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“Voor mij is de camera een schetsboek, een instrument van intuïtie en spontaniteit” 

[Henri Cartier-Bresson 1908 - 2004]
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Voor dit boek werden de fotografen uitgenodigd die op 1 maart 2020 lid van de BMK-gespreksgroep waren.



Voorwoord
Vaak wordt er een boekenbon als cadeau aan iemand gegeven als je niet precies de voorkeur of 
smaak van iemand kent. In dit geval was het niet zo moeilijk. Als BMK-coördinator hou je van beeld. 
Dus een fotoboek!  Bovendien een fotoboek waaruit de dank mag blijken door de persoonlijke 
aankleding. Soms omdat het een foto is waarvan de maker verwacht dat die jullie aanspreekt, een 
andere keer omdat de foto verwijst naar het behalen van het BMK-predicaat, niet in het minst door 
de persoonlijke bijdrage van een van jullie. Of gewoon omdat we blij zijn dat we onze foto’s aan 
elkaar kunnen laten zien omdat jullie ook zorgen voor de BMK-bijeenkomsten. 

Maar in de afgelopen jaren was er meer dan uitsluitend de bijeenkomsten. Met het boek 
BMK 50 jaar springlevend, werd een moment gemarkeerd dat de BMK veel meer zichtbaar 
maakte voor de leden van de Fotobond. Niet alleen door het boek maar ook door een grote 
overzichtstentoonstelling in Galerie FOTO21. Verder organiseerden we voor het eerst een FotoDag 
met lezingen, workshops, presentaties en fotobesprekingen voor alle leden van de Fotobond. 
Deze druk bezochte Fotodag, georganiseerd door de BMK-groep, werd nog een aantal malen zeer 
succesvol herhaald. 
Het jubileumboek werd nog eens dunnetjes overgedaan bij het volgende lustrum in 2014 en bij het 
60-jarig jubileum, het diamanten-bestaan, verscheen opnieuw een voortreffelijke uitgave die grote 
aftrek vond onder de leden van de Fotobond. Met deze activiteiten werd in de afgelopen jaren, 
mede door jullie als coördinatoren, de zichtbaarheid van de BKM vergroot. Dat kun je ook zien aan 
de toename van het aantal fotografen die zich jaarlijks melden voor de BMK-ballotage. 
Een ballotage die overigens in de afgelopen jaren flink is veranderd. 
De kwaliteitseisen zijn geformuleerd naar de hedendaagse maatstaven zoals die gelden in de 
professionele fotografieopleidingen. Ook de wijze waarop de ballotage wordt gedaan is een 
belangrijke verandering die ten tijde van jullie coördinatorschap is doorgevoerd. Veranderingen 
ten goede, die echter niet vanzelf gebeurden. Visie en daadkracht zijn dan termen die daarbij 
genoemd kunnen worden. Maar zeker ook de open houding van jullie om dat met anderen te 
willen delen en daarmee te realiseren.  Die persoonlijke inzet waarderen we zeer en het is dan ook 
niet voor niets dat we dit boek een liber amicorum hebben genoemd. Een vriendenboek als dank 
voor wat er is geweest én met de wens dat jullie het verder goed gaat, privé én in fotoland.

zomer 2020
Namens de BMK-groep,  Jeanette Kamberg, Bas Berkhout, Herman Schartman en Peter van Tuijl.
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De samenbindende elementen binnen de Bondsmeesterklasse zijn er in wezen twee: het maken 
van kwalitatief sterke foto’s is de ene, het delen van ervaringen is de andere. Dat laatste, het delen 
van ervaringen, geeft de BMK zijn extra inhoud. 
Net als de hele Fotobond draait de BMK op vrijwilligers. Die vormen de ruggengraat van de 
organisatie. De bewaking van de kwaliteit, de bijeenkomsten, de ballotage, dat zijn geen zaken die 
vanzelf ontstaan en voortduren. Ze moeten worden onderhouden. Daar staan mensen achter: de 
coördinatoren. 

Mariska Lansbergen en Harry Sikkenk zijn al veel jaren actief als coördinator van de Landelijke 
Groep BMK. Beiden waren en zijn betrokken bij méér activiteiten, in en buiten de Fotobond. Maar 
op deze plaats gaat het om de periode bij de BMK, die nu wordt afgesloten.

Coördinatoren zijn niet alleen bezig met hun eigen fotografie, maar ook met het stimuleren van 
de fotografie van anderen. Door een goede organisatie van bijeenkomsten en ballotage. Door 
het bieden van een programma waar de leden graag aan deelnemen. Door het zijn van een aan-
spreekpunt.
Daarmee hebben Harry en Mariska zich dienstbaar gemaakt aan de leden van de landelijke groep 
BMK, en via het belang van de BMK ook aan de leden van de Fotobond. Het dagelijks bestuur is 
hen daarvoor erkentelijk. 

Dank wordt veelal uitgesproken. Misschien gebeurt dat nog eens in een samenkomst, als er geen 
beperkingen meer zijn door de maatregelen tegen het coronavirus die dit jaar gelden. In ieder ge-
val is dit boek de plaats om die dank uit te drukken.
 
