
Fotoclub Tegelen 40 jaar: Proficiat!!!

Een expositie zonder Louis Verhaegh: dat is wennen. Hij was vanaf het begin 

lid. En niet zo maar een lid. Betrouwbaar, behulpzaam,  actief, degelijk ….Fijn 

dat in deze expo aandacht besteed werd aan zijn werk.

De club heeft een vast ritme van exposeren. Alleen corona kon dat verstoren. 

Maar nu de draad weer opgepakt met een degelijke expositie. Goed 

georganiseerd zoals we gewend zijn. Dat “betaald” zich uit met zéér grote 

bezoekersaantallen. Er was een extraatje voor leden die dat wilden vanwege 

het jubileum: foto’s op zéér groot formaat. Daarvoor werd ik door Bert Jacobs 

(ook) naar boven begeleid. (Bert nog bedankt voor jouw rondleiding!) Daar 

stonden de grote foto’s speels opgesteld. Complimenten voor dat idee!!!

Nu wil ik van iedere exposant mijn voorkeursfoto nomen. 

Ari Verbruggen

De gitarist helemaal geconcentreerd in zijn nummer.

Thorsten Vöhrs 

Intrigerend door wat je niet (goed) ziet.

Twan van den Hombergh

Het fabrieksinterieur met zijn bijzondere kleuren. 

Wiel Driessen

De als cadeautjes ingepakt weipalen.

Huub Schroeder

De boom met de takken die grillige vormen laten zien.

John Schwachöfer

De straatkappers: bizar wat een situatie.

Hen Peeters

De zwanen. Niet om dat die zo bijzonder zijn, maar wel om de uitgekiende 

compositie door op het zéér bijzondere moment van de opname.



Günther Seiler

Vanwege de bijna dierlijke vormen van sommige wolken.

Heinz Schmetz

Prachtig wat Heinz samen met de natuur gemaakt heeft. 

Harry Veugelers

Schoonheid  van vroeger stevig vastgelegd.

Jeu Hovens

Prachtig “tekentafellandschap”.

Jan Thijssen

Koud hè…

Manfred Schmitter

Prachtig theatertafereel met lekkere kleuraccentjes in de brillen.

Peter Hilberts

Escherachtige situatie in prachtig zwart wit.

Antoon Stultiëns

Ronde vormen fraai doorbroken door niet ronde vormen.

Bert Jacobs

Een kikker met alles dr’op en dr’aan.

Nu ging de expo verder in de bovenverdieping. 

Hier zag ik de zéér grote foto’s. Zo groot geprint ter gelegenheid van het 40 

jarig bestaan. Een prima idee!

De AV van diverse leden met de zelf gekozen muziek.

Goeie keuze die afwisseling in muziek. Creatief om het symbool voor groei (een

plantje in de bodem) te kiezen.  



Tot slot

Een prima verzorgde expo. Van de uitnodiging tot en met het exposeren: 

Chapeau!!! Met één uitdaging wil ik de fotografen prikkelen. Ik mis vaak de 

(fotografische) verrassing. Durf eens “buiten de lijntjes te kleuren”.

Ben benieuwd wie mij bij de volgende expo het meest verrast!!!

Wim Jenniskens


