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AGENDA 
 

Welkom in 2023 allemaal; moge het een vruchtbaar fotojaar worden voor ons 
allen... Het begin was in ieder geval goed met 25 inzendingen voor de maandop-
dracht “silhouet” en waar bij de bespreking op zaterdag 21 januari 30 leden aan-
wezig waren. Het leverde ook een levendige discussie op over de vraag silhouet of 
schaduw... 
                                                                                                                                                             
Stemmen werden uitgebracht voor de maandopdracht “luxe” van december ‘22. 
Met een gigantische voorsprong werd Marike Gerritsen naar de eerste plaats 
gestemd. Van harte gefeliciteerd. Geja Punte en Wilmy Roelofs delen de eervolle 
tweede plaats. 
                                                                                                                                                                            
In het december nummer al vermeld; het clubuitje op zondagavond 18 december 
in de binnenstad voor het evenement Enschede Lights Up. Verderop een aantal 
willekeurig gekozen foto’s van de plaatsingen op Facebook. 
                                                                                                                                                                        
Ook een verslagje van de ALV op 16 januari en van de opening van de expositie 
van oud FC Twente lid Paul Hendriksen in Galerie Objektief. 
 
Er hebben zich 3 leden aangemeld voor de Cursus Beeldstijl, die gegeven wordt 
door Peter van Tuijl. Afgelopen donderdag was de eerste avond. (In het volgende 
nummer wat meer info, want dit werd afgelopen woensdag geschreven... ;-) .           
 
De dinsdagavonden in de Bieb worden vanaf februari met een half uur verlengd. 
We kunnen dan blijven tot 20.45 uur. Om 21.00 uur moet het gebouw leeg zijn.                                                                                                                                                           

Dinsdag 7 februari                  

Zaterdag 18 februari             

dinsdag 7 maart                    

Zaterdag 18 maart                     

Zaterdag  15 april             

Zaterdag 22 april                

Zaterdag 20 mei                     

Zaterdag 17 juni                        

Zaterdag 17 juli                                 

-  Foto’s maken van kleurige gloeilamp op ipad.                           

-  Maandopdracht “Koken”.                                                                             

-  5-luiken fotowedstrijd Fotoregionaal bespreken.                                                                     

-  Maandopdracht “Droomland”                                                                        

-  Uitslag en bespreking 5-luik Fotoregionaal in Delden.          

-  CLUBWEDSTRIJD  “Daar zijn er twee van”  duo’s, paartjes...   

-  Maandopdracht “Glashelder”                                                      

-  Maandopdracht “Portret”                                                                   

-  Maandopdracht “Techniek”                                                                                                                   

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

MAANDOPDRACHT LUXE 

 1. MARIKE GERRITSEN  60 P. 

2. GEJA PUNTE 22 P. 

2. WILMY ROELOFS 22 P. 

4. FRED VEENKAMP 17 P. 

5. ESTER PETERINK 11 P. 

6. LOURENS HUIZINGA 9 P. 
7. MARTIN NIJLAND 5 P. 

7. CONNY L. 5 P. 

9. ERIC VETH 4 P. 

9. FRAUKE K. 4 P. 9. GEMMA B. 4 P. 12. MABEL E. 1 P. 

12. JAN V/D HULST 1 P. 15 MARGA JANMAAT 12. LINDA KOLLEN 1 P. 



 

 

PAUL HENDRIKSEN - TUSSENWERELD     
GALERIE OBJEKTIEF - ENSCHEDE 

Paul Hendriksen, voormalig lid van Fotoclub 
Twente, toont een wereld tussen fictie en 
werkelijkheid, een spel tussen licht en donker. 
In 2016 heeft hij zijn hart gevolgd en begon 
met de Fotografie opleiding aan de Fotoaca-
demie van Amsterdam. 

In 2021 heeft hij deze opleiding succesvol 
afgerond. Daarna schreef hij zich in voor 
de cursus “Het spel van intuïtie en beteke-
nis in de analoge fotografie” van Machiel 
Botman. Er zijn sterke overeenkomsten te 
vinden in het werk van beide fotografen. 
Analoog, zwart/wit, hoge contrasten en 
een forse korrel en sfeer.                                                

Het werk van Paul Hendriksen lijkt verre van 
perfect. Stofjes op het negatief en een opge-
droogde waterdruppel zijn door de sterke 
uitvergrotingen prominent aanwezig. Het is 
opzet. PERFECTIE DOOR IMPERFECTIE. Nog te 

zien tot 10 februari bij Galerie Objektief in de Walstraat 33 
te Enschede. Woensdag t/m zaterdag van12.30 - 17.00 uur. 

