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PROGRAMMA 
 
Maandopdrachten:                                                                                                                    
Zaterdag 18 december:  “Verstopt/camouflage”                                                                    
Zaterdag 15 januari:        “Vergane Glorie”                                                                          
Zaterdag 19 februari:      “Sierraad”                                                                                         
Zaterdag 19 maart:          “Verticaal”  

Clubwedstrijd:                                                                                                                            
Zaterdag 16 april:             “Connectie”  

Activiteiten voor de eerste dinsdag avond(en) van de maand in de Bieb:  

7 december: Avondfotografie in de stad. Vertrek vanuit de Bieb 19.00 uur. 

4 januari 2022: Bespreking vijfluiken voor Bondswedstrijd/Fotobond Twente wedstrijd. 

maandag 10 januari                                                                                                                 

Algemene Leden Vergadering  
bij Café Stonewall in de Walstraat 12-14 
Enschede.  19.30 t/m 23.00 uur                                                                                                                                                                                              

Agendapunten ALV 2022: 

- Opening voorzitter 

- Terugblik 2021 

- Jaarverslag 2021 

- Financieel verslag 2021                                                                              

- Verslag Kascommissie 

- Begroting 2022 

- Voortzetting Bestuur 

- Activiteitencommissie 

- Voorstel door leden/Overig 

- Vragen 

- Sluiting 

De eerste dinsdag viel vroeg deze maand en zo ontvingen we op 2 november           
Robin ten Cate van Foto Village uit Losser, die ons tussen 19.00 en 20.30 uur bezighield 
met verhalen over de (te verwachten) digitale ontwikkelingen. Jammer dat Facebook 
besloot de tijden in alle berichten aan te passen naar de wintertijd, waardoor de aan-
vangstijd foutief was veranderd in 20.00 uur en een enkeling “de boot miste”. 
 
Jan Faber behaalde een plaats bij de eerste 5 in de weekwedstrijd van de   Fotobond 
“In the Picture”. Thema: “een uit de hand gelopen hobby”. Gefeliciteerd Jan, een fraai 
resultaat en goed uitgebeeld. 
 
Op zaterdag 23 oktober trokken tien leden naar Essen om de oude kolenmijn en het 

industriecomplex van de “Zollverein” te exploreren. 
Het moet een geslaagde dag zijn geweest want 
iedereen ziet er zeer tevreden uit!                                                
Verderop nog wat meer foto’s. 
 
Op zaterdag 20 november de bespreking van de 
inzendingen voor de maandopdracht 
“Energietransitie—iedereen moet van het gas af en 
wat betekent dat voor jou”.  Een lastig onderwerp. 
Er werden 39 foto’s ingezonden. Aanwezig waren 
11 leden en 2 “toehoorders”. Niet eens zo slecht 
gezien de Corona beperkingen.                                
De toehoorders, Richard Snippe en                      
Roel van Grafhorst zijn inmiddels lid geworden van 
de Club. Nogmaals van harte welkom…! 

 
Ester Peterink behaalde met haar foto “man met kat” bij de uitslag van de 
Afdelingsfotowedstrijd Twente 2021 “individueel” een zeer fraaie 3e. plaats en 
27 punten. Van harte gelukgewenst hiermee! Als club werden we 4e.  
 
Voor de Maandopdracht “BEWERKT” werden 6 stemmen uitgebracht voor de foto van 
de twee rennende honden van Geja Punte. De bewerking is heel subtiel uitgevoerd met 
een nieuwe voorgrond en spiegeling van de bomen in de achtergrond. De gezichten van 
de honden werden flink opgehelderd. Gefeliciteerd Geja. 4 punten gingen naar Walter 
Rijk met eveneens een knap uitgevoerde bewerking. Hilda Booij werd 3e. met 1 stem. 

Foto: Jan Faber: “Een uit de hand gelopen hobby” 

 

Foto: Fred Veenkamp 

 

Foto: Ester Peterink—3e plaats                
afdelingswedstrijd Fotobond Twente 

MAANDOPDRACHT BEWERKT 

Foto: Geja Punte — 1e 

Foto: Walter Rijk – 2e 

Foto: Hilda Booij — 3e 



  UITSLAG FOTOBOND “CLUBWEDSTRIJD  2021” 

Dit jaar namen (slechts) 114 clubs deel aan deze wedstrijd en wij zijn op de 83e plaats 
geëindigd met 186 punten. Dat klinkt misschien slecht, maar in de middengroep zaten 
allen vrij dicht op elkaar. Met maar 7 punten meer zouden we al bij de beste 50%  
zitten. De eerste prijs is naar de Leidse AFV gegaan met  223 punten. (Een lijst van 19-
25 pnt.). Tweede is FG De Huiskamer met  221 punten. (17-25 pnt.) en derde is Foto-
kring Eemland 219 pnt. (20-24 pnt.). De Fotobond vond over het geheel genomen de 
kwaliteit wat minder dan voorgaande jaren. De oorzaak wordt gezocht bij de Corona 
Pandemie, minder bijeenkomsten en het gebrek aan mogelijkheden om erop uit te 
gaan. Zo waren er in totaal (maar) 6 foto’s met 25 pnt. Dit jaar de hoogste score. De 
foto van  Gerda Hanemaaijer van  FC’59 uit Delft werd gekozen als foto van het jaar. 

Onze uitslag:                                                                                                                
1e. Marike Gerritsen —21 pnt.                                                                                 
2e.: Jan Faber, Eric Veth en Sylvia Hekelaar—20 pnt.                                      
5e.: Terttu van der Heijde en Hilda Booij—19 pnt.                                           
7e.:  Steven Leung, Marga Janmaat en  Martin Nijland—17 pnt.                  
10.: Eva Leung—16 pnt.                                                                                                     
Foto’s hiernaast en onder. 

—————————————————————————————————————— 

Beste  Bondsfoto 2021: Gerda Hanemaaijer   

UITSLAG AFDELINGSFOTOWEDSTRIJD — 2021 FOTOBOND TWENTE  

Naar verhouding dit keer ook weinig inzendingen voor de afdelingsfotowedstrijd van de Foto-
bond Twente. Slechts 7 van de 13 aangesloten clubs namen deel met in totaal 91 inzendingen. 
Winnaar is (opnieuw) FG Schelfhorst met 157 punten, gevolgd door FC Borne 148 pnt., F.C. De 
Zoeker 138 pnt., FC Twente 137 pnt., FG Haaksbergen 135 pnt., FC de Hof 134 pnt., FG Boekelo 
35 pnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Individuele uitslagen:                                                                                                                               
Ester Peterink 27 pnt.                                                                                                                                     
Jan Faber, Eva Leung en Pim Keizer 23 pnt.                                                                                        
Steven leung 21 pnt.                                                                                                                                 
Terttu van der Heide, Francis van Leeuwen, Marike Gerritsen en Geja Punte 20 pnt.                                                      
Hilda Booij en Adri Ekker 19 pnt.                                                                                                           
Sylvia Hekelaar 18 pnt.,                                                                                                                           
Marga Janmaat, Conny Larmene, Jolanda Muhlenbaumer, Jan v/d Hulst, Martin Nijland 17 pnt. 
Eric Veth 16 pnt., Monique Klaassen, Lizette Jonker Roelofs 15 pnt.  

Via onderstaande link zijn alle ingezonden foto’s te bekijken.                                                   
https://www.fotobondafdelingtwente.nl/91-inzendingen-afdelingsfotowedstrijd-2021/  

—————————————————————————————————————— 

Ons werd verzocht jullie te attenderen op:         “Tot zover Enschede”                               
foto’s uit het recente verleden van Enschede. 

http://www.totzoverenschede.nl/   

Deze site bevat een archief met foto’s van Enschede. Voorlopig vanaf eind jaren 60. 
De foto’s zijn van amateur- en professionele fotografen uit Enschede die door de ja-
ren heen de stad en haar ontwikkeling hebben vastgelegd. Uit nieuwsgierigheid, ver-
bazing of afschuw, uit liefde voor de fotografie of welke andere fascinatie ook.   

Hebt u zelf ook nog foto’s, negatieven of dia’s van Enschede, en denkt u dat ze een 
aanvulling zijn voor de site, neem dan aub contact op. beheer@totzoverenschede.nl   

Marike Gerritsen 21 pnt. 

Jan Faber 20 pnt. 

Eric Veth 20 pnt. 

Sylvia Hekelaar 20 pnt. 

 

    Terttu van der Heide 19 pnt.                      Hilda Booij 19 pnt.                                 Steven Leung 17 pnt. 

      Marga Janmaat  17 pnt.                       Martin Nijland  17 pnt.                                 Eva Leung 16 pnt. 

Fotobond clubwedstrijd 2021 

https://www.fotobondafdelingtwente.nl/91-inzendingen-afdelingsfotowedstrijd-2021/
http://www.totzoverenschede.nl/
mailto:beheer@totzoverenschede.nl


      WEDSTRIJDEN         

MAANDOPDRACHTEN:                                                                                                               
ZATERDAG 18 december 2021 - 10.00 t/m 12.30 uur 
Centrale Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, in Enschede:  

“VERSTOPT/CAMOUFLAGE”                                                                                                    
Je kan daarbij  denken aan iets wat dicht zit, een weg die verstopt is door het vele 
verkeer of een afgesloten doorgang of natuurlijk een neus...  Maar iets kan ook     
verborgen zijn of verdekt en dan ga je richting camouflage...                                             

Foto’s inzenden uiterlijk donderdag  16 december naar: c.larmene@gmail.com                                 
Ook bij Conny je stem uitbrengen voor wie jij de beste vindt van de maandopdracht 
“energietransitie”.    

