
Jaarprogramma 2022



2022 – een nieuw fotojaar, een nieuw 
programma!  ...met corona. 

We zijn de coronamaatregelen inmiddels wel 
gewend; als het kan houden we de bijeenkom-
sten in clubhuis De Schakel in Lunteren, als het 
moet gaan we online via Zoom sessies.

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud: 
mogelijk ontstaan er ten gevolge van corona 
maatregelen wijzigingen in het programma.

De veiligheid en gezondheid van iedereen staat 
zoals altijd voorop!

Jaarprogramma 2022



Jaarprogramma 2022



Speciale data in 2022

29 januari Opening clubexpositie Museum Lunteren

2 maart O&O 60 jaar – feestelijke spelavond

12 maart Start Fotobond 100 jaar (ledendag Amersfoort)

13 april Regionale Digitale Fotowedstrijd - Aalten

23 april Clubuitje De Egmonden (datum 1)

14 mei Clubuitje De Egmonden (datum 2)

2+3 juli Jubileumuitje Dordrecht & De Biesbosch



Woensdag 5 januari 2022

Op de eerste bijeenkomst van het jaar 
presenteert fotograaf Jan Moes zijn werk.

Jan Moes is een fotografisch veelkunner
die onlangs zijn 2e BMK titel (Bonds Meester 
Klasse) in de wacht sleepte.

Externe spreker: Jan Moes

Hij heeft inmiddels zijn 4e boek gepubliceerd 
getiteld ‘Lytse Jonge’ (kleine jongen). 

Jan Moes



Woensdag 19 januari 2022

Presentatie jubileumboek en vrij werk

19 januari staat in het teken het 60-jarig jubileum van 
fotoclub Oog & Optiek: de presentatie van het 
jubileumboek, dat is gemaakt door 
Annelies Barendrecht, Theo Fama en Hans Brongers.

Vanavond wordt ook vrij werk gepresenteerd en 
besproken door Annelies Barendrecht en 
Ada Heijkoop.



Even een kort intermezzo waarin Hans Brongers

vertelt over de onze clubexpositie in Museum 

Lunteren en de opening daarvan op 29 januari

2022.

Intermezzo



Woensdag 2 februari

2 februari staat in het teken van de selectie van 
foto’s voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF). 

We hebben hiervoor het thema ‘Tijd’ gekozen, waar 
ieder zijn eigen interpretatie aan kan geven. 

Ingrid van Beurden en Hans Brongers bespreken de 
ingezonden foto’s en kiezen hieruit de 8 foto’s van 8 
leden die het sterkst een samenhangend geheel 
vormen. 

Fotoselectie voor de RDF



Woensdag 16 februari

Vanavond laten we deel II van de resultaten van de 
werkgroepen uit 2021 zien.

Het is vanavond de beurt aan de werkgroepen 
Architectuur- en Straatfotografie. 

De 5-minuten foto is 
voor Jos Giesbers

Werkgroepavond 2021 - II

Jaap Karsten

Erik van den Elsen



Woensdag 2 maart

Op 2 maart vieren we officieel het 60-jarig 
bestaan van onze fotoclub!  

Dat willen we graag doen met alle leden en
ook het liefst live! (…maar dat is onzeker)

We gaan er een gezellige spelavond van maken 
met diverse activiteiten, gepresenteerd door 
Ingrid van Beurden en Erik van den Elsen.

Jubileum spelavond



En nu even iets héél anders!

We schakelen even om naar 
Ingrid van Beurden…

Intermezzo



En nu… eerst even 5 minuten pauze!

pauze



Woensdag 16 maart

Vanavond is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering (ALV).

Op de jaarlijkse ledenvergadering 
verwachten we alle leden om de activiteiten, 
taken en financiën met elkaar door te 
spreken.

De bijeenkomst zal waarschijnlijk zowel live als 
online via Zoom zijn te volgen.

Algemene ledenvergadering

Theo Fama



Woensdag 6 april

Selectie Bondsfotowedstrijd

Vanavond wordt de selectie gemaakt van 10 
foto’s voor inzending naar de jaarlijkse Bonds-
fotowedstrijd.

De selectie wordt dit jaar verzorgd door de ons 
bekende Diana Bokje.

Hans Brongers Foto’s: leden Oog & Optiek



Woensdag 20 april

Bianca van Soest (BMK kandidaat, Fotobond Top-
fotograaf) is nog niet zo heel lang bezig met
fotografie; een jaar of tien.

