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V A N  D E  V O O R Z I T T E R

Beste Focoss’ers en geïnteresseerden
Beste fotovrienden,
Ook in dit jaarboek kunnen we weer terugkijken op een 
mooi fotojaar. Voor veel mensen zal een beeld weer een 
herinnering oproepen van:  ‘o ja dat was toen een gave 
foto die had ik zelf wel willen maken!’  
 
Bij deze wil ik alle leden bedanken voor hun inzet en de  
diversiteit aan foto’s die we ook dit jaar weer mochten 
bekijken. Van architectuur tot sportfotografie en van  
macro- tot landschapsfotografie vaak in digitaal maar  
ook in analoog formaat. Het is binnen Focoss allemaal te  
bewonderen en ik vind het vooral boeiend om te zien hoe 
een ieder een ontwikkeling doormaakt qua fotografie!  
 
Onze mooie hobby willen we graag delen met al die  
mensen die een camera bezitten en deze meenemen op 
vakantie. Als ze terug zijn tonen ze graag hun beelden aan 
familie en vrienden. Zo krijgen ze de terechte waardering  
voor de foto’s die ze gemaakt hebben.  Maar de realiteit 
daarna is dat niet alleen de koffers weer opgeruimd 
worden, maar vaak verdwijnt ook de camera in de kast  

en daarmee ook het creatieve talent van iemand om  
dingen te zien en vast te leggen. Wellicht is dit ook voor 
jou een bekend fenomeen? 

Als je dan na de zomermaanden door de natuur loopt of 
fietst en je ziet iets bijzonders dan denk je vast wel eens: 
waarom heb ik nu geen camera meegenomen… Waarom 
ga ik er niet meer mee doen… En ik hoor je denken ja, 
maar hoe dan en wie kan mij helpen?
Juist om die reden zou ik je uit willen nodigen om eens 
binnen te lopen bij onze wekelijkse avond in de Kortfoort 
en om samen met ons de mogelijkheden van fotografie 
verder te ontdekken! Wellicht is er dan nog en stemmetje 
dat zegt:’ ja maar…?’  Nergens voor nodig want binnen  
Focoss zijn we altijd bereid om elkaar te helpen en te 
stimuleren om zo elkaar verder te helpen ontwikkelen in 
deze mooie (fotografie) hobby en later zul je zeggen:  
‘Ik had deze stap veel eerder moeten zetten!’
Dus waar wacht je nog op, hopelijk tot maandagavond!
 
Groet, Piet Prins.



de foto van de maand
In januari gekozen tot 
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Frank de Kok.

Ook uit januari 2018
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Januari: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Irene Leeuwenburgh 
Loes Bakker 
Jan Soeterbroek 
Ton Vernooij 
Peter van de Lavoir



de foto van de maand
In februari gekozen tot 
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Frank de Kok.

Ook uit februari 2018
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Februari: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Roy Hoogenboom 
Liesbeth Bakker 
Arjan van Hal 
Loes van Laarhoven 
Peter van de Lavoir
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de foto van de maand
In maart gekozen tot 
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Ook uit maart 2018
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Maart: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Wiel van den Ekker 
Piet Prins 
Peter van Brunschot 
Loes van Laarhoven 
Arjan van Hal



Terschelling, eiland op de grens 
van Noord- en Waddenzee.
Terschelling is mijn favoriete 
Waddeneiland. Het heeft alles, 
bossen, stranden, waddenland-
schap, polders, en woeste ’uitein-
den’ zoals de Noordsvaarder en 
de Boschplaat.  
Bovendien heeft het sfeervolle 
dorpen zoals West-Terschelling, 
Midsland, Formerum, Hoorn en 
Oosterend.
Terschelling heeft ook jaarlijks 
in november een marathon 
“De Berenloop”. Ik heb deze vier 
keer (2003, 2004, 2007 en 2009) 
gelopen. Geweldige mooi en 
zwaar (polder, bossen, duinen  
en 7 km strand!)
Op een van onze wandeltochten 
hebben we ook een bezoek  
gebracht aan het reddinghuisje 
van Terschelling bij paal 25. 
Vandaar dat ik deze foto laat 
zien.                  Terschelling 

                     is 80% pure Waddennatuur
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Ton de Vries

Lentewandeling



de foto van de maand
In april gekozen tot 

1



Frank de Kok.

Ook uit april 2018
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April (thema ‘Tijd’): 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Harrie van ‘t Hof 
Jos van Oorsouw 
Herman Feldkamp 
Frans van Schaijk 
Paula Gerrits



de foto van de maand
In mei gekozen tot 

1



Frank de Kok.

Ook uit mei 2018

3

Mei: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Jan Soeterbroek 
Harriёtte Giesbers 
Willem Jan Verhoeven 
George Nietsch 
Wiel van den Ekker4 5
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de foto van de maand
In juni gekozen tot 

1



Frank de Kok.

