NIEUWSBRIEF
Oktober 2022
Voor de verandering beginnen we dit nummer met het van harte welkom heten
van 2 nieuwe leden deze maand: Linda Kollen en Rob Roor, beiden uit Enschede.

UITSLAG MAANDOPDRACHT HIGH KEY

Foto Frauke

Op dinsdag 6 september les van Conny Larmené in het werken met Lightroom. Daarin
werd ze bijgestaan door Marike Gerritsen, terwijl Lourens Huizinga de Laptop overnam
voor de fijnste kneepjes . Er waren 16 aanwezigen.
Door de zomervakantie ligt de maandopdracht High Key al weer een tijdje achter ons. Op
de met meer dan 30 leden zeer goed bezochte bespreking van de maandopdracht
“KLEURRIJK” (zaterdag 17 september) werd ook de uitslag van de stemming High Key
bekendgemaakt. Winnaar met 26 Punten is Lourens Huizinga. Van harte gefeliciteerd en
zeer verdiend. Alle foto’s met de punten zijn hier nog een keer te zien.

1. LOURENS HUIZINGA - 26 PNT.

Let Op!!! - De Maandopdrachten Reiziger(s) en Kleine Scherpte-Diepte zijn verwisseld
i.v.m. een uitje op 16 oktober (zie hierna...)

PROGRAMMA
Dinsdag 4 okt.
Zaterdag 15 okt.
Zondag 16 okt.
Dinsdag 1 nov.
Zaterdag 19 nov.
Dinsdag 6 dec.
Zaterdag 17 dec.

- Kiezen foto’s voor de Afdelings(Club)wedstrijd.
- maandopdracht (KLEINE) SCHERPTEDIEPTE
- Club-uitje naar de Najaarsstoomdagen in Boekelo
- activiteiten commissie
- maandopdracht REIZIGER(S)
- activiteiten commissie
- maandopdracht LUXE

2. GEJA PUNTE - 19 PNT.

En daarna zien we weer verder...

3. FRAUKE KEMSAT - 14 PNT.

5. CONNY LARMENÉ - 11

7. MARTIN NIJLAND - 7

8. WILMY ROELOFS - 6

9. EVA LEUNG - 5
4. MARGA JANMAAT - 12 PNT.
9. JAN VAN DER Hulst - 5

11. ERIC VETH - 4

11. LIZETTE JONKERS - 4

13. MARCEL VALKMAN - 3

13. RICHARD SNIPPE - 3

5. EVELIEN VAN DEN BRINK - 11 PNT.

VERVOLG HIGH KEY

MONIQUE KLAASSEN-LEERLING
Monique was maar kort lid van onze
vereniging, maar maakte in die periode
indruk met haar foto’s.
De fotografie gaf haar steun.
Maandopdracht “Hoe Zie Ik Mijzelf”
1e plaats

1968– 23-08-2022
15. ROEL VAN GRAFHORST - 2

WEDSTRIJDEN
AFDELINGS (CLUB)WEDSTRIJD van de Fotobond Twente. Alleen voor leden van de Fotobond.
Hiervoor zowel een uitslag individueel als ook voor clubs. Onderwerp vrij.

Voor 1 oktober a.s. maximaal 2 (van je beste) foto’s voor deze wedstrijd inleveren
bij Conny – c.larmene@gmail.com (zware bestanden per WeTransfer).
Op dinsdagavond 4 oktober tussen 19.00 uur en 20.15 uur wordt in de Bibliotheek
van Enschede gekozen welke (van de 2 foto’s) wij het mooist vinden en wat er
mogelijk nog aan verbeterd kan worden.
Uiterlijk op 8 oktober moet ook de eventueel veranderde foto bij Conny zijn aangeleverd om te laten afdrukken.
De foto’s worden afgedrukt op formaat 40x50 cm. Je mag ook een afwijkend formaat inleveren, maar dan in digitaal passe-partout of afgedrukt in gesneden passepartout met buitenmaat 40x50 cm.
====================================================================
MAANDOPDRACHT OKTOBER - (KLEINE) SCHERPTEDIEPTE
Een onderwerp dat we al eerder hebben gehad (jaren terug) en dat je waarschijnlijk
ongemerkt al vaak toepast.
We zouden graag zien dat je kiest voor een kleine scherptediepte. Meestal toegepast bij portret of detailfoto's. Denk ook eens aan een onscherpe voorgrond i.p.v.
achtergrond.
Foto uiterlijk donderdag 13 oktober inleveren bij Conny: conny@gmail.com

15. GEMMA BOELHOUWER - 2

17. FRED VEENKAMP - 1

Langste zijde 2000 pix. bij voorkeur 72 dpi. Vermeld als bestandsnaam
tenminste: jouw naam voluit en scherptediepte en eventueel de titel.
Vermeld ook in de mail de technische gegevens van de foto:
diafragma - sluitersnelheid - iso waarde en brandpunt.
Geef tegelijk door aan Conny wie volgens jou de beste foto heeft gemaakt
van de maandopdracht Kleurrijk. De foto’s zijn te bekijken op de website
en worden in de “herinnering” met de mail meegestuurd als PDF bestand.

