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PROGRAMMA                                                                                                       

In november mochten we 2 nieuwe leden welkom heten; Mabel Egberink uit            
Hengelo  en Erik Omlo uit Enschede.                                                                                                                                                                                                                                               
Verder weer enkele prijswinnaars. Marga Janmaat en Marike Gerritsen zijn in het 
vorige nummer al gefeliciteerd met het behaalde brons, maar voor de goede orde 
hier nog de foto’s.                                                                                                                                   
Eric Veth viel 2 keer in de prijzen bij de wekelijkse “In The Picture” wedstrijd van de 
Fotobond, met een 4e plaats, en een 1e plaats met een “verschrikkelijk” portret, 
maar het moest lijken op het werk van “Martin Schoeller” (zoek maar naar zijn 
naam en “afbeeldingen”; dan schrik je nog meer...). 
Lourens Huizinga werd overall winnaar van “scherpte-diepte”, met een gedeelde 
2e plaats voor Conny Larmené en Frauke Kemsat. Van harte alledrie.                         

Fred Veenkamp werd 3e in de catagorie “Mobiel” bij 
de Landelijke wedstrijd 100 jaar Fotobond. Een gewel-
dig resultaat. De foto stond al in het vorige nummer.                                                                                                    
 

Op Dinsdagavond 1 november troffen 14 leden elkaar in de 
Bibliotheek voor een uurtje nachtelijke straatfotografie. Na 
afloop nog even napraten... (foto links) 
 

Op zaterdag 19 november waren er 24 leden in de Bieb voor 
de bespreking van de 29 “REIZIGER(S)” inzendingen. Er zaten 
weer een flink aantal fraaie platen bij. Wordt straks weer 
lastig stemmen; soms wil ik veel meer foto’s punten geven...       

PRIJSWINNAARS fotobond wedstrijden 

MARGA JANMAAT Brons  INDIVIDUEEL 

MARIKE GERRITSEN Brons INDIVIDUEEL 

ERIC VETH 1e IN THE PICTURE 

ERIC VETH 4e IN THE PICTURE 

LOURENS HUIZINGA  20 PNT. 

FRAUKE KEMSAT  19 PNT. CONNY LARMENÉ 19 PNT. MARGA JANMAAT 15 PNT. 

GEJA PUNTE  14 PNT. MARTIN NIJLAND  14 PNT. TERTTU V/D. HEIDE  12 PNT. 

ADRI EKKER 7  PNT. STEVEN LEUNG 7 PNT. EVA LEUNG 7 PNT. 

UITSLAG SCHERPTE-DIEPTE 

Dinsdag 6 december       

Zaterdag 17 december      

Zondag 18 december                       

MAANDAG 16 JANUARI       

Zaterdag 21 januari                     

Dinsdag 7 februari                  

Zaterdag 18 februari             

dinsdag 7 maart                    

Zaterdag 18 maart                                      

 
-  Bespreken foto’s van dinsdag 1 november.                                                                                            

-  Maandopdracht “Luxe”.                                                               

-  Lights Up om 17.00 uur bij de Bibliotheek                              

-  Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaarsborrel.                      

-  Maandopdracht “Silhouet”                                                                  

-  Foto’s maken van kleurige gloeilamp op ipad.                           

-  Maandopdracht “Koken”.                                                                             

-  5-luiken fotowedstrijd Fotoregionaal bespreken.                                                                     

-  Maandopdracht “Droomland”                                                                                                                                   

Op dinsdagavond 6  december worden de foto’s van de avondfotografie van 1 november 
anoniem getoond en besproken. Dat is weer ‘ns geheel nieuwe aanpak. Ook “niet” deelne-
mers zijn van harte welkom...  (In de Bibliotheek van Enschede van 19.00—20.30 uur)                                                                                                                            
============================================================================ 



 

 

VERVOLG KLEINE SCHERPTE-DIEPTE  

LINDA KOLLEN 5 PNT. 

FRED VEENKAMP  4 PNT. 

FRANCIS VAN LEEUWEN  3 PNT. 

JOLANDA MUHLENBAUMER 2 PNT. 

ROB ROOR 1 PNT. 

ESTER PETERINK 1 PNT. 

RICHARD SNIPPE 

GEMMA BOELHOUWER 

MARCEL VALKMAN 

LIZETTE JONKERS 

JAN V/D. HULST 

MARIAN RORINK 

ERIC VETH 

LENIE V/D. DOEL 

MARIKE GERRITSEN 

KARIN DE BOER JORIS GROSS LIESBETH WISSELO 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING en borrel...  