Ook uit juni 2018
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Juni: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Harriёtte Giesbers 
Wiel van den Ekker 
Liesbeth Bakker 
Piet Prins 
Jos van Oorsouw

5



In mei 2009 heb ik een ballonvaart 
gemaakt. Kado gekregen van mijn 
kinderen.
In Vught ben ik ingestapt,met nog 
enkele andere mensen. Na het  
gereedmaken van de  ballon, alle-
maal instappen en weg de lucht in.
Eenmaal boven, zo ongeveer 300 à 
400 meter, hadden we een prachtig 
uitzicht. Links van ons het provin-
ciehuis en in de verte Oss met als 
oriëntatiepunt de watertoren met 
zijn groene hoed.  

Onderweg, richting Veghel, zien 
we “Nieuw Herlaar” (foto) langs de 
Dommel. Prachtige uitzichten en 
dan valt op dat er heel veel groen is.
 
Na een zachte landing voorbij  
Veghel, champagne en een certifi-
caat voor het maken van een vlucht 
met een ballon. Daarna naar huis.

                 De aarde door de ogen 
                       van een vogel George Bogaers

3 Zomergevoel



de foto van de maand
In juli gekozen tot 

1



Frank de Kok.

Ook uit juli 2018
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Juli: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Piet Prins 
Harriёtte Giesbers 
Jos van Oorsouw 
George Bogaers 
Gertjan Hekelaar



de foto van de maand
In augustus gekozen tot 

1

2



Frank de Kok.

Ook uit augustus 2018

3

Augustus: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Jan Soeterbroek 
Walther Burg 
Irene Leeuwenburgh 
Arjan van Hal 
Paula Gerrits

5

4



de foto van de maand
In september gekozen tot 

1



Frank de Kok.

Ook uit september 2018

2

4

September: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Siem van Schagen 
Liesbeth Bakker 
Harriëtte Giesbers 
Thijs Huijs 
George Bogaers

3

5



bij huis. Een herfstfoto, gemaakt 
met de Samsung WB700, een 
compactcamera, tijdens een 
rondje om de Geffense plas. 

In eerste instantie was ik niet zo 
gelukkig met het resultaat.  
Op het grote scherm werd ik blij 
met deze foto. Links ruimde ik 
wat takken, zodat de nadruk 
meer op de rechterkant komt te 
liggen. De weerspiegeling vind ik 
heel geslaagd, net als de herfst-
bladeren op het stukje oever.
Als ik hem met de spiegelreflex 
had gemaakt had ik een betere 
uitsnede kunnen maken.  
Dan zou het beeld rustiger zijn 
geweest. Ik heb dat een week 
later geprobeerd, maar toen was 
het water zo ver gestegen dat 
het stukje oever onder water was 
verdwenen. 
Ik ben hierbij overigens 
geïnspireerd door foto’s die ik op 
de club heb zien passeren.

3

Siem van Schagen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ik gevraagd werd om een 
bijdrage te leveren voor het  
Focoss Magazine dacht ik in 
eerste instantie aan een foto uit 
Italië, maar ik heb gekozen voor 
een recentere foto van dicht 

                 Mijn kijk 
                     op de herfst



de foto van de maand
In oktober gekozen tot 
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Frank de Kok.

Ook uit oktober 2018
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Oktober: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Arjan van Hal 
Siem van Schagen 
Jan Soeterbroek 
Ton de Vries 
Gertjan Hekelaar



de foto van de maand
In november gekozen tot 
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Ook uit november 2018
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November (thema ‘Vuur’): 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Peter van Brunschot 
Roy Hoogenboom 
Jan Soeterbroek 
Herman Feldkamp 
Peter van de Lavoir



de foto van de maand
In december gekozen tot 

1



Frank de Kok.

Ook uit december 2018
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December: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Willem Jan Verhoeven 
Jan Soeterbroek 
Herman Feldkamp 
Eugène Janssens 
Paula Gerrits



Tot slot...

Via deze nieuwsbrief wil het bestuur  
van Focoss haar leden en andere  
geïnteresseerden op de hoogte houden 
van het doen en laten van de fotoclub  
in Oss.  
 
Bent u geïnteresseerd in Focoss?  
Wilt u vrijblijvend een paar avonden  
bijwonen? Stuur een e-mail naar  
secretaris@focoss.nl 
 
En heeft u een idee of bijdrage voor  
dit magazine, e-mail het naar: 
magazine@focoss.nl

In ons volgende nummer o.a. werk van  
Alfred van Doorn, Jan Gerth en Frank de Kok.

VOORUITBLIK  
  naar ons volgende blad

Frank de Kok.

Alfred van Doorn