Het bestand moet als volgt worden aangeleverd: 2000 pix. – 72 ppi                          
Eigen naam (voluit) – Titel van de foto – maand of maandopdracht.  

—————————————————————————————————— 

FOTOREGIONAAL—FOTOBOND TWENTE—VIJFLUIK 

Vijfluiken voor de  voorbespreking op dinsdag avond 4 januari. In de Bieb. Tijdig 

voor die datum inleveren bij Conny — Info volgt.  c.larmene@gmail.com                                     
Deze wedstrijd vindt éénmaal per jaar plaats. De inzendtermijn en voorwaarden zijn 
op dit moment nog niet bekend, maar volgen later. Meestal is de sluiting ergens in 
januari/februari. Het is een wedstrijd voor vijfluiken. De wedstrijd staat alleen open 
voor leden van de Fotobond. Je moet zelf je foto’s (digitaal) zenden aan de Fotobond 
Twente. De Fotobond Twente beoordeelt de foto’s en geeft punten per deelnemende 
serie. Uiteindelijk worden de beste tien ingezonden vijfluiken door de Fotobond 
Twente (en alle andere regionale Fotobonden) doorgestuurd naar de (Nationale)  
Fotobond voor de wedstrijd “Fotonationaal”. Dat kunnen dus een paar duizend series 
worden. Uit die vele series worden er door de Fotobond een stuk of 50 genomineerd 
en de fotografen wordt verzocht een uitgeprinte versie in te leveren. 

Uit die nominatie worden uiteindelijk 13 vijfluiken geselecteerd die mee   mogen doen 
aan de grote landelijke tentoonstelling “Salon Foto Nationaal”. Hieronder een link 

naar de 13 geselecteerde vijfluiken uit 2021 (Om een idee te krijgen…)                                                                                                                                             
https://fotobond.nl/fotowedstrijden/foto-nationaal/                                                          

————————————————————————————————————————–                                                    

IN THE PICTURE  

Voor deze wekelijkse Fotobondwedstrijd staan weer nieuwe opdracht klaar op de 
website van de Fotobond. 

https://fotobond.nl/inthepicture/weekthemas/ (alleen zichtbaar voor leden Fotobond 
na inloggen). Thema voor volgende week:                                                                                     
Lange sluitertijden in de natuur— inleveren tussen27 nov. En 2 dec.                                                                                                                                                                                         

——————————————————————————————————————–                                                                                                                                                  

FOTOWEDSTRIJD AGENDA VAN DE STAD -  ENERGIE-TRANSITIE.  

Als vervolg op onze maandopdracht van november kan je aan deze wedstrijd van de Bieb in     
Enschede meedoen. Je moet je dan zelf inschrijven/aanmelden en de foto’s naar de organisator 
mailen. Je hoeft niet in Enschede te wonen. Via deze link meer info en de voorwaarden: 

https://www.bibliotheekenschede.nl/nieuws/fotowedstrijdagendavandestad.html  

Verdere foto’s Afdelingswedstrijd Fotobond Twente 

Foto: Jan Faber 23 pnt. 

Foto: Eva Leung 23 pnt 

Foto: Pim Keizer 23 pnt 

Foto: Steven Leung 21 pnt. 

Foto: Terttu van der Heide 20 pnt. 

 

 

  Francis van Leeuwen 20 p.               Marike Gerritsen  20 p.                      Geja Punte 20 p. 

           Hilda Booij 19 p.                                Adri Ekker 19 p.                          Sylvia Hekelaar 18 p. 

mailto:c.larmene@gmail.com
mailto:c.larmene@gmail.com
https://fotobond.nl/fotowedstrijden/foto-nationaal/
https://fotobond.nl/inthepicture/weekthemas/
https://www.bibliotheekenschede.nl/nieuws/fotowedstrijdagendavandestad.html


 

 

 Vervolg Afdelingswedstrijd 

Fotobond Twente 

Foto:  Marga Janmaat 17 pnt. 

Foto: Conny Larmene 17 pnt. 

 Foto: Jolanda Muhlenbaumer 17 pnt 

Foto: Martin Nijland 17 pnt. 

Foto: Jan van der Hulst—17pnt. 

Foto: Eric Veth 16 pnt. 

Foto: Monique Klaassen 15 pnt. 

Foto: Lizette Jonkers Roelofs 15 pnt 

Nog wat foto’s van Zollverein 
Essen 

Foto: Liesbeth Wisselo 

Foto: Sandro Deidda 

Foto: Sylvia Hekelaar 

Foto: Ester Peterink 

Foto: Hilda Booij 

Wat recente foto’s van onze Face Book 
pagina 

Foto: Eric Veth 

Foto: Walter Rijk 

Foto: Lourens Huizinga 

Foto: Conny Larmene 