“Ik fotografeerde wat ik mooi vond en zich per
toeval aandiende. Dat betekende dat de onder-
werpen heel uiteenlopend waren. Kennelijk waren
het goede foto’s, maar voor mijzelf miste ik op een
gegeven moment toch ook wel wat. Mede op
aanraden van anderen ben ik me meer gaan
specialiseren“.

Op dit moment richt Bianca zich
vooral op portretten en stillevens.

Externe spreker: Bianca van Soest

Bianca van Soest



Even een kort intermezzo waarin 
Ingrid Ten Bruggencate vertelt over het 
clubuitje naar ‘De Egmonden’, wat op 
23 April òf 14 mei gaat plaatsvinden

Intermezzo



Woensdag 11 mei

Op 11 mei besteden we weer eens een avondje 
aan kijken en bespreken van eigen werk.

De foto’s worden besproken door Marc Peterse en 
Theo Fama.

De 5-minutenfoto is voor Rob van Geel.

Presentatie van vrij werk

Theo Fama



Woensdag 25 mei

Vanavond worden we door Marc Peterse
uitgenodigd om in groepjes diverse activiteiten 
uit te voeren aan de bekende tafeltjes.

We hopen dat dit dan inmiddels weer kan!

De 5-minutenfoto is 
voor Brigitte Evertsen.

Tafeltjesavond / Leeravond

Theo Fama

Theo Fama



Woensdag 8 juni

Op 8 juni gaan we in op de vraag: Hoe maak ik een documentaire of een fotoserie?

Dit doen we onder leiding van een ervaren documentair fotograaf, die ons ook een foto-
opdracht meegeeft. 

De resultaten van deze opdracht worden op 7 December besproken (De spreker is nog niet bekend).

Documentair / Seriematig werken

Annelies Barendrecht

Theo Fama



Op 22 juni bespreken Jan van Roekel en 
Erik van den Elsen de resultaten van het uitje 
naar ‘De Egmonden’ waar we in het voorjaar 
met de club naar toe zijn geweest.

Hopelijk hebben we een goede ‘vangst’ en zijn 
er veel foto’s te bespreken.

De 5-minuten foto is
voor Theo Fama

Vrij werk: De Egmonden

Woensdag 22 juni



Het jubileum uitje op 2 en 3 juli wordt georgani-
seerd door: Ria van Plateringen, Meta Vellinga
en Liesbeth Beerling.

De bestemming is Dordrecht en De Biesbosch.

Liesbeth Beerling gaat ons er alles
over vertellen…

Intermezzo



JUBILEUM WEEKEND
DORDRECHT

2 en 3 juli 2022



Wat gaan we doen

• Twee gezellige dagen met fotografie uitdaging.

• Zaterdag: aankomst en verzamelen in Postillion hotel Dordrecht. Na 
de koffie de stad in met een opdracht. Dit kan in groepjes.

• Lunch in Dordrecht op eigen gelegenheid

• Eind van de middag verzamelen in het hotel waar we gezamenlijk 
dineren.



Info Dordrecht

WEBSITE:
indordrecht.nl

http://indordrecht.nl/




Overnachting

• Postillion Hotel Dordrecht

• Vanaf vandaag te boeken



2 en 3 juli 2022

• Mogelijkheid tot reserveren van een hotelkamer bij Postillionhotel 
Dordrecht.

• Via website of telefonisch onder vermelding van fotoclub Oog en 
Optiek.

• Vrije keuze uit kamers. Vermeldt bij reservering in de opmerkingen of 
je deelneemt aan het gezamenlijk diner.



Zondag
op avontuur in de Biesbosch



Het blijft nog een beetje een verrassing

• Neem comfortabele kleding mee die 
best vies mag worden en eventueel 
regenkleding

• Neem ook wandelschoenen mee



Zomerstop… én even 5 minuten Pauze

pauze



Op 7 september pakken we de draad 
weer op en bespreken Kees Jan Schilstra 
en Peter Michielsen de foto’s die we 
allemaal tijdens de zomervakantie 
hebben gemaakt.

Hopelijk krijgen we weer een goede en 
gevarieerde opbrengst.

Vrij werk: vakantiewerk

Woensdag 7 september

De 5-minuten foto is voor Rita Elsevier.



Op 21 september hopen we weer een 
externe spreker van formaat te kunnen 
verwelkomen om een presentatie te 
geven.

Externe spreker

Woensdag 21 september

Theo Fama



Woensdag 5 oktober

Onder leiding van Theo Fama en Jan van Roekel 
gaan we vanavond weer aan de slag aan de 
tafeltjes in de zaal. 

Theo en Jan zullen ons een verrassend en 
interessant programma presenteren.

De 5-minutenfoto is 
voor Erik van den Elsen.

