
Opening Fototentoonstelling Beeldhoek 26 mei 2012.  
 
Beste mensen,  
Fijn dat jullie er zijn.  
In het bijzonder welkom aan familie, vrienden, kennissen van onze leden en mensen die 
geïnteresseerd zijn in fotografie. Uiteraard ook onze  leden maar dat is vanzelfsprekend. 
 
Waar staan we als Fotokring Beeldhoek?  Waar gaan we naar toe? Wat is daarvoor nodig? 
Wat willen we er samen van maken? Vragen die de komende 2, 3 jaar spelen op weg naar het 
40 jarig bestaan van Fotokring Beeldhoek. Waar staan we dan? 
 
Ik waag een poging om daar een antwoord op te geven en zal daarbij zeker niet volledig zijn. 
 
Waar staan we nu? 
Naar mijn idee zitten we in een overgangsfase. Discovery en Vintage bestaan niet meer. We 
zijn Beeldhoek, één Kring met zo’n 30 leden. De laatste tijd probeerde Discovery in leven te 
blijven en Vintage deed haar best om haar in leven te houden. 
 
Waar gaan we naar toe? 
Willen we groeien in aantal? Is niet direct nodig.  
Willen we groeien in kwaliteit? Jazeker, maar welke ambities heeft eenieder van ons. Ga je 
op weg naar het meer professionele of  blijft het bij de liefhebber van en voor fotografie. Dit 
laatste staat naar mijn idee het streven naar mooie foto’s maken zeker niet in de weg. 
 
Wat is daar voor nodig? 
Een actieve rol voor eenieder die lid is of lid wil worden binnen de Kring. Op de ledenlijst 
staan en niet of nauwelijks meedoen aan de verschillende activiteiten, kan niet meer. 
Wees actief. Pik zaken op en neem het initiatief tot…. Denk niet dat doet een ander wel. 
Meer en beter met elkaar communiceren is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.  
  
Wat willen we er samen van maken? 
De individuele fotograaf die twee keer per maand naar de foto bespreking komt ? Die af en 
toe ook wel eens meedoet aan andere activiteiten? Zijn of worden we zo’n groep? Mijn 
antwoord daarop is neen. 
Zijn of worden we een club mensen die samenkomen vanuit hun gezamenlijke interesse in 
fotografie? Die elkaar willen inspireren en van en aan elkaar willen leren? Die daarbij de 
gezelligheid ook belangrijk vinden? Die er op deze manier een echte Kring van willen 
maken?  Ja dus. 
 
Waar staan we over 2, 3 jaar?  
Ik wil dat we dan tegen elkaar kunnen zeggen: dat hebben we samen toch maar mooi voor 
elkaar gekregen.  Iedereen wil wel lid worden van Beeldhoek omdat het een gezellige club 
fotografen is, heel actief, die met elkaar op pad gaan, waar je veel inspiratie krijgt en men 
elkaar steunt. Kortom een club waar je bij wilt horen. 
We zijn al aardig op weg en gaan dit met elkaar verder invullen. 
 
  



Beeldhoek heeft zijn plek in de Astense en Somerense samenleving. Denk maar even terug 
aan de Rabokalenders,  de gemeente Someren en onze expositie en de bijdrage aan het boek 
Asten 800. 
 
De website is onlangs vernieuwd en wordt het middel om met elkaar te communiceren. Ook 
zal deze naar buiten een goede indruk geven van wat Beeldhoek is en doet. 
Mijn dank aan Mathy Heijmans, Peter Stevens en Michiel Schmeitz  voor het werk dat zij 
hiervoor hebben gedaan. 
 
Fotobespreking is een vak apart.  Een goede beoordeling van de getoonde foto’s is in 
eenieders voordeel. Je kunt er veel van leren om nog beter of anders te fotograferen. De 
Fotobond heeft daartoe een cursus opgezet en Alphons de Visser en Peter Zegveld hebben 
die gevolgd en wij hebben ons allemaal verplicht om een bepaalde aanpak in deze toe te 
passen.  Wij waren in eerste instantie wat terughoudend, te schools, maar we passen deze 
methodiek nu wel toe en met goed resultaat. Bedankt Alphons en Peter voor jullie inzet in 
deze. 
 
Ik wil alle leden die meegewerkt hebben aan het opbouwen van de tentoonstelling bedanken 
voor het werk dat is verricht. Het is toch altijd weer een hele klus. Speciaal dank aan Peter 
Stevens die de totale organisatie tot in de perfectie voor zijn rekening heeft genomen. 
 
Onze gastheren, Pieter Slegers, Rene Verhagen en hun echtgenotes, bedankt voor de goede 
verzorging door het jaar heen en met de tentoonstelling nu. 
 
De tentoonstelling is geopend wanneer Alphons de beamer aan u heeft getoond die bij de 
fotobesprekingen wordt gebruikt. 
  
Ik wens u veel plezier met het bekijken van de foto’s en daarna kunnen we samen, hier en of 
op het terras, genieten van deze bijzondere middag. 
Laten we een toast uitbrengen op Foto Kring  Beeldhoek en op uw aller gezondheid. 
Santé.  
  
Jef Dirkx 
voorzitter 
Asten, zaterdag 26 mei 2012 