Fotografen tonen hun betrokkenheid - logisch - in beelden. Dit boek is daar het resultaat van. Het 
zijn de leden van de BMK die hun dankbaarheid bij het afscheid van Harry en Mariska hebben 
vormgegeven in dit boek.

Mariska Lansbergen en Harry Sikkenk, aan jullie is dit boek opgedragen. Jullie waren 
de Meesters van de BMK. 

mei 2020
Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond

De Meesters van de BMK
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De vlag mag uit 2018 Jan Donders





<12>  

Tijdgeest Joyce Maas





<14>  

Empty chair 2019 Femke de Wit





<16>  

Little big lies #6 and #7 2019 Jean Marie Piron
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woningnood USA 2019 Louis Visseren
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IJsland 2015 Jan Versteeg





<22>  

Dirk Nijland
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Wim Poland
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Tonny Thijssen
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Untitled Shanghai 2019 Eli Dijkers
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Laughing girl Wil Groen
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Willem Wernsen
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Wachten voor inkleding en voetwassing noviciaat br. Geerard Sint-Adelbertabdij Egmond-Binnen 2019 Armando Jongejan
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John Edwards Britse grootmeester op de contrabas in het Amsterdamse Bimhuis op 5 september 2019 Ton Mijs
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2019 Stan Kerlen
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Namasté, dit ben ik 2019 Pauli Gerritsen
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Naturalis 2019 Harm Bokje





<44>  

Arromanches-les-Bains 2019 Jan Ros
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Alleen 2018 René van Rijswijk



<48>  

Black & Light 2019 Rudi Kleingeld
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Potje koken 2010 Jeanette Kamberg



<52>  

Uitgeprocedeerd 2017 Kees Schothorst





<54>  

Krommeniedijk, tussen het kerkje en de molen 2014 Coby Neeft





<56>  



Dhakaspoor 2019 Geert Noij



<58>  



Ouderen die vast zitten vanwege de coronacrisis 2020 Hendrik Jan van der Veen



<60>  

Groundcontrol 2017 Gerrit Meerman





<62>  

Carnaval Aalst België 2020 Hans van Weelden





<64>  

Kenting [ROC] 2019 Frans Smets





<66>  



Damn 2019 Jelle Pieter de Boer



<68>  



Carnaval Dendermonde 2020 Jac Mostert
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In balans 2020 Theo Mastenbroek



<72>  

Home is a number 2014 Paul Schot





<74>  

De anatomische les van Natura John van Loon
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Springstaartje 2020 Ad Witte
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Don’t stand, don’t stand so
Don’t stand so close to me

Hans Neinhuis
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Frietkot No-1 Antwerpen Peter Willemse
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La Mama 2015 Hans van der Pol
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De brief 1957 - 2019 Jan Kindermans





<86>  

Picardie 2016 Cees Oomes





<88>  



De pont 2014 Bas Berkhout
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Storm at Wimereux 2017 Petrie Coomans





<92>  

Janet de Graaf





<94>  

Blijburg Amsterdam 2019 Nico Roodhart
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Nieuwjaar Scheveningen 2020 Ben Dalsheim



<98>  



Daily life Turkije 2019 Janny Wierenga



<100>  

Theo Bijker





<102>  

Rob Agterdenbos





<104>  

Friesland 2019 Ab Postma





<106>  



Dodevlei 2018 Guy van Hoek
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Afvalcontainer Westland Tineke Moor
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In the beginning 2013 Ger Middelkoop





<112>  

phobia 2018 Joty Biegel





<114>  

the opposite world 2019 Frans Rentink





<116>  

Ulica Karadordeva in Belgrado Herman Schartman
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Het alledaagse een bron van fascinatie, straatbeelden uit HongKong en Korea Willem Melching
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Solong Marianne 2015 Jan Moes





<122>  

Istanblue 2019 Jaap Hijma





<124>  

Afscheid 2020 Gerrit Korn





<126>  

Amber Susan Leurs





<128>  

Julian 18 jaar home-made-coronahair 2020 Colette Lukassen
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Venetië in quarantaine I en II 23-02-2020 Frans Artz
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Barrah Outer Hebrides 2012 en 2005 Dini van Gent





<134>  

Dubbelbeeld Anna Basemans





<136>  

Eric 2018 Martin Janssen





<138>  

Renske 2019 Frank Boots





<140>  

Generaties 2020 Ineke Vijn
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growing up 2018 - 2019 Peter van Tuijl





<144>  

Corona virus CSG Prins Maurits 16 maart 2020 Jaap Peeman
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Contact 2020 Wim Geerts
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Colofon
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uitgave zomer 2020

De Bondsmeesterklasse [BMK] is 

één van de landelijke groepen van 

de Fotobond, Nederlands Centrum 

Vrijetijdsfotografie.
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L I B E R  A M I C O R U M
voor Mariska Lansbergen en Harry Sikkenk

met dank voor hun jarenlange coördinatorschap 
van de landelijke groep BMK