De vergadering wordt gehouden op maandagavond 16 januari in Café Stonewall, 
aanvang 19.30 uur (Walstraat 12-14 - Enschede). Zet dit maar vast in je Agenda...  
Er zal niet lang worden vergaderd, dus meer tijd voor de leukere zaken.                         
Het programma komt in het volgende nummer.                                                                             
Vragen, voorstellen en ingezonden stukken uiterlijk 2 weken voor de vergadering 
inleveren bij de secretaris: vethe@xs4all.nl                                                                        
==================================================================== 

VERGADERING VAN CLUBBESTUREN OP 23 NOVEMBER IN BORNE.  
Op de bewuste avond waren vertegenwoordigers van 9 clubs aanwezig.                                    
Voor FC Twente zijn dat Conny en Eric. Besloten is dat de clubs in 2023 proberen op basis 
van “ieder doet wat” verder te gaan. Voor ons is dat “wat” de organisatie van Fotoregionaal 
(vijfluiken). “Niet leden” van de Bond mogen ook mee doen aan de wedstrijden, maar               
moeten de kosten zelf betalen. In de komende weken gaan we het programma (data)      
samenstellen. De bespreking gaat in april plaatsvinden in het Parochiehuis te Delden.              
Voorafgaand daaraan de  Algemene Ledenvergadering van de Fotobond Twente.                                                                                                              
Er wordt door de clubs gewerkt aan een jaarprogramma voor de organisatie van de         
wedstrijden in 2023. Inmiddels is het meeste bekend. Meer info volgt later. 

De komende afdelingswedstrijd wordt georganiseerd door FG SCHELFHORST uit Almelo.  

UITSLAG EN BESPREKING AFDELINGSWEDSTRIJD OP 10 DECEMBER  
Er zijn in totaal 108 foto’s ingeleverd.                                                                                               
De jurering (door 3 fotografen) vindt plaats tussen 10.00 en 12.00 uur in het Parochiehuis te 
Delden—Langestraat 79. Vanaf 13.00 uur is de zaal open en bestaat de mogelijkheid de 
foto’s te bekijken. Vanaf 13.30 uur de jurybespreking. Alleen foto’s van aanwezige deelne-
mers worden besproken. Meer info in de bijgaande PDF en op de website van de FBT. 

Lidmaatschap Bond: als je geen lid meer wil zijn van de Bond vergeet niet dat nog 
te melden bij Conny. Wil je lid worden, dan kan je je nu nog opgeven.                                 
==================================================================== 
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FOTO’S VAN VAN FACEBOOK 

MABEL EGBERINK 

JOLANDA MUHLENBAUMER 

 

ROB ROOR - MODDERGAT 

STEVEN LEUNG - ZWART/WIT 

STEVEN LEUNG - KLEUR  

CONNY LARMENÉ - KRAANVOGELS 

  

CONNY LARMENÉ - ZUNA ADRI EKKER - FREGATVOGEL 

ERIC VETH - 25 OKT.                          
ZONSVERDUISTERING CONNY LARMENÉ - KRAANVOGELS 

GEMMA BOELHOUWER - SINTERKLAAS GEJA PUNTE - RACOON IN METROPOOL 

WALTER RIJK - METRO STOCKHOLM GEJA PUNTE - GROENE SPECHT 

FRAUKE KEMSAT 

JOLANDA MUHLENBAUMER 
TUINPADDESTOELEN 

KLEINE SCHERPTE DIEPTE 

BERT-JAN HINTZBERGEN 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

ZATERDAG 17 DECEMBER  -  MAANDOPDRACHT  LUXE.                                         
In de Bibliotheek van Enschede, van 10.00 uur tot 12.30 uur.                                        
De december maand is de maand van de cadeautjes. Volgens de Dikke van Dale 
is luxe een weelde, overdaad. luxe hoeft niet altijd duur te zijn. Luxe kan iets 
zijn wat prettig is, maar niet nodig. Wat is voor jou bijvoorbeeld (een) luxe??                                                                                                                                              
Foto uiterlijk woensdag 14 december inleveren bij Conny: c.larmene@gmail.com                     

Langste zijde 2000 pix. bij voorkeur 72 dpi. Vermeld als bestandsnaam               
tenminste: jouw naam voluit en “LUXE”.                                                                          
Vermeld ook in de mail de technische gegevens van de foto:                                                   
diafragma - sluitersnelheid - iso waarde en brandpunt en eventueel een titel.                                                    
Geef tegelijk door aan Conny wie volgens jou de beste foto heeft gemaakt van de 
maandopdracht  REIZIGER. De foto’s zijn te bekijken op onze website en worden 
in de “herinnering” met de mail meegestuurd als PDF bestand. Iedereen mag een 
stem uitbrengen, ook wie geen foto heeft ingestuurd.                                                                                                             
Drie punten voor je nr. 1, twee punten voor je. Nr. 2 en één punt voor je nr.  3.      
==================================================================       

Nieuw deze winter: Enschede Lights Up. een 2 kilometer lange lichtroute langs 
bijzondere lichtprojecties. Dé mogelijkheid om Enschede letterlijk in een totaal 
ander licht te zien. Een spectaculaire lichtkunstroute door de binnenstad. Met de 
club op zondag 18 december om 17.00uur verzamelen voor de bibliotheek in En-
schede. Neem ook je statief mee!                                                                                          
=================================================================== 

Bij “IN THE PICTURE HAAKSBERGEN” is Hilda Booij op de 4e plaats geëindigd.                        
Van harte gelukgewenst.  

De ALV van de Landelijke Fotobond vindt plaats op 17 december a.s. vanaf 10.00 uur. Mocht iemand ons 
daar willen vertegenwoordigen; neem dan even contact op met de secretaris - vethe@xs4sall.nl                         
=====================================================================================                           
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