering 
na, niet geposeerd. Ik wil dat de foto’s, net als bij mijn straatfoto’s, 
natuurlijk overkomen.“

Joke vertelt me dat ze inmiddels haar werk aan het Trimbos instituut 
heeft voorgelegd. Dat is geïnteresseerd om het te gaan gebruiken o.a. 
voor trainingen aan opleiders, en mogelijk volgt er nog een opdracht 
voor specifieke foto’s. Nieuwe plannen voor een documentaire heeft ze 
ook. Ze wil leerlingen die in een leerhotel hun stage lopen gaan volgen. 
Maar eerst het project over roken afronden met een boek.

Peter van Tuijl
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Vier nieuwe BMK-ers in 
woord en beeld
Zaterdag 9 maart vond in het Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, de ballotage plaats voor 

het predicaat BondsMeesterKlasse (BMK). Er waren 24 inzendingen, waarvan er in de eerste 

selectieronde 6 afvielen. De overige 18 fotografen legden hun portfolio, bestaande uit minimaal 

12 foto’s, voor aan een driekoppige professionele jury, bestaande uit Marieke Wiegel (hoofd 

presentatie NFM), Katharina Pöhlmann (fotograaf en docent Fotoacademie Amsterdam) en 

Maurice Brandts (fotograaf en docent Fotovakschool Rotterdam).

door Peter van Tuijl

Het predicaat BMK werd toegekend aan John van Loon, Ger Middelkoop, Cobi 
Neeft en Geert Noij.  De jury oordeelde unaniem, en we verwelkomen ook dit 
viertal van harte in de Landelijke Groep BMK. 
Tevens kende de jury aan vier fotografen de beoordeling ‘kandidaat-BMK’ 
toe. Het is vaak een gering gradueel verschil op basis waarvan de jury tot een 
dergelijke uitspraak komt. Men gaat ervan uit dat de kwaliteit van het werk 
zodanig is, dat een kandidaat binnen twee jaar het predicaat BMK kan halen. 
Gedurende die twee jaar zijn de kandidaten volwaardig lid van de Landelijke 
Groep BMK. De vier kandidaten zijn Joty Biegel, Jo Frijns, Tineke Moor en Fred 
Smith, en uiteraard zijn zij ook van harte welkom in de BMK-groep. In het 
septembernummer wordt hun werk in dit blad gepresenteerd. De groep telt 
nu 99 fotografen.

Ger Middelkoop

Cobi Neeft



In Beeld 94 | mei 2019 Pagina 25

Ger Middelkoop schrijft dat hij het heel bijzonder vond dat hij de 
houseparty’s mocht fotograferen. “Ze beleven allemaal op hun eigen 
manier de avond en nacht. Velen komen voor de opzwepende muziek 
en het dansen daarop, anderen laten zich vollopen met drank of doen 
zich tegoed aan drugs. In ieder geval zie je zeer uitbundig gedrag. 
Het is voor velen een onbekende wereld van lichamelijke uitingen en 
emoties. 
Het zwart-wit versterkt dat naar mijn idee nog eens. Alles bij elkaar 
heb ik er een hele poos aan gewerkt. De gesprekken om toestemming 
te krijgen, dan sfeer proeven en uiteindelijk een aantal keren echt 
fotograferen. Tenslotte vragen het selecteren en de stijl van de 
beelden ook flink wat tijd. Mijn twijfel voor de keuzes heb ik kunnen 
bespreken met enkele ervaren BMK-leden, wat me enorm heeft 
geholpen. In mijn zwart-wit heb ik gebruik gemaakt van diepe 
zwarten. Hierdoor verdwenen storende factoren op de achtergrond 
en raakte het onderwerp zelf meer op de voorgrond. Het versterkt 
voor mij ook de dramatiek en de zichtbare emoties in de foto’s.”

