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STEMMEN VOOR MAANDOPDRACHTEN EN INZENDEN FOTO’S. 
 
Omdat er steeds meer “stemmen opgaan” om het “stemmen” op de foto’s aan te 
passen, werd afgelopen zaterdag besloten dat iedereen (dus ook de niet inzenders) 
drie stemmen mogen uitbrengen. Veel inzendingen liggen dicht bij elkaar en het is 
bijna onmogelijk om te kiezen. Daarom mag iedereen aan drie foto’s punten toe-
kennen. Voorlopig 3 punten voor nummer één, 2 punten voor de tweede keuze en 
1 punt voor nr. drie van de volgens haar/hem beste 3 inzendingen. Mogelijk krijgen 
we hierdoor duidelijker een nummer 1, 2 en 3.  
 
Verder hoeven de afzonderlijke foto’s niet met We Transfer aan Conny te worden 
verstuurd. Gewoon toevoegen als bijlage in je mail, waarin je ook de exif gegevens 
vermeld (diafragma, sluitertijd, iso waarde en brandpunt afstand) en je stem uit-
brengt voor de drie beste foto’s van de voorgaande maandopdracht. Alvast dank! 
 

Met de “In The Picture” wekelijkse foto-opdracht van de Fotobond “Het beslissen-
de moment in de sport” behaalde Richard Snippe in juni  een mooie 3e plaats. En 
terecht. Van harte gelukgewenst!  
                                                                                                      
Dinsdagavond 7 juni hield Eric Veth een presentatie over 
de invloeden die fotografie en schilderkunst  in de loop 
van twee eeuwen op elkaar hebben gehad, met aanslui-
tend een uitleg over High-Key fotografie. Er waren 29 
toehoorders. Spreker voelde zich zeer vereerd... 
                     
Zaterdag 11 juni was gereserveerd voor een rondleiding 
door Roombeek. De rondleiding, door Titia Boitelle, 
bleek zeer Interessant, maar helaas bleef  weinig tijd over om te fotograferen.       
Op de volgende pagina een verslagje.  
                                                                                                                                                           
Zaterdagochtend 18 juni (vakantietijd en enkele afmeldingen) met 19 leden in de 
bibliotheek luisteren (en ook zelf wat zeggen) naar de bespreking van de 24   inge-
zonden foto’s voor de maandopdracht “Muziek”. Wederom zorgden Jan Faber en 
Marike Gerritsen voor een goed onderbouwde uitleg. Voor de 27 inzendingen van 
Zwart/wit werden 21 stemmen uitgebracht. 13 inzenders ontvingen 1 of meerdere 
punten. Winnaar werd met 3 punten Marike Gerritsen. Van harte gelukgewenst. De 
foto’s zijn hier en verderop afgebeeld. 
 
Tot slot heten we Bert-Jan Hintzbergen van harte welkom als nieuw lid van de club. 

IN THE PICTURE 3e PLAATS VOOR  
RICHARD SNIPPE 

MAANDOPDRACHT ZWAR/WIT 

MARIKE GERRITSEN- 3 PNT. 

ROEL VAN GRAFHORST– 2 PNT. 

SANDRO DEIDDA– 2 PNT. 

CONNY LARMENÉ– 2 PNT. EVELIEN VAN DEN BRINK– 2 PNT. 

FRED VEENKAMP– 2 PNT. 

MARGA JANMAAT– 2 PNT. 
GEJA PUNTE– 1 PNT. 

LENIE V/D. DOEL– 1 PNT. 

SYLVIA HEKELAAR 1 PNT. WALTER RIJK– 1 PNT. GEMMA BOELHOUWER– 1 

Foto: Conny Larmené 



Rondleiding door de Enschedese wijk Roombeek en foto’s maken.                                                 
Op zaterdag 11 juni treffen 14 leden elkaar rond 11.00 uur op het terras van “Gastrobar 
Bij Rozendaal”. We worden door onze voorzitter Ronald en de rondleidster Titia Boitelle 

welkom geheten en onder het genot van een drankje begint zij met haar verhaal over de 
vuurwerkramp van 13 mei 2000, waarbij de wijk Roombeek veranderde in een slagveld, 

lijkend op het Oekraïense Marioepol. Zowel Eanskers als de latere 
“import” staat deze dag nog altijd helder voor de geest....             
De rondleiding voert langs de MUSEUMFABRIEK en de erachter 
liggende vijver.                                                                                                                     