Tafeltjesavond / Leeravond

Theo Fama
Theo Fama

Theo Fama



Woensdag 19 oktober

Vanavond laten we deel I van de resultaten van de 
werkgroepen van dit jaar zien.

Het is vanavond de beurt aan de werkgroepen
Architectuur- en portretfotografie. 

Werk van de groepen Straat- en
Macrofotografie komen begin 2023
Weer aan bod.

Werkgroepavond 2022 - I

Erik van den ElsenTheo Fama



Woensdag 2 november

Oeuvre-avond met Noortje de Vries, Hans Brongers en Jaap Karsten – leden van het eerste uur

Noortje de Vries
Ingrid van Beurden

Hans Brongers

Noortje liet zich in haar beginjaren inspireren door geënsceneerde fotografie. Ze zegt er over: “Dat klinkt erg ingewikkeld en 
dat is het ook omdat alles uit jouw brein moet komen”. 

Hans zegt: “Ruim 60 jaar fotograferen heeft een grote bulk aan foto’s opgeleverd. Die krijgt nu voor één  avond de eervolle 
titel van ‘oeuvre’. Ik fotografeer met veel plezier alle mogelijke onderwerpen. Soms lukt het om thematisch tot kleine series te
komen.

Jaap: “Al op de middelbare school was ik bezig met foto's maken maar pas veel later begon mijn fotografische ontwikkeling. 
In 1989 werd ik lid van Oog en Optiek. Ik begon mij steeds meer te interesseren naar uit hoe iets in beeld wordt gebracht en 
minder voor wat er op de foto staat.”

Jaap Karsten



Hans Willemsen en Wim van Plateringen
bespreken onze resultaten van het jubileum 
uitje naar Dordrecht en De Biesbosch.

Het grote verschil tussen stad en natuur 
belooft een behoorlijke variëteit aan 
beelden op te leveren. 

De 5-minutenfoto is 
voor Ingrid Ten Bruggencate.

Woensdag 16 november

Vrij werk: Jubileumuitje Dordrecht en De Biesbosch



Woensdag 7 december

Op 8 juni werd een lezing gegeven door een externe spreker over het maken van een foto-
documentaire of fotoserie. We kregen de opdracht mee een dergelijke documentaire of serie 
te gaan maken. 

Dezelfde documentair fotograaf , gaat op 7 December ons werk bespreken. 

De resultaten van ‘Documentair en Seriematig werken’

Annelies Barendrecht

Theo Fama



Woensdag 21 december

Traditiegetrouw is de laatste clubavond van het jaar 
een gezellige avond in kerstsfeer, hopelijk deze keer 
weer gezamenlijk en met een hapje en drankje.

Ook presenteren we het programma voor 2023.

We zien graag iedereen weer op deze feestelijke 
avond!

Feestelijke afsluiting fotojaar 2022



Programma van de Werkgroepen 2022 (Peter Michielsen)
Architectuurfotografie
Een aantal thema’s waar we dit jaar aan gaan werken; deze worden in gezamenlijkheid geselecteerd. 1 x per maand 
fotograferen en foto’s bespreken de week erna; live of via Zoom. 
Trekker: Erik van den Elsen

Lightroom en fotobewerking
Een nieuwe werkgroep waarin Theo Fama gaat lesgeven in fotobewerking in het algemeen en het gebruik van Lightroom
in het bijzonder. 
Trekker: Theo Fama

Macrofotografie
Iedere 4 à 6 weken een foto uitstapje en/of een thema, waar je thuis mee aan de slag kunt en als het weer kan/mag 
bespreking van het gemaakte werk.
Trekker: Ria van Plateringen

Portretfotografie
1 x per maand een bijeenkomst in de avonduren, om en om gemaakt werk bespreken en een informatieve avond 
(workshop, discussieavond). 
Trekker: Kees Jan Schilstra

Straatfotografie
Uitstapjes op zaterdag (5 x per jaar), bespreking op woensdagavond (eventueel via ZOOM). 
Trekker: Peter Michielsen



Exposities van Oog&Optiek in 2022 (Peter Michielsen)

Museum Lunteren
Clubexpositie van 29 januari tot 14 mei

De Koepel – expositie 1
Expositie van fotowerk van de Werkgroepen – start 1 april (seizoensopening De Koepel)

De Koepel – expositie 2
Expositie van fotowerk met als thema ’Ede’ – eindigt op 31 oktober

De Schakel
Expositie van fotowerk van de werkgroepen - doorlopend

Het Westhoffhuis
Expositie van fotowerk van Oog & Optiek – doorlopend. Selectie en coördinatie Noortje de Vries