Cobi Neeft heeft meermalen aan de BMK-ballotage deelgenomen en 
steeds vond de jury het nog net niet goed genoeg, en werd ze telkens 
opnieuw kandidaat-BMK. Elk jaar leverde ze een totaal nieuw portfolio 
in, op zich al een huzarenstukje! Dit jaar was het dan zover met een 
documentaire serie over rolstoelhandbal. 
“Vijf jaar geleden is het rolstoelhandbal in Nederland opgezet en 
als oud-handbalster wilde ik graag meehelpen om deze tak van 
gehandicaptensport te promoten. Er werd begonnen met één team 

dat internationale toernooien speelde en inmiddels zijn er 12 teams 
in Nederland. Het Oranjeteam is intussen al twee keer Europees 
kampioen geworden. Mijn focus op deze sport heb ik vertaald in een 
positieve reeks. Ondanks het fanatisme in het veld, de nadrukkelijke 
wil om de beste te zijn, is er veel respect en is de sfeer bij wedstrijden 
altijd heel prettig. Buiten het veld ervaar je vriendschap en een 
luisterend oor vanwege de beperkingen van de handicap die ze 
allemaal op een of andere manier ervaren. Om ‘dichter op het team 
te gaan staan’ fotografeer ik meestal vanuit een rolstoel. Ik heb het 
Oranjeteam op trainingen en buitenlandse toernooien gefotografeerd 
en heb een goed contact met de spelers, coaches en staf. Ik voel 
me niet alleen een van hen, ik ben het! Dat is ook belangrijk om de 
emoties en belangrijke momenten te vangen. Bij de selectie heb ik 
met enige regelmaat andere fotografen naar hun mening gevraagd. 
Dat betekende wel dat sommige toppers buiten de serie vielen. Maar 
nu, met het predicaat in bezit, kan ik alleen maar beamen ‘Kill your 
darlings’ als dat het geheel ten goede komt.”

Ger Middelkoop

Cobi Neeft

Cobi Neeft Cobi Neeft
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Geert Noij vertelt over zijn interesse in de 
documentaire fotografie. Wie zijn serie heeft gezien, 
weet meteen dat verdrukten in de wereld kunnen 
rekenen op zijn empathie en engagement. 
“Mijn serie gaat over de bijna één miljoen Rohingya-
vluchtelingen in het zuiden van Bangladesh. Ze 
leven afgesloten van de buitenwereld. Het verhaal 
achter deze serie gaat over de onmogelijkheid om 
orde in de wereld te scheppen. Steeds opnieuw, 
elke keer weer oorlogen met als gevolg mensen 
die vluchten, etnische zuiveringen, genocide met 
vele doden en verminkingen, verkrachtingen, enz. 
Het houdt niet op als gevolg van macht, geld en 
religie. Ik ben begaan met het lot van de velen die 
onderdrukt worden en ik wil ze een stem geven 
door mijn fotografie. Maar ik ben niet zo naïef te 
denken dat mijn vijf dagen in deze kampen de 
oplossing brengt. Desondanks vind ik het van 
belang dat fotografen, als boodschappers, laten zien 
wat er in de wereld gaande is. Ik kon deze kampen 
meerdere keren met een gids bezoeken door 
medewerking van Imaret, een organisatie als Artsen 
zonder Grenzen.
Lauren Greenfield had recent een grote expositie in 
het Haags Fotomuseum met als titel “Hoe rijk ben 
je”. In contrast daarmee heb ik daarna een fotoserie 
gemaakt met als titel “Hoe arm ben je”. Deze serie 
heb ik in Dhaka, Bangladesh, gemaakt van mensen 
die langs het spoor leven in plastic tenten, of zelfs 
zonder dat.”

Geert Noij

Geert Noij

Geert Noij

Geert Noij Geert Noij
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John van Loon werkt voor een luchtvaartmaatschappij en zo is 
hij in staat om over de hele wereld te fotograferen. Zijn doel is om 
het leven van gewone mensen zo objectief mogelijk vast te leggen. 
“Ik zie vaak de grote verschillen tussen arm en rijk, dichtbij 
elkaar. In deze serie was ik in Uganda te gast op een bruiloft, 
die zich grotendeels afspeelde tijdens de kerkelijke viering van 
het huwelijk. Daarbij wilde ik vooral de devotie èn de extase 
van de mensen tot uitdrukking brengen. Deze mis begon 
om 11 uur ’s avonds en duurde tot 7 uur ’s morgens. Ik liep 
al langer met het idee om zo’n evenement vast te leggen. Ik 
kreeg de kans toen een vriend, die met een Ugandese ging 
trouwen, mij vroeg de complete trouwerij vast te leggen. Nu 
is trouwen in Uganda al heel bijzonder, en helemaal als het 
een staatstrouwerij is met een speciale mis en de Bisschop 
als voorganger. Ik werk al ruim 20 jaar in Afrika, maar dit was 
me nog niet eerder overkomen. Door mijn supergroothoek 
had ik veel contact met de bruiloftsgasten en al vrij snel 
werd ik de ongeziene fotograaf. Ik heb de serie in zwart-wit 
gemaakt omdat de lichtomstandigheden heel slecht waren. 
De korrel versterkt de heftigheid waarop de mensen zich uiten. 
Ik vind het opmerkelijk dat mensen zich op zo’n moment 
helemaal overgeven aan het geloof.  Bij de selectie en de 
afwerking van de foto’s heb ik flink kunnen sparren met twee 
bondsmentoren.”

John van Loon

John van Loon
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Stuur ons alle concrete gegevens, met kort uitnodigend omschreven 
wat er hangt, en in een e-mail bijlage een foto op 300 dpi, lange 
zijde minimaal 1800 pixels, Jpeg in hoogste kwaliteit + de naam 
van de fotograaf. Mailadres inbeeld@fotobond.nl. Sluiting volgende 
agenda 31 juli (verschijning uiterlijk 30 augustus). Meld een activiteit 
tijdig, als die kan leiden tot een apart artikel over de club, afdeling of 
manifestatie, los van deze rubriek. Ook daar moeten we kiezen. 
Meer exposities op www.fotobond.nl.  Stuur het bericht óók naar  
webmaster@fotobond.nl. 
 
Oosterbeek.
Kan nog net: Camera Club 
Oosterbeek exposeert t/m 3 mei 
ledenfoto’s in het gemeentehuis 
van Renkum, Generaal 
Urquhartlaan 4, geopend ma-do 
9-17 uur, vr. 8.30-12 uur. De 
thema’s van de 13 deelnemende 
CCO-ers ‘buigen’ vele kanten op, 
samengevat onder een term uit 
de lichttheorie: “Diffractie”.  www.
cameracluboosterbeek.nl 

Alphen aan den Rijn.
In “het beste van Alphoto” 
tonen 25 van de 50 leden 

van FC Alphoto hun foto’s 
uit de interne wedstrijd, de 3 
winnende op groot formaat. 
Werk uit alle genres zoals portret, 
landschap, abstract, macro enz. 
Locatie: Foyer Parkvilla, Cornelis 
Geellaan 2, 2406 JG, t/m 12 mei. 
Openingstijden werkdagen 9-16 
uur en 19-22.30 uur, zaterdag 19-
22.30 uur, zondag gesloten.

Breda.
Fotogroep De Huiskamer 
exposeert op 10, 11 en 12 mei 
in de Stadsgalerij, Oude Vest 
34, 4811 GS. Vrijdag opening 

vanaf 19 uur, za en zo van 11 – 
17 uur. De groep telt 10 leden 
uit Zuid-Holland en Brabant en 
won dit jaar evenals in 2018 de 
bondsfotowedstrijd.

Nuth.
Fotof Limburg viert een 
jubileum, 40 jaar ‘buitengewoon’. 
Ging de ‘vriendenclub’ bij het 
25-jarig jubileum ondergronds 
in de grotten van Valkenburg, 
nu exposeert de groep in 
Kunstruimte 7tien49, Kamp 
10 in Nuth. In de galerie van 
de voormalige boerderij ruim 
70 foto’s in serieverband, en 
buiten op de weide van elk lid 
één enorme foto op 2x3 meter. 
Opening 17 mei 19.30 uur met 
muziek van de harmonie St. 

Bavo, tevens geopend 18, 19, 25 
en 26 mei van 11-17 uur.