We gaan langs de Roombeek, waarin de steenbrokken het puin 
van de huizen symboliseren. Vandaar voert de tocht naar de 
Deurningerstraat en de “Stadshaard”, ooit uitgeroepen tot 
het “lelijkste gebouw van Nederland”. De “Tegeltjes” zijn   
aluminium borden van een vierkante meter; een leuk weetje.                                                           
Langs de Brouwerijstraat met het Brouwhuis; nu woningen 
met in de entreehal een serie foto’s uit het Grols-verleden en                                                                                                     
terug over de Roombeek naar de Tollensstraat en het monu-

ment voor de vuurwerkramp. 
Daar mogen we op een bankje 
plaatsnemen en verteltTitia 
meer over de wederopbouw.                                         
Iets verderop de fundamenten 
van de vuurwerk opslagplaats 

en het herdenkings-
monument, een sim-
pele steen waarin ge-
beiteld de namen van 
de 23 slachtoffers.   

We trekken verder 
richting Museumlaan 

(verboden voor auto’s), welke dwars door het “luxe” deel van Roombeek loopt, met 
villa’s die elk door een andere architect ontworpen moesten worden. Een paradijs voor 
architecten dus, maar ook voor architectuur fotografen.  

De toer eindigt 
bij het DPG-
Tubantia ge-
bouw met de 
vele                
Jan Cremer 
afbeeldingen 
op de gevel. 

 

Lourens Huizinga Eric Veth 

Eric Veth Eric Veth Eric Veth 

Eric Veth 

Eric Veth 

Gemma Boelhouwer 

Eric Veth 

Martin Nijland 

Eric Veth Frauke Veth-Kemsat 

RICHARD SNIPPE– 1 PNT 

MARIAN RORINK 

LIZETTE JONKERS-ROELOFS 

WILLIAM HINSENVELD 

MARTIN NIJLAND 

JORIS GROSS 

VERVOLG ZWART/WIT 



PROGRAMMA 

Dinsdag 5 juli            -  ROOFVOGELS  in het G.J. Van Heek Park                                                                   

Zaterdag 16 juli        - maandopdracht HIGH KEY                                                  
VAKANTIE                                                                                                                                    
Midden augustus     - Bijeenkomst terras Bar Bardot                                                        
Dinsdag 6 sept.         - activiteiten commissie                                                                                                     
Zaterdag 17 sept.     - maandopdracht KLEURRIJK 
============================================================== 

 ROOFVOGELS FOTOGRAFEREN IN HET G.J. VAN HEEKPARK                          

Op Dinsdag 5 juli a.s. om 19.00 heb je de gelegenheid om diverse roofvogels 
te fotograferen van “VALKENVLUCHT POLISTE” en de training bij te wonen 
in het G.J. van Heekpark  (ingang Walhofstraat). Organisatie activiteiten-
commissie—Ester Peterink. 
==============================================================   

 MAANDOPDRACHT HIGH KEY                                    
Op Zaterdag 16 juli a.s. bespreking maandopdracht HIGH KEY 
in de bibliotheek van Enschede van 10.00–12.30 uur.              
Foto’s inleveren vóór vrijdag 15 juli bij Conny - c.larmene@gmail.com 
Rechts een High Key  en Low Key foto van Lourens Huizinga. Gebruik 
bij de opname je Histogram. Bij High Key moeten alle tonen (meer dan 
95%) in de rechterhelft van het histogram vallen. Gebruik enkele klei-
ne zwarte delen en enkele hoge lichten om diepte te krijgen. Anders 
wordt de foto erg vlak (contrast-arm). Voor Low Key (wordt misschien 
ook nog ‘ns een opdracht) geldt het omgekeerde. Alle toonwaardes 
binnen de linkerhelft van het Histogram. 

