Verslag “Afdelingswedstrijd Twente-Online 2018”
Op 10 november 2018 werd in het Parochiehuis in Delden de jurering en bespreking van de
Afdelingswedstrijd 2018 door de Afdeling Twente georganiseerd.
Na een groot aantal jaren de jurering en bespreking te hebben gehouden in Almelo werd dit jaar
gekozen voor deze nieuwe locatie. Bovendien werd de jurering en bespreking op één dag gehouden,
’s morgens de jurering en ’s middags de bespreking.
De opkomst was groot. Voor de organisatie een teken, dat verplaatsing van de bespreking naar de
zaterdagmiddag geen groot probleem opleverde. Uit reacties van de bezoekers viel af te leiden, dat
het vooraf kunnen bekijken van de foto’s een goede set was.
De jury bestond dit jaar uit Wim Geerts, Ans Mebelder en Roely van Slochteren. Voor hen de taak om
uit 125 foto’s van 11 clubs uit Twente de mooiste, beste, origineelste foto te kiezen. Voorwaar geen
gemakkelijke taak door de grote verschillen van onderwerpen en thema’s. Toch is het ook dit keer
weer gelukt. Als beste kwam de foto van Masja Floor van FC Oldenzaal uit de bus, tweede werd Harry
Holtkamp van FC de Hof en derde Henk Snuverink van FC de Zoeker. Eervolle vermeldingen waren er
voor Christel Löwenthal (FC Borne) en Clemens Nijenkamp van FC Schelfhorst.
De beste club werd dit jaar FC Borne, op de tweede plaats eindigde FC Schelfhorst en nummer drie
werd FC de Hof. De complete uitslag en punten verdeling kunt u zien op de lijsten.
Tevens werd de uitslag van Twente Online bekend gemaakt. De eerste prijs werd hier gewonnen
door Helga Blanke (FC Eninver ’73), de tweede prijs door Paul Grefte (FC Oldenzaal) en de derde prijs
door Alied Kreijkes van Profoto. Eervolle vermeldingen waren er voor Helga Blanke, Wim Jurgens,
Ron Voorhuis, Han Hilderink en Mark Sips.
De beste foto’s van de Afdelingswedstrijd en de foto’s van de winnaars van Twente Online worden
vanaf 17 november t/m 30 december 2018 geëxposeerd in Kunstzaal Achterom in Haaksbergen.
De opening van deze expositie is op donderdag 15 november. Zie verdere informatie de website.