Veldhoven.
Fotogroep Veldhoven exposeert 
op 18 en 19 mei in ’t Patronaat, 
Blaarthemseweg 18, 5502 VJ. 
Geopend za 14-17 uur, zo 11-17 
uur. Behalve recent ledenwerk 
zijn tevens een fotoketting en 
het jaarthema ‘verleiding’ te 
zien, en tonen vijf werkgroepen 
(natuur, people & portrait, 
diaporama, experimenteel en 
astrofotografie) hun groepswerk.  
www.fotogroepveldhoven.nl 

Nuland.
FC Nuland viert haar 10-jarig 
bestaan met een buitenexpositie 
in de boomgaard van het Sint 

Loek Groenendijk (Nuth)

Ton Dirven (Breda)
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Aalten.
In het Fotokabinet van het 
oercafé Schiller, sinds februari 
vaste expositieruimte van 
het Oostgelders Fotografen 
Collectief, exposeert Ton van 
Vroonhoven “Kunst op je bord”. 
Ton neemt het thema letterlijk, 
maar speels, met referenties 
naar beroemde kunstenaars 
en kunststromingen. T/m 2 
juni, Prinsenstraat 4, 7121 AG, 
geopend di-wo 19-01 uur, do 16-
02 uur, vr-za-zo 14-02 uur.

Groningen.
Persoonlijk lid Kim Meijer 
exposeert tot 7 juli in de ‘oranje 
gang’ van het Martini Ziekenhuis, 
Van Swietenplein 1, 9728 NT. 
Kim is bioloog, entomoloog 

Jozefoord, Duyn en Daalseweg 
15 ter plaatse, tot en met 25 
mei vrij toegankelijk.

Delft.
FC’59 bereikt dit jaar de 
mijlpaal van een 60-jarig 
bestaan. Eerste feestelijkheid: 
expositie met werk van de 
45 clubleden tot 30 mei met 
o.a. een diashow met Delftse 
beelden in de publiekshal van 
het Stadskantoor, Stationsplein 
1, 2611 BV, bereikbaar via de 
stationshal of de Coenderstraat. 
Geopend ma-do 8.30-17 uur en 
vr 8.30-20 uur. In mei vindt ook 
een foto-wandelrally plaats en 
van half juni tot half september 
een buitenexpositie rond de 
Oude Kerk.  www.delft.nl 

en natuurfotograaf sinds zijn 
kindertijd. Zijn focus ligt op 
macrofotografie. Openingstijden 
ma–vr 9–17 uur.

Haarlem.
Twaalf leden van de 
Amsterdamse FC Impact 
exposeren ieder 5 foto’s tot 1 
november in Spaar en Hout, 
Kleine Houtweg 139, 2012 CG. 
Alle bekende thema’s komen 
voorbij. Dagelijks te zien van 10 
– 16 uur.

Rijen. 
Beide Pinksterdagen houdt FA 
Rijen haar jaarlijkse expositie 
in De Boodschap, Nassaulaan 
62, 5121 BC. Bijna alle 25 leden 
presenteren eigen vrij werk, 

enkelen hun AV-series, en in de 
gang en exporuimte een keuze 
uit de foto-opdrachten van het 
afgelopen jaar. Zondagochtend 
om 10 uur bovendien een 
speciale AV-presentatie van 
de internationale AV-wedstrijd 
Challenge321 (toegang beperkt, 
aanmelden via www.farijen.nl). 
Geopend zo 9 juni van 12-17 uur 
(om 14 uur feestelijke opening 
bij het 35-jarig bestaan), ma 10 
juni 11-17 uur.

Jan van Heijst (Veldhoven)

Kim Meijer (Groningen)

Rudy Rader (Delft)
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Fotocafé Amersfoort
Willem Wernsen presenteert 
zijn nieuwe praktijkboek ‘101 
Tips voor Straatfotografie’ (tekst 
Piet van den Eynde) op do 
16 mei in het Fotografencafé 
Amersfoort (KadeCafé, Eemplein 
75, 19.30-22 uur). De avond is 
geheel gewijd aan het thema 
met o.a. een bespreking van 
vooraf ingezonden foto’s door 
Peter van Tuijl. Tevens een 
tweegesprek tussen Willem en 
Peter, en toelichting door Willem 

op het omzetten naar zwart-wit. 
Bespreekfoto’s t/m 5 mei zenden 
aan rob.renshoff@ziggo.nl (max. 
3 à 4, Jpeg 300 dpi, korte zijde 
1000 pixels). Bij aanschaf van het 
gesigneerde boek voor € 32,95 
keuze uit een A3+ print van 
Willem. Aanmelden komst op 
info@fotografencafe.nl.  

