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Thema: Buitengewoon

Volgens velen is de radicale en unieke betekenis van fotografie nog niet goed onderzocht en 
slecht begrepen. Want nog steeds heerst het idee dat representatie niet genoeg ruimte laat 
voor verbeelding, voor de inventieve fantasievolle uitdrukking. Maar een foto laat ons iets te 
ontdekken waar we niets verwachten, namelijk in een wereld die we kennen.

Een foto geeft het buitengewone in het gewone.

De verbeelding laat zich zien in een wereld die we heel goed kennen en juist dat feit maakt 
de betekenis schokkend en dwingend. Een foto is een soort ‘recasting’, een samenkomen 
van het maken van realiteit en nabootsing, dat in geen ander medium mogelijk is. Volgens 
mij komt schrijven nog het meest in de buurt. ‘Verbeelding bedenkt iets wat er nog niet was. 
Met het maken van een foto stopt de kunstenaar zijn verbeelding in de herkenbare wereld 
en een concept hoeft niet openlijk aanwezig te zijn, het werkt meer als een bezielende 
kracht. Kunstenaars brengen hun verbeelding in een herkenbare wereld.

Dat is de grote kracht van fotografie. Iemand heeft de term ‘straight photography’ bedacht, 
maar alle fotografie is conceptueel en alle fotografie is ‘straight’. Als ik een foto maak komen 
al die jaren van denken, kijken, lezen in de foto terecht, al mijn ervaring en kennis wordt 
opgeslurpt door die foto.

En terdege werd ik helemaal opgeslurpt door die buitengewone foto van deze maand van 
Ruud Glasbergen van FKZL, waarop bijna alle bovenstaande beschouwingen van toepass-
ing zijn, het samen komen 
van de realiteit  en de na-
bootsing op treffende wijze 
in beeld gebracht, de per-
soon rechts op de foto, die 
rustig op zijn mobieltje tuurt, 
terwijl de atlete in volle vaart 
....zo  meteen door die ruit 
knalt...! Een verbazend, 
uitzondelijk beeld, waarbij 
de twee personen zo af- 
wijkend geportretteerd zijn 
en het toch een schitterend 
geheel vormt. Een foto vol 
van verbeelding !

Proficiat Ruud met deze  
buitengewone foto...!

fOtO vAn de mAAnd - mei 2017
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De volgende foto van de maand, heeft als thema: expressie. 

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 mei 2017

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde). 
Vermeld even het thema van de foto van de maand in je email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers

Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
Om de leden alvast te inspireren, hier de komende thema’s voor de foto van de maand:

mei: expressie
juni: kleur

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weerrgave van de ingezonden foto’s van de maand ! 

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-05%20mei/index.html
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Online Fotowedstrijd
Limburg in beeLd

Op 1 mei gaat de volgende editie van deze online fotowedstrijd van start met als thema:

Water
Limburg is een waterrijke provincie. We hebben hier weliswaar geen zee, maar daarentegen wel 
talrijke grotere en kleinere rivieren en beken. En daarnaast natuurlijk ook nog een aantal, al dan niet 
natuurlijke, plassen. 
Bij deze wedstrijd kunnen niet alleen de ‘natuurlijke wateren’ als onderwerp dienen, maar ook het 
bedrijfsmatige en recreatieve gebruik er van. Daarnaast biedt dit onderwerp ook volop mogelijkheden 
voor creatieve benaderingen.

Voorwaarde is wel dat in het beeld de associatie met de provincie Limburg tot uitdrukking komt. Hoe? 
Dat laten we (natuurlijk) aan de creativiteit van onze leden over!

Foto’s voor deze editie van Limburg in Beeld kunnen worden ingezonden 
vanaf maandag 1 mei t/m woensdag 31 mei via het e-mailadres LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl.
Let op: foto’s dienen als bijlage bij het e-mailbericht te worden gevoegd!

De ingezonden beelden zullen worden gejureerd door onze beide vaste juryleden en de uitslag zal 
begin juni worden gepubliceerd op de website van de afdeling.
 
De inzenders van de drie winnende foto’s ontvangen een afdruk van hun inzending een afdruk in de 
vorm van een wanddecoratie. Deze wordt wederom ter beschikking gesteld door de wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV uit Buchten. 

 

Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het wedstrijdreglement kun je 
vinden in de documenten “Limburg in Beeld; informatie” en “Limburg in Beeld; reglement”, 
die je via onderstaande linken kunt downloaden:

Limburg in Beeld; informatie                                   Limburg in Beeld; reglement
 

We gaan er, mede vanwege de fraaie prijzen, van uit dat ook voor deze editie van  
Limburg in Beeld weer een groot aantal foto’s zulen worden ingestuurd.

mailto:LimburginBeeld%40fotobondlimburg.nl?subject=LimburginBeeld%40fotobondlimburg.nl
http://fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/Limburg_in_Beeld/2017/LIB17-informatie-2017.pdf
http://fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/Limburg_in_Beeld/2017/LIB17-reglement-2017.pdf
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12 genomineerden en de 3 winnaars

Woensdag 12 april was het zo ver. De zaal van Café Zaal ‘Aad Leeuwe’ was goed gevuld bij 
de bespreking van de door 35 fotografen ingeleverde ‘Serie van vijf met samenhang’.

De Fotobond afdeling Limburg had Jan Kok gevraagd om al deze series te beoordelen en 
een selectie van 12 nominaties te maken voor Foto Nationaal, de fotosalon met het beste 
seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Na de bespreking van de 35 series maakte Jan Kok de volgende 12 nominaties bekend:

Geert Noij   Fotokