
Fotoclub Diafragma valt in de prijzen bij de Fotobond 
 
Op zondag 3 maart 2019 werden de beoordelingen van zowel de Foto online competitie als de Bondsfoto 
wedstrijd van de Fotobond bekend gemaakt. Vier leden (Jan Noordermeer, Ger ter Horst, Johan de Vos en 
George Gaiser) zijn naar Druten (Gelderland) geweest om de bespreking van de Bondsfoto wedstrijd bij te 
wonen. Het was een interessante dag, waarbij in de ochtend de winnende clubs en foto’s werden besproken, 
in de middag was er een korte individuele bespreking voor onze club. 
 
Bondsfoto wedstrijd 
Er waren ruim 1600 inzendingen van 164 clubs voor 
de Bondsfoto wedstrijd. Fotoclub Diafragma deed dit 
jaar weer mee met inzendingen van 7 leden; Hans 
Mulder, Jan Klijnstra, Jan Noordermeer, Johan de 
Vos, André Sprong, George Gaiser en Ger ter Horst. 
Na een uitvoerige selectie door onze 
selectiecommissie zijn er 10 foto’s gekozen die 
namens onze club meededen met de wedstrijd. 

 
Van de 10 foto’s 
zijn twee foto’s 
beloond met een 
bronzen sticker, Hans Mulder met zijn foto  
‘ Vergankelijke Herfst’  en Johan de Vos met  
‘ Behind the Facade’, welke tot de top vijf van Brons winnaars behoorde 
van een van de juryleden en hierdoor plenair werd besproken in de 
ochtendsessie. 
 
Bij de bespreking van beide foto’s gaf de jury aan dat de foto van Hans 
vooral opvalt door een mooie vlakverdeling en goeie techniek waaraan de 
foto zijn scherpte dankt, een foto die de jury graag aan de muur zou 
hangen. Bij de foto van Johan viel op dat deze zorgvuldig was 
geënsceneerd, met aandacht voor kleine details, een foto die indruk 
maakte bij de jury. Ook werd de uitstekende schmink (Anepjetra Martina) 
gewaardeerd. 

 
Foto online 
Simultaan aan de Bondsfoto wedstrijd was er ook een individuele competitie Foto Online. Bij deze wedstrijd 
zijn van onze club Johan de Vos en George Gaiser in de 

prijzen gevallen. 
Johan heeft zilver 
gewonnen met 
een portret dat hij 
gemaakt had 
tijdens workshop 
portretfotografie 
op onze club 
(‘Peeping’) en 
George brons met 
zijn foto van de 
basaltrotsen in 
Ierland (Giant’s 
Causeway). 
 

 
Fotoclub Diafragma probeert actief zijn leden te stimuleren zich te ontwikkelen binnen de fotografie. Het is 
een mooie beloning voor de club dat deze leden zich hebben weten te bewijzen in de landelijke competitie. Zie 
ook https://fotobond.nl/fotowedstrijd 
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