Stan Kerlen, BMK
Nog een boek: Stan Kerlen heeft 
100 van zijn foto’s opgenomen 
in een hard-cover boek van 106 

pagina’s. Kleine oplaag voor 
€ 25,- + 5,50 verzendkosten. 
Bestellen door overmaking op 
NL73 RABO 0108 4039 04 t.n.v. 
C.G.M. Kerlen, Hengelo. Nadere 
info tel. 06 – 149 815 43, info@
stankerlen.net. 

Holland Int. Image Circuit
Het is voor deelnemers vanaf juli aan de orde, dan begint de inzending, die sluit op 12 januari 2020. Maar de organiserende clubs 
zijn al druk bezig met deze twaalfde, 2-jaarlijkse, 5-traps internationale salon, gesteund door de Fotobond en o.a. de internationale 
organisaties FIAP, PSA en GPU. De vijf clubs met elk een eigen salon binnen het circuit zijn, onder voorzitterschap van Mariska 
Lansbergen, FC Heerhugowaard (Tribute to Colour), FC’59 (Image Salon Delft), CC Wageningen (Image Contest Wageningen), FA 
Rijen (Rainbow Challenge Rijen) en AFV Epe (EPic Photo Salon Epe). Wie van juli t/m eind oktober inzendt krijgt 10% korting op het 
inschrijfgeld, vanaf 1 november geldt het normale tarief. Meer info op www.hollandcircuit.nl. 

Mededeling

Ton van Vroonhoven (Aalten)
Wiel Bongaerts (Rijen)
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‘Ik zoek niet naar de hemel, ik zoek niet naar de hel, ik zoek naar de 
verhalen die jij niet meer vertelt.’ – Thé Lau. 

Rondom Thé hing een bepaalde mystiek. Wie was de virtuoos 
die al spelend met woorden een verhaal kon vertellen? Eloquent 
wist hij verhalen te componeren, met taal schreef hij zijn 
symfonieën. Meer dan slechts een schrijver, meer dan een 
artiest bovenal was hij een kunstenaar. Als celebrity fotograaf 
heeft William Rutten vele beroemdheden mogen vastleggen. 
Freddie Mercury, Frank Sinatra en Robin Williams om er een 
paar te noemen. Maar zelden kwam William een ziel tegen, 
zoals die van Thé. 

Net zoals Thé zoekt William naar de verhalen die niemand meer 
vertelt. Vandaag de dag vertelt William nog steeds het verhaal 
van een verloren grootheid. Hoe het beeld tot stand kwam was 
puur toeval. William was bij Thé op bezoek om van hem een foto 
te maken. Niet voor een portret, maar voor een kunstproject 
waar Thé aan meewerkte. Al snel was William klaar met het 
vastleggen van de foto. Vervolgens raakten ze aan de praat, iets 
wat met Thé zo makkelijk ging. Onderwerpen zoals het leven 
en de dood kwamen ter sprake en Thé was openhartig over 
zijn ziekte. Hij deelde zijn optimisme en geluk, hij stond positief 
in het leven. Helaas was er die donkere schaduw waar geen 
ontkomen aan was. Thé was realistisch en wist dat er binnenkort 
een einde aan zijn leven zou komen. 

Elegant stond Thé daar in de schemering van het licht, een licht 
dat strelend over zijn huid moveerde. Zonder enig moment van 
twijfel wist William meteen dat hij dit moment wilde vastleggen. 
Alleen durfde hij het niet te vragen. Gedachten als ‘Straks ziet 
hij mij als een lijkenpikker’ dwaalden rond door het hoofd van 
William. Even was er een ongemakkelijk moment van stilte, 
William kwam niet uit zijn woorden. Thé voelde dit aan en vroeg 
‘Is er verder nog iets?’ Waarop William antwoordde ‘Mag ik 
nog een laatste foto van je nemen?’ Hartelijk stemde Thé toe, 
daaropvolgend vereeuwigde William een persoonlijk moment. 
Tot op de dag van vandaag is dit één van William zijn meest 
geliefde beelden.

Ontdek meer:
CameraNU.nl/verhalen

49 I Portretfotograaf

Meer dan een moment.

Canon EOS 5D IV +
70-200MM 1:2.8 L IS III USM