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

  ALV Maandagavond 16 januari in Café Stonewall 

18 leden kwamen af op de borrel met  
snacks, voorafgegaan door de ALV. Er waren 
i.v.m. het slechte weer en ziektes diverse 
afzeggingen. Na de opening door Ronald gaf 
Eric een beknopt overzicht van 2022, met 
vooral veel getallen, waarvan het belangrijk-
ste het ledental, dat steeg van 44 naar 47. 
Vervolgens werd de “kas” door de kascom-
missie voor akkoord verklaard. 

Verdere onderwerpen waren de kosten/eigen bijdrage voor te printen foto’s, de kosten 
voor 5-luiken (mocht je worden uitgenodigd voor de landelijke inzending). Vraag was er 
ook naar meer technische info en uitleg. Vermoedelijk worden hiervoor één of meerde-
re dinsdagavonden gereserveerd. De activiteiten commissie gaat hierover vergaderen.    
Het 10-jarig jubileum van de Fotoclub staat voor de deur. 18 januari 2023 is het zover 
en verschillende leden hebben zich opgegeven om mee te denken over het programma.  

Ook is er vraag naar                  
lezingen. In verband met   
kosten  voor een spreker 
en zaalhuur kan dit pro-
blematisch blijken voor 1 
enkele club, maar er 
wordt naar gekeken. Voor 
de cursus Beeldstijl heb-
ben zich 3 leden  gemeld.                            

Jullie worden op de hoogte gehouden mocht er specifiek nieuws zijn over de besproken 
onderwerpen. En “eindelijk” is het dan tijd voor de “borrel” en de bijbehorende hapjes. 
Met dank aan Stonewall en barvrijwilliger Mark!                                                                         

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

TER INFO:  De “redactie” ontving een mail van Chantal Burink van de “PIXFACTORY” 

over een natuurfotowedstrijd “De Groene Camera”, met het verzoek jullie te informe-
ren. Pixfactory is een uitgever van natuurboeken en het tijdschrift “Natuurmagazine 
Fotografie”. Jaarlijks wordt een natuurfotowedstrijd uitgeschreven met een prijzenpot 
van ca. Eu. 15.000,— Maar, als deelnemer moet je Eu. 15,— betalen... De winnaar mag 
zich dan “natuurfotograaf van het jaar” noemen. Ben je geïnteresseerd, dan kan je op 
de site in ieder geval mooie natuurfoto’s bekijken. De sluitingsdatum is 13 februari.  
https://groenecamera.natuurfotografie.nl/   

GEJA PUNTE - SAMM 

STEVEN LEUNG - LAUTERBRUNNEN 

ESTER PETERINK - AQUA LUNA 

WALTER RIJK - TROPISCH PLAATJE 

STEVEN LEUNG - ANTWERPEN STATION 

NOG WAT FOTO’S VAN FACEBOOK 



 

 

WEDSTRIJDEN                                                                                              
Zaterdag 18 FEBRUARI - maandopdracht “KOKEN”. 

Koken doen we allemaal wel een keer, of we wagen een poging in die richting...;    
probeer dat nu eens in beeld te brengen...                                                                                     
Bespreking van de foto’s in de Bibliotheek van Enschede van 10.00-12.30 uur.                                                                                                                                                 
Foto inleveren UITERLIJK WOENSDAG 15 februari bij Conny - c.larmene@gmail.com                   
Langste zijde 2000 pix. en bij voorkeur 72 ppi. In jpg  (Mobiel-foto’s ook omzetten in 
jpeg.) (Niet met WeTransfer)  

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

FOTOREGIONAAL - 5-LUIKEN                                                                                                  
Op dinsdagavond 7 maart (van 19.00-21.00 uur) in de Bibliotheek kan je 5-luik voor 
deze regionale/landelijke wedstrijd nog worden besproken voor wat laatste tips/
aanpassingen.                                                                                                                                             
Uiterlijk op vrijdag 10 maart moeten alle series zijn ingezonden. ( vethe@xs4all.nl )                                                         
De bespreking vindt plaats en de uitslag wordt bekend gemaakt op zaterdag 15 april 
om 14.00 uur in Delden  (Het Parochiehuis), door de jury  Peter van Tuijl en Colette 
Lukassen. Voor verdere info, zie het eerder toegezonden reglement, of kijk op de site 
van de Fotobond Twente. De eerste 5-luiken beginnen al binnen te druppelen...                                                                                                                                                  

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

WEDSTRIJDEN FOTOBOND: 

FOTO INDIVIDUEEL 1  - Inzenden van 1 februari tot 15 maart - onderwerpen: vrij,      

de mens, natuur, creatief. https://fotobond.nl/fotowedstrijden/foto-individueel/   

FOTO ONLINE 1 - Inzenden van 1 mei to 15 juni - 1 genre (nog niet bekend) en vrij. 

