NIEUWSBRIEF
APRIL 2022
Op zaterdag 19 maart kwamen 23 leden in de Bieb van Enschede samen voor
de bespreking van 27 ingezonden foto’s voor de maandopdracht “VERTICAAL”.
Ook werd de uitslag bekendgemaakt van de maandopdracht “SIERAAD”.
Winnaar is Richard Snippe met zijn knappe foto van een spinnende ring. Van
harte gelukgewenst! Een van de foto’s voor “verticaal” riep nogal wat vragen
op aangaande de voorstelling. Het antwoord vindt je op de laatste pagina.

UITSLAG MAANDOPDRACHT SIERAAD

Op dinsdag 1 maart werd de Bibliotheek overvallen door een kleine 20 met
camera’s en statieven gewapende lieden, die in alle hoeken en gaten zochten
naar fotowaardige onderwerpen. Een kleine willekeurige keuze uit de
resultaten vind je verderop…

PROGRAMMA:
Voor 3 april a.s. max. 2 foto’s inleveren voor de Bondsfotowedstrijd voor
Clubs. (Alleen voor Fotobond leden).
Dinsdag 5 april – bespreken en kiezen van 10 foto’s voor de Bondsfotowedstrijd voor clubs. Meer informatie volgende pagina.
Zaterdag 16 april – bespreken en bekendmaken winnaars van onze jaarlijkse
clubwedstrijd. Onderwerp “CONNECTIE”. Meer informatie verderop.
Dinsdag 3 mei
- Foto’s maken bij het Kristalbad. (zie info laatste pagina)
Dinsdag 17 mei - Algemene Jaarvergadering Café STONEWALL te Enschede.
Zaterdag 21 mei - bespreken maandopdracht “ZWART/WIT”.
Zaterdag 4 juni - Rondleiding / foto’s maken ROOMBEEK (Ronald Bruinink).
Dinsdag 7 juni
- HIGH KEY en de invloeden van fotografie en schilderkunst
op elkaar. info/presentatie – Eric Veth
Zaterdag 18 juni - maandopdracht muziek
Zaterdag 25 Juni - industrieel smalspoor museum Erica (Drenthe) uitstapje.
Dinsdag 5 juli
- activiteiten commissie
Zaterdag 16 juli - maandopdracht high key
Zaterdag 17 sept. - maandopdracht kleurrijk
Dinsdag 6 september - activiteiten commissie
Uitgebreide informatie over het programma ook op onze website!!!

TERTTU VAN DER HEIDE – 1PNT.

RICHARD SNIPPE – 4 PNT.

MARGA JANMAAT – 1 PNT.
ESTER PETERINK – 3 PNT.

FRED VEENKAMP – 1 PNT.

LIZETTE JONKERS – 1 PNT.

JAN VAN DER HULST – 1 PNT.

MARIKE GERRITSEN– 1 PNT

LENIE VAN DER DOEL – 3 PNT.

ERIC VETH – 3 PNT.

WEDSTRIJDEN
Zaterdag 16 april 10.00 -12.30 uur in de Bibliotheek Enschede: Maandopdracht

CLUBWEDSTRIJD ‘CONNECTIE’. Uitslag en bespreken.
Je foto moe(s)t uiterlijk voor 26 maart worden ingeleverd bij Conny:
c.larmene@gmail.com

BONDSFOTOWEDSTRIJD VOOR CLUBS.
Iedere bij de Landelijke Fotobond aangesloten club mag van zijn leden in totaal 10
foto’s inleveren voor deze Bondsfotowedstrijd. Er is geen specifiek thema, dus stuur
je beste foto in. Je mag in eerste instantie maximaal twee foto’s inzenden, die we
gaan bekijken, bespreken en kiezen op Dinsdagavond 5 april in de Bibliotheek
te Enschede van 19.00 - 20.30 uur. De foto’s vóór 3 april digitaal inleveren
bij Conny. c.larmene@gmail.com
Afdrukbaar op 40 x 50 cm. (bij afwijkende maten in passe-partout van 40x50 cm.)
Max. 16 Mb en 80% jpg. (Zware bestanden met We Transfer)
Maximaal 2 foto’s per persoon, waarvan er 1 gekozen wordt, tenzij er minder dan 10
inzenders zijn.

MONIQUE KLAASSEN - 1 PNT.

KARIN WESTENBERG– 1 PNT.

LOURENS HUIZINGA

HILDA BOOIJ

FRANCIS VAN LEEUWEN – 1 PNT.

LIESBETH WISSELO

SYLVIA HEKELAAR

JOLANDA MUHLENBAUMER

LIESBETH WISSELO
EVELIEN VAN DEN BRINK – 1 PNT.