Langste zijde 2000 pix. en bij voorkeur 72 ppi. Vermeld (tenminste) je 
naam en achternaam en “High Key” en ook de technische gegevens.      
f/waarde, sluitersnelheid, iso en brandpunt. En eventueel een titel. 

Foto’s insturen als bijlage in je mail; niet los per We Transfer. 

Vergeet niet te stemmen op jouw keuze voor “MUZIEK”.              
NIEUW: je mag vanaf nu aan 3 verschillende foto’s punten toeken-
nen 3 pnt. voor je eerste keus, 2 voor je 2e keus en 1 punt voor je 
derde keus. Iedereen mag stemmen ook wie niet heeft ingezonden. 
=========================================================================== 

ZOMERSTOP  16 Juli is de laatste bijeenkomst voor de zomerstop. De volgende 

Nieuwsbrief rolt pas eind augustus in je mailbox. Wel houden we jullie middels 
mails op de hoogte van eventuele ontwikkelingen, zoals onze terrasontmoeting bij 
Bar Bardot ergens op een  zaterdag in Augustus en info 
over de bijenkomsten en maandopdrachten na augustus. 
We wensen je een mooie          zomer en vakantie. 

 

VERVOLG ZWART/WIT 

JAN VAN DER HULST 

FRAUKE VETHE-KEMSAT 

LOURENS HUIZINGA 

ERIC VETH 

FRANCIS VAN LEEUWEN 

TERTTU VAN DER HEIDE JAN FABER JOLANDA MUHLENBAUMER ESTER PETERINK 

mailto:c.larmene@gmail.com


FOTOWEDSTRIJDEN LANDELIJKE FOTOBOND: 

- 15 juli - 1 sept  Foto Individueel 2de editie 

- 1 okt - 15 nov  Foto Online 2de editie 

Meer info:  https://fotobond.nl/fotowedstrijden/

==================================================================                            

FOTOBOND IN THE PICTURE Nieuwe Opdrachten                            

111     Water                            -         2 juli - 7 juli                                                          

112     Zonsondergang anders         -         9 juli - 14 juli                                                     

113     Portret van een                                                                                                                  

"nieuw" familielid                         -       16 juli - 21 juli                                                                                       

116     Stilte                                      -        6 aug - 11 aug                                                                      

122     Kattig                                      -     17 sept - 22 sept                                                   

Voor meer info zie de site van de FOTOBOND 

========================================================================== 

ALGEMENE LEDENVERGADERING FOTOBOND TWENTE                                                            
Op donderdag 30 juni a.s. vindt in het Parochiehuis te Delden (langestraat 79) de 
Algemene Ledenvergadering plaats. Dan zal beslist moeten worden over het al 
dan niet voortbestaan van de afdelingsbond Twente. De inloop is vanaf 19.30 uur. 
De vergadering (toegang voor alle leden van de Fotobond) begint om 20.00 uur. 
========================================================================== 

JUBILEUM FOTOCLUB DE ZOEKER 

Ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan            
organiseert Fotoclub De Zoeker in samenwerking 
met  Concordia een openbare lezing van fotograaf,  
schrijver en cabaretier Hans Aarsman op.za.3 sept. 
2022 | 15:00  uur                                                                        
Theaterzaal - Oude Markt 15 - € 10,00                                                                    

https://www.concordia.nl/theater/hans-aarsman-jubileum-fotoclub-de-zoeker/03-09-2022-15-00 
=================================================================================== 

 FOTO’S VAN FACEBOOK  

2x Station         
Guillemins in Luik 

(België).                       
Gefotografeerd 

door Eva (rechts) 
en Steven Leung  

(links). 

Kunst 
in het 
Volks-
park.  

Eric 
Veth 

André  Manuel   
(muziek bij de 

buren) Ode aan 
Willem Wilmink.    

Foto’s            
Lourens Huizinga 

GEJA PUNTE - SCHERP... 

GEJA PUNT- SON MIEUX 

FRANCIS VAN LEEUWEN - BELLEN... 

CONNY LARMEN - SIBERIË  

JOLANDA MUHLENBAUMER 

STEVEN LEUNG -THE MAKING OF... 

MADE  -  EVA LEUNG 

https://fotobond.nl/fotowedstrijden/