IN THE PICTURE -  Compact zwart/wit portret            -   28 jan. - 2 feb.                               
“Te laat”                                             -     4 feb. - 9 feb.                                 
Blik op klimaatverandering             -   25 feb. - 2 mrt.                     
Dubbelbeeld                                      -     4 mrt. - 9 mrt.                                                                                           

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

Dinsdag 7 Februari CLUBAVOND  (vrije inloop) In de Bibliotheek  van Enschede.      

“Kleurige gloeilamp op iPad/Tablet fotograferen.                                                                                   
In ieder geval camera en statief meenemen. Mensen die een ipad, of tablet hebben 
en /of  Fotobox/mobiele fotostudio/table top mini-studio of zelfgemaakt kastje be-
zitten mogen die ook meenemen (graag ). Van 19.00 - 21.00 uur. 

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

ENSCHEDE LIGHTS UP  - 18-12-2023 

JOLANDA MUHLENBAUMER 

FRAUKE KEMSAT 

FRED VEENKAMP 

FRAUKE KEMSAT 

FRED VEENKAMP 

ERIC VETH 

LINDA KOLLEN 

ROB ROOR 

FRED VEENKAMP 

 

 

 

 

 

LIESBETH                
WISSELO 

mailto:c.larmene@gmail.com


                                                          

 

 

 

HANS AARSMAN IN CONCORDIA 

De voorstelling  in Concordia was over het algemeen hilarisch.                             
Hans Aarsman bezit een droge humor en een flinke dosis zelfspot.                          
Hij begon zijn loopbaan als fotojournalist en auteur en is bekend van zijn 
rubriek in de Volkskrant, waarin hij als een Sherlock Holmes persfoto’s     
onder de loep neemt en ontleedt. Hij vindt het verhaal dat een foto vertelt 
belangrijker dan de esthetische kwaliteiten. In 1994 is hij gestopt met de  
fotografie. (Bron: Wikipedia)  https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Aarsman  

  SCHADUW 

 Foto Geja Punte 

Foto’s Frauke Kemsat 

Binnenkort wordt er weer een “FOTOKETTING” opgezet.                                                        
Bij een fotoketting krijg je van de organisator een foto gemaild.                                              
Aan de hand van je eerste associatie maak je zelf een andere foto met b.v. dezelfde 
kleur of vormen maar een ander onderwerp. Je hebt een week om je foto te ma-
ken en in te sturen. Die foto zend je naar de  organisator met een korte uitleg 
waarom je jouw foto zo hebt gemaakt (wat was jouw eerste associatie). De Organi-
sator stuurt je foto naar de  volgende deelnemer, die op zijn/haar beurt weer een 
andere foto maakt en instuurt. En zo verder.  Er zijn 2 groepen en aan het eind wor-
den de foto’s geprint en worden de twee fotokettingen naast elkaar gelegd. Vaak 
krijg je verrassende wendingen te zien. Als je mee wil doen: opgeven bij Hilda Booij 
hildabooy@hotmail.com. (ook voor vragen). Opgeven voor 20 februari. 

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

Van voorgaande jaargangen van de 
“fotoketting” zijn nog foto’s  in het 
bezit  van de club, o.a. van:                                   

Gea Meijers-Ter Mors,                                   
Terttu van der Heide,                                     
Evelien v/d. Brink,                                          
Jolanda Muhlenbaumer,                                
Rieke ter Linde,                                                    
Liesbeth Wisselo,                                                 
Adri Ekker,                                                             
Rene Hemmelder.                                                 

Als je ze terug wil, even melden, dan 
neem ik ze mee naar een bijeenkomst, 
of ze kunnen worden afgehaald.                       
Mailtje naar Eric Veth: vethe@xs4all.nl  

Met Sherlock Holmes en Watson 

Fotoclub DE ZOEKER nodigde voormalig fotojournalist 
en auteur Hans Aarsman uit voor de viering van haar 
75 jarig bestaan.  (NOG GEFELICITEERD!) 

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

NOG WAT FOTO’S VAN FACEBOOK 

MARIKE GERRITSEN 

GEA MEIJERS - TER MORS 

ERIC VETH 

LINDA KOLLEN 

JAN FABER 

STEVEN LEUNG - LAUTERBRUNNEN 2 

CONNY LARMENÉ 

CONNY LARMENÉ JOLANDA MUHLENBAUMER 

mailto:hildabooy@hotmail.com