17. TERTTU VAN DER HEIDE - 1

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

HILDA BOOIJ

BERT-JAN HINTZBERGEN

ADRI EKKER

MARIKE GERRITSEN

LIESBETH WISSELO

JOLANDA MUHLENBAUMER

STEVEN LEUNG

JORIS GROSS

FOTO’S VAN ONZE FACEBOOK PAGINA

BONDSFOTOWEDSTRIJDEN
FOTO ONLINE 2E EDITIE 2022 - Vanaf 1oktober kunnen voor deze wedstrijd 2
foto’s worden ingeleverd. De sluitingsdatum is 15 november. De uitslag
wordt medio december verwacht. Vrij onderwerp en één genre (nog niet
bekend)
IN THE PICTURE - Inmiddels zijn weer meer onderwerpen bekend.
inleveren:
24 - 29 september
- water als plezierig of nuttig gebruik
1 - 6 oktober
- naderende dood
8 - 13 oktober
- het weer in dramatische kleuren
15 - 20 oktober
- van grote hoogte
22 -27 oktober
- cliffhanger
29 okt. - 3 nov.
- kunst uit de smartphone
17 - 19 december
- portret bij het licht van 1 kaarsje
24 dec. - 5 januari
- grafische lijnen in de natuur (in zwart/wit)

Gemma Boelhouwer - tuin van Marga

=========================================================
16 oktober NAJAARSSTOOMDAGEN BOEKELO
Voor zondag 16 oktober heeft de activiteiten
commissie een club-uitje georganiseerd naar de
Najaarsstoomdagen in Boekelo/Haaksbergen.

Lourens Huizinga - kleurrijk

https://www.museumbuurtspoorweg.nl/najaarsstoomdagen/

We ontmoeten elkaar om 13.00 uur bij het
spoorstation in Boekelo - Boekelosestraat 410.
Dagtickets (Eu. 11,--) kopen op de website van het
Museum Buurtspoorweg. Daar is ook de dienstregeling te vinden (naar Haaksbergen en terug) .
Station Boekelo is geopend van 10.00 - 18.00 uur

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

Dirk Knoeff - Uitgeholde appel...

Van 7 t/m 11 september werd het
250 jarige jubileum van de
Twickeler Houtzaagmolen gevierd.
Hieraan verbonden een expositie
georganiseerd door de Fotobond
Twente. Beide evenementen
bleken het bezoeken waard
==============================================================

Bert-Jan Hintzbergen - Sluis bij Hengelo

Steven Leung - Boekhandel Maastricht

Door de landelijke Fotobond is de beste foto van de Bondsfotowedstrijd 2022
gekozen. Winnaar werd Joost Wensveen van de Leidse AFV.
De foto is gekozen uit 1200 foto’s, ingezonden door 120 clubs.
Hij behaalde 29 van de maximale 30 punten.

Eric Veth - Gereedschap - 4e plaats
Fotobond In The Picture 27-08-2022

Open monumentendag en GOGBOT in Enschede op 11 september

Wanneer je nog niet zo lang in een stad
woont mag je nog voor toeristje spelen en
torens en andere bezienswaardigheden
bezoeken. Daar hebben we deze
Open Monumentendag dankbaar gebruik
van gemaakt door o.a. de Grote Kerk te
beklimmen onder begeleiding van de
stadsbeiaardier Esther Schopman.
Onder één van de wijzerplaten zit een klein
luikje vanwaar je een foto kan maken van
het uitzicht.

EN MEER...

Bert-Jan Hintzbergen - Basketbal Academie Limburg

Indrukwekkend is het “kloppend hart” van de toren met
de reusachtig “speeldoos” waarop de beiaardier de
vaste melodieën heeft gemonteerd. Een etage hoger
de “piano” waardoor het klokkenspel met
“vrije muziek” wordt aangestuurd.
In “Metropool” vonden we na een tip van Jan Faber een
Lasershow. Fraaie lichtpatronen, computer gestuurd
met bijpassende muziek. Een hypnotiserend geheel.
Op het stationsplein een DJ die zowel meeslepende
duistere klanken de lucht in slingerde alsook regelmatig
een flinke portie rook. De getrainde aanwezigen
reageerden hierop onverstoorbaar.
Hansje van Halem exposeerde op het plein “Patterns”,
zuilen met stof omwikkeld, waarop door haar ontworpen psychedelische
patronen. Tijdens
het schommelen
zweef je in een
onwerkelijke
wereld. GOGBOT,
om te onthouden.

Liesbeth Wisselo

Frauke en Eric

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

Roel van Grafhorst - Bar Bardot Enschede

Linda Kollen - Kleurrijk

Steven Leung - Rotskust

Richard Snippe - Flaestoren te Esbeek

Adri Ekker - Zonnebloem pitten

Steven Leung - Viaduct Station Maastricht

Roel van Grafhorst

