
Lijsten met sprekers voor de clubavond 

Veel clubs organiseren regelmatig een lezing. Als een spreker erg duur is, organiseren een 
aantal clubs samen een lezing. Daarnaast organiseert een Afdeling regelmatig lezingen of 
mentoraten. Vaak is het ook mogelijk een lezing (tegen betaling) bij een andere club te 
volgen. 

Op de website van de Fotobond landelijk staan lijsten met personen die een bijdrage kunnen 
leveren aan een informatieve en leerzame clubavond. 

Hieronder de namen van die mensen die in onze Afdeling en in de grensgebieden ervan 
wonen. 
 

Interne sprekers 

Wim Jenniskens 
Verzorgt interactieve workshops en lezingen met als titel “Bespreken van Foto’s” én 
Zeggingskracht (waar zit die en hoe krijg ik die in mijn foto’s?).  
 
w: home.kpn.nl/w.jenniskens  
e: wim.jenniskens@gmail.com  
t: 06-26 544 505  
a: Librije 28, 5961 VG Horst 

Huub Keulers  
Verzorgt avondvullend programma over de fascinerende wereld van de sport-, portret,- reis 
en panoramafotografie; lezingen over hoe je fotoclub interessant en innovatief kunt houden 
voor bestaande en potentiële nieuwe leden;  workshops voor beginnende en wat meer 
ervaren fotografen: basisfotografie, sportfotografie, straatfotografie, model-/portretfotografie, 
straatfotografie en  Lightroom en het bespreken en jureren van foto’s van clubleden op een 
praktijkgerichte, ontspannen én leerzame manier. 

w: www.huubkeulers.nl  
e: huubkeulers@ziggo.nl  
t: 06-46 741 111  
a: Mergelakker 62, 6181 JG Elsloo 

Jan Nabuurs 
Verzorgt inleidingen in documentaire fotografie, conceptuele fotografie, diverse workshops, 
coaching van clubs en-of fotografen, bespreking werk van fotografen en jurering.  
Zijn motto: Fotografie is boeiend. Daarover praten en elkaar enthousiasmeren ook. 

w: www.jannabuurs.nl  
e: jannabuurs@home.nl  
t: 077-354 88 59 en 06-50 474 399  
a: Prins Bernhardstraat 55, 5961 BT Horst 
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Robert van Sluis  
Multimediale lezingen met het accent op hoe fotografie ingezet wordt voor communicatie 
door middel van beeld. Boordevol praktische tips en interactief.  
Onderwerpen zijn o.a.:  reisfotografie met aandacht voor portretfotografie op reis; het 
beeldverhaal in de reportagefotografie; het verhaal achter de foto. 

w: www.eyefordetail.nl en www.robertvansluis.com  
e: robert@eyefordetail.nl  
t: 06-25 038 323  
a: Smitjesland 16, 6663 KH Lent (bij Nijmegen) 

Theo van Waas 
Verzorgt een lezing ‘Fotografie in Context’ (met aandacht voor in- en externe context en/of 
werkelijke context van een foto). 
Jureren en/of beoordelen van fotoclubwedstrijden en tentoonstellingen. 
Verder verzorgt hij ook mentoraten; de  cursus Fotobespreken aan de hand van het boek ‘ 
Over Foto’s Gesproken, de 4 pijlers van fotobespreken’  en cursussen en workshops 
fotografie / digitale beeldbewerking. 

w: www.waasje.nl  
e: waasje@gmail.com  
t: 06-44 274 241  
a: Mastdammenhoeve 49, 5262NA Vught 

Twan Wiermans 
Verzorgt clubmentoraat, een cursus fotobespreken aan de hand van het boek 
‘Fotobespreken’, een basiscursus fotografie, verdiepingscursussen op maat en bespreken 
en/of jureren van foto’s op een clubavond. 

w: www.fotowiermans.nl en www.fotocursuswiermans.nl  
e: photo.wiermans@planet.nl  
t: 043-407 28 90 en 06-51 198 513  
a: Limburgerstraat 135, 6267 CD Cadier en Keer 

 

Bondsmentoren 

Een Fotobond-mentor kan op verschillende manieren iets betekenen voor een club. De 
Fotobond-mentor wordt meestal gevraagd voor het geven van een mentoraat waarbij een 
groep fotografen gezamenlijk met één thema aan de slag gaat of ieder op zoek gaat naar 
persoonlijke verdieping. De mentor begeleidt de deelnemers vijf avonden of dagdelen. Hij 
laat de deelnemers kennis maken met andere fotografen, ander stromingen, een andere kijk 
op fotografie of probeert vastgelopen fotografen weer vlot te trekken. Daarnaast kan een 
mentor helpen bij het samenstellen van een expositie, een jaarprogramma, het organiseren 
van een jubileum of handvatten aanreiken bij het fotobespreken. 

Wim Jenniskens - Horst 
t: 077-398 31 96 
e: wim.jenniskens@gmail.com 
w: http://home.kpn.nl/w.jenniskens/ 

Jan Kok - Eindhoven 
t: 040-251 85 86 en 06-50 668 547 
e: jankokfoto@on.nl 
w: www.jankokfotograaf.nl 

Peter van de Lavoir - Lith 
t: 0412-48 18 20 of 06-81 596 299 
e: petervandelavoir@gmail.com 
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Jan Nabuurs - Horst 
t: 077-354 88 59 
e: jannabuurs@home.nl 
w: http://members.home.nl/jannabuurs/fotografie.html 

Theo van Waas - Vught 
t: 073-656 72 34 en 06-44 274 241 
e: waasje@gmail.com 
w: www.waasje.nl 

Mariet Wielders - Waalre 
t: 06-22 417 020 
e: workshops@m3w.nl 
w: www.M3W.nl 

Twan Wiermans - Cadier en Keer 
t: 043-407 28 90 en 06-51 198 513 
e: photo.wiermans@planet.nl 
w: www.fotowiermans.nl en www.fotocursuswiermans.nl 
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