
Verslag van de expositie van 2021 

 

Is september was de Corona gezakt tot een niveau dat we de clubavonden weer konden hervatten. 
En daarbij kwam dus ook het organiseren van de expositie bij. 
Daarbij werd Martijn Dubbelman weer ingeschakeld voor het maken van de poster. 
Hij heeft dit zoals de laatste jaren weer perfect gedaan. 
 

 
 
Martijn dank je wel. 
Dan word het 10 November en beginnen we met het verzamelen van alle foto,s en de voorbereiding 
van de expositie. 
In BN de stem en de bode slechts heel weinig aandacht. 
Alleen de Halderbergse Bode plaatst een leuk stuk. 
 

 
 
Dan is het daar zover vrijdag 12 November om 15.00 uur beginnen we met de opbouw van de 
expositie. 
De zolder wordt vrij gemaakt en de borden worden na twee jaar weer tevoorschijn gehaald. 
We hadden een nieuwe opstelling , twee kruizen in de midden en de overige borden stonden aan de 
buitenkant. 
Doordat iedereen elkaar verstond verliep alles vrij snel. 



Na een korte pauze was het tegen achtten dat alles op zijn plaats stond. 
Alles zag er perfect uit. 
Om 19.00 uur was er een persconferentie op tv. 
Ondanks verscherpte maatregelen kon onze expositie toch doorgaan. 
Wel de Coronamaatregelen in acht nemen. 
 
Zaterdag 13 November. 
Stipt tien uur in de ochtend was jurylid Marko Vermunt aanwezig. 
Marko is redacteur bij de Bode. 
Hij bracht een uitgebreid verslag van de getoonde foto,s 
Helaas kon hij dit s, avonds niet komen uitleggen. 
Toch waren we zeer blij dat hij dit heeft willen doen. 
Marko , dank je wel voor het jureren van onze expositie . 
 
Dan is het 13.00 uur , er staan geen volle bussen te wachten maar wel oud lid Nico Goverde. 
Druppelsgewijs komen de eerste bezoekers binnen. 
Ongeveer dertig bezoekers telde we op deze middag. 
 
De feestavond zou eigenlijk bij Japans restaurant Osaka  plaatsvinden. 
Door Coronaregels , 20.00 uur sluiten van de horeca kom dit niet doorgaan. 
Maar als wij niet naar Osaka kunnen dan laten we Osaka maar naar ons komen. 
Vandaar dat hij een uitgebreid buffet bij ons kwam afleveren op de zolder van de school. 
Het was echt weer een ouderwetse feestavond. 
Het was zo gezellig dat besloten werd om het volgend jaar weer op deze manier te doen. 
De penningmeester vind dit niet erg. 
 
Nadat we de buikjes vol hadden was het tijd voor de prijsuitreiking. 
Begonnen werd met de clubprijs voor degene die de meeste punten heeft behaald met het eigen 
werk. 
Dit waren de stemmen tussen september 2019 en juni 2021. 
Met 37 stemmen een duidelijke winnaar : Hans Moerenhout. 
 

 
 
Natuurlijk was er ook een bloemetje voor Leen en Jo. 
Dit voor alle goede  zorgen , voor alle koffie en de lekkere koekjes. 
Jo Bedankt. 
 



 
 
Daarna was het de prijsuitreiking volgen het verslag van de jury. 
 
Een uitgebreid verslag is verzonden en komt ook op de website. 
Hier toch nog even de prijswinnaars. 
 
1ste prijs kleur  Hans Moerenhout 
2de prijs kleur  John Zwaal. 
3de prijs kleur  Corry Moerenhout 
 
1ste prijs zwart-wit Corry Moerenhout. 
2de prijs zwart-wit Coby de Jong. 
3de prijs zwart- wit Leen van Miert. 
 
1ste prijs serie  Wilma Maas. 
2de prijs serie  John Zwaal. 
3de prijs serie  Ad Nieuwlaat 
 
Daarna werd er nog lang na gekletst. 
 
Zondag 14 November. 
Terwijl de koffie nog pruttelde was de eerste bezoeker al aanwezig. 
In de ochtend was het vrij druk. 
Rond etenstijd werd het wat minder en in de middag waren er constant bezoekers. 
Het was erg gezellig maar na vieren begon het duidelijk minder druk te worden. 
Over de gehele expositie was het bezoekersaantal duidelijk minder dan anders. 
Waarschijnlijk komt dit door alle Coronamaatregelen. 
Wel de Q code scannen maar gelukkig geen mondkapjes op de expositie. 
 
Rond half vijf begonnen we met het opruimen. 
Ook dit verliep vlotjes 
Rond half zeven zag de zolder er weer hetzelfde uit als op de vrijdag middag. 
Ik denk dat we toch wel terug kunnen kijken op een redelijk geslaagde expositie. 
 
 
 