FRAUKE VETH-KEMSAT

GEJA PUNTE

KARIN DE BOER

CONNY LARMENE

MARTIN NIJLAND

WILMY ROELOFS

MARIAN RORINK

FOTO ONLINE is een digitale fotowedstrijd voor alle leden van de Foto-bond,

BIBLIOTHEEK VRIJ FOTOGRAFEREN

welke vanaf 2022 tweemaal per jaar wordt gehouden.
Deze wedstrijd wil nadrukkelijk openstaan voor de beginnende fotograaf. Het is een
mooie gelegenheid om je werk te laten toetsen door een vakjury. De onderwerpkeuze
is vrij en er is een (per wedstrijd) wisselend genre. > reglement Foto Online vs 7.7

FOTOBOND IN THE PICTURE Wekelijkse wedstrijd voor leden van de Fotobond (inloggen verplicht).
ADRI EKKER

Thema inzendtermijn:

FRAUKE VETH

2 april—7 april
9 april—14 april
16 april—21 april
23 april—28 april
30 april—5 mei

– Ontmoeting
– Climax/Anti climax
– Feest
- Kattig (?)
– Melancholie
Meer info over de opdrachten: https://fotobond.nl/inthepicture/weekthemas/

===============================================================================
Woensdagavond 23 april, in het Parochiehuis te Delden, vond een samenspraak/overleg plaats
tussen de leden van de bij de Fotobond Twente aangesloten clubs, het bestuur van de Fotobond Twente en Cora Sens, voorzitter van de Landelijke Fotobond. Verdeeld over 2 avonden
werden de leden van de nu 11 aangesloten clubs opgeroepen om zich te laten horen.
Deze avond waren 4 clubs vertegenwoordigd. Buiten de twee voorzitters waren er 13 mensen op
de bijeenkomst waaronder 1 individueel lid. Onze club was vertegenwoordigd door Lizette Jonkers (aankomend penningmeester van de Fotobond Twente), Conny Larmene, Ester Peterink,
Marike Gerritsen en Eric Veth.
Een eindconclusie kan (nog) niet worden getrokken. Wel dat er kennelijk erg weinig belangstelling is vanuit de Twentse Clubs om het voortbestaan van de Fotobond Twente te waarborgen; of dat het gewoon erg moeilijk
is mensen te vinden die zich hiervoor kunnen inzetten.

SYLVIA HEKELAAR

JAN VAN DER HULST

De besprekingen worden maandagavond 28 maart voortgezet tijdens
het “voorzitters”-overleg van de
clubs samen met de Fotobond
Twente. Wordt vervolgd...
MARIAN RORINK
ERIC VETH
EBELIEN MULDER

CONNY LARMENE
RICHARD SNIPPE

GEJA PUNTE
HILDA BOOIJ

KARIN DE BOER
LIZETTE JONKERS

MARGA JANMAAT

FRED VEENKAMP

ESTER PETERINK

LENIE VAN DEN DOEL

EVELIEN VAN DEN BRINK

SANDRO DEIDDA

OP 12 MAART WERD HET STARTSEIN GEGEVEN
VOOR DE FOTOWEDSTRIJD “100 JAAR FOTOBOND”.
Een wedstrijd die start met afdelingsvoorronden en een landelijke
vervolgwedstrijd in steeds 5 genres. Deze wedstrijd is interessant voor
alle beginnende, gevorderde en ervaren fotografen.
Hoe is de wedstrijd opgebouwd?
• Iedere deelnemer kan minimaal één en maximaal vijf foto’s inzenden, verdeeld over 5 genres. De keuze is aan de fotograaf om één foto
in alle vijf de genres in te zenden of om vijf foto’s in te zenden naar één
enkel genre. Elke combinatie is toegestaan.
• De 5 genres zijn: Architectuur, Portret/Model, Natuur,
Vrije Expressie en Smartphone fotografie.
• Leden van de Fotobond, zowel club- als persoonlijke leden, kunnen enkel inzenden in de afdeling waarin zij zijn inschreven. Inzendingen buiten de eigen afdelingen kunnen niet in de prijzen vallen.
• Per afdeling zal een eerste, tweede en derde beste foto door een
door het afdelingsbestuur aangewezen jury worden gekozen. In elk
genre dus 3 winnaars.
• Van alle 16 afdelingen worden de beste drie in elk genre uitgenodigd om hun genomineerde foto (moet dus dezelfde foto zijn!) in te
zenden naar de landelijke wedstrijd.
• Een landelijke jury zal vervolgens weer een eerste, tweede en derde prijswinnaar en 6 eervolle vermeldingen in elk genre aanwijzen.
• Afdelingswedstrijden: inzendperiode: 12 maart – 15 juni 2022
• Landelijke wedstrijd: inzendperiode: 1 aug. – 15 sept. 2022
Wil je inzenden; ga naar de Fotobond Site, klik op actuele
wedstrijden en scrol naar “Jubileum Fotowedstrijd afdeling 05
Twente”.
Voor meer informatie en het regelement
www.fotobond.nl/de-jubileum-foto-wedstrijd/

Boven de inzending van Roel van Grafhorst
voor de maandopdracht “verticaal”.

En hier—90 gr. gekanteld— zoals de foto
werkelijk moet worden bekeken.
Dit maakt veel duidelijk

Nog een paar foto’s van facebook….

———————————————————————————————

Dinsdag 3 mei foto’s maken bij het Kristalbad tussen
Enschede en Hengelo van 19.00-20.30 uur.

Ester Peterink—Het vogelseizoen is begonnen

Steven Leung—Golden Light

Er zijn verschillende fotografie mogelijkheden bij het Kristalbad:
rondom wandelen met de camera in de aanslag (ongeveer 3 km).
Een vast punt kiezen en vandaar diverse composities proberen.
Vogelfotografie. Zonsondergang fotografie (bij goede omstandigheden) etc…
Zonsondergang is op 3 mei om 21.02 en hij gaat onder richting Hengelo.
Verzamelen om 19.00 uur op de parkeerplaats bij IJsbaan Twente.
Bereikbaar met de auto (langs stadion) en fiets (via Fietssnelweg F35).
Organisatie Activiteitencommissie - Fred Veenkamp

Lourens Huizinga - Verticaal

