
2000 – 2009 

Leden van Iris gaan in februari 2000 op bezoek bij de studio van Hans van Ommeren. Hans 

demonstreerde de mogelijkheden van de nieuwe digitale fotografie en fotobewerking. Hoewel 

de leden vooraf toch wel wat sceptisch waren, bleek na afloop sprake van een groeiende 

belangstelling voor deze nieuwe fotografie. Uit het krantenartikel blijkt ook dat Iris al enige 

tijd een eigen website heeft. Een nieuwe eeuw, een nieuw elan zullen we maar zeggen. 

In 2000 wint Ad van Hulten als oudste lid van Iris (eindelijk) de Iris-trofee. Hij is dan al meer 

dan 30 jaar lid. Bert de Lange werd tweede, gevolgd door Marius van Zanten als derde. Ook 

Ad gaat met zijn tijd mee. Dit blijkt uit het persbericht waarin staat dat de computer bij Ad 

van Hulten ook zijn intrede heeft gedaan. De eerste digitale vingeroefeningen hebben de leden 

van Iris al onder ogen gehad. 

In 2000 start een heel bijzonder project van de Woerdense Courant. Leden van Iris gaan 

Woerden en de plaatsen rondom Woerden fotograferen. De resultaten worden periodiek op 

een hele pagina gepresenteerd aan de lezers. Bert de Lange was op 13 juli 2000 de eerste met 

Linschoten als onderwerp. Daarna volgden Henk Lindeboom met zijn foto’s over Harmelen, 

Dammis van ’t Zelfde fotografeert Driebruggen en Hekendorp, Mieke Methorst legt 

Nieuwerbrug vast op de plaat, Jan Floris Boer bekijkt Kamerik, Aart Schippers ‘doet’ 

Papekop, Rob van Zanten fotografeert Snelrewaard en Jaap de Wit eindigt de serie met 

Zegveld. 

In 2001 fotografeerde Jaap van der Vooren de leden van de fotoclub. 

 

v.l.n.r. bovenste rij: Cock Graafland – Mieke Methorst – Harry de Boer – Jan van NIgtevegt – 

Jan Matse – Dammis van ’t Zelfde 

Midden: Ad van Hulten – Johan van Nieuwburg – Paul Appelman – Henk Lindeboom – Wim 

van Kleef – Han Lansweer – Mimi in ’t Hout 

Voorste rij: Joop Schalkwijk – Marius van Zanten – Maria Meijjers – Bert de Lange 

 



De juryleden Edwin Hoogendoorn (fotograaf van de Rijn en Gouwe), Hans van Ommeren 

(zelfstandig fotograaf) en Erik Veerman (fotovakhandel Veerman) kiezen in 2001 Reen 

Stevens als winnaar van de Iris-trofee. Hij verslaat Aart Schippers (2e) en Jos Didden (3e).

 

Op deze foto de winnaar met naast zich Edwin Hoogendoorn (jurylid). 

In 2001 vindt nog een bijzonder project plaats. Iris levert foto’s en de Dichtersgroep Woerden 

maakt hier gedichten bij. De uitkomsten worden geëxposeerd in Het Klooster in Woerden. 

Met volop aandacht vanuit de pers. 

 



Johan van Nieuwburg werd in 2002 gekozen als winnaar van de Iris-trofee. De 2e plaats ging 

naar Wim van Kleef, terwijl Maria Meijjers 3e werd. 

Gebruikelijk was jaarlijks in het 3e kwartaal een expositie te houden met de foto’s die waren 

ingezonden voor de Iris-trofee. In 2002 werd dit niet gedaan wegens het onverwacht 

overlijden van winnaar Johan van Nieuwburg in juni 2002. In maart 2003 werd alsnog dit 

fotowerk getoond in de Kunstuitleen Woerden. 

 

In 2003 exposeert Iris met ‘op kerkenpad’. De leden hadden namelijk in de zomer van 2003 

hun camera gericht op exterieur en interieur van kerken. Jan van Es, journalist van de 

Woerdense Courant, valt het op hoe verschillend de leden dit onderwerp hebben vastgelegd.  

 

In 2003 werd Cok Graafland weer winnaar van de Iristrofee. Leden van fotoclub ’T Gooi uit 

Hilversum waren de jury. Jaap de Wit werd 2e en Bert de Lange scoorde wederom met een 3e 

plaats. 

Mieke Methorst werd in 2004 winnaar van de Iristrofee. Experimenteel en vernieuwend, 

oordeelde de jury over het werk van Mieke. Tweede werd Ad van Hulten, terwijl Cok 

Graafland nu als derde eindigde. 

 

In 2005 bestaat Iris 50 jaar. Een jubileum om te vieren en dat gebeurt dan ook. Natuurlijk 

wordt dit ‘gevierd’ met een expositie in het Stadsmuseum én uitgebreide aandacht vanuit de 

pers. Krantenkoppen als ‘Fotograferen maakt je een stuk rijker’ of ‘Vijfitg jaar fotoliefde in 

beeld’ trekken de aandacht van de lezer. Maar Iris doet meer in dat jaar. Het organiseert voor 

belangstellenden workshops landschapsfotografie, digitale fotobewerking en portretfotografie. 

Aan animo voor deze workshops bleek geen gebrek. 

 

Marius van Zanten wint in 2005 voor de derde keer de Iristrofee. Bert de Lange wint de 2e 

prijs en Jan Floris Boer de derde. 

 



 

Met haar foto ‘swingende wielen’ wint Carla Vermeend in 2006 de Iristrofee. Anno Visser 

behaalde de 2e plaats en Menno Cornelissen de derde prijs. Anno Visser was pas een jaar lid 

en scoorde dus al vrij gauw als ‘nieuwkomer’. Het affiche voor de gebruikelijke expositie 

werd opgeleukt met de foto van de winnaar Carla Vermeend. 

 

 



Een nieuw initiatief wordt in 2007 gevonden in het fotograferen van een andere stad/plaats. 

Fotoclub De Essentie  uit Zeist fotografeert Woerden en de leden van Iris fotograferen de 

gemeente Zeist. Interessant is om te ervaren hoe niet-inwoners van Zeist deze gemeente 

fotograferen. En andersom. Uiteraard worden de inwoners van beide gemeenten middels een 

expositie in de gelegenheid gesteld om de resultaten te bekijken. 

 

Carla Vermeend heeft de smaak te pakken. Ook in 2007 wint zij de Iristrofee. Dit geldt ook 

voor Anno Visser, hij behaalt voor de tweede keer de 2e prijs. Hielke Postma gaat er met de 3e 

plaats vandoor. 

 

In 2008 vindt er een bijzondere tentoonstelling van Iris plaats in het oude pand van de Hema 

in de Voorstraat. Het is een étalagefototentoonstelling.  

 

In 2008 wint Heilet van Vugt de Iristrofee. Tweede wordt Miriam Souren en Carla Vermeend 

derde. Met een fraai affiche worden belangstellenden opgeroepen de expositie te komen 

bekijken. Voor het eerst in de clubhistorie winnen 3 dames alle prijzen !! Super. 

 

 



In 2009 wint Marius van Zanten voor de 4e keer de Iristrofee. Knappe prestatie. Tweede 

wordt Hielke Postma, terwijl Aart Schippers de derde prijs behaalt. 

Tijdens de sluitingsavond van het seizoen 2008/2009 verrast burgemeester Hans Schmidt ons 

lid Ad van Hulten met een Koninklijke onderscheiding. Mede oorzaak van de toekenning van 

een onderscheiding was o.a. zijn inzet voor fotoclub Iris én de Fotobond.  

 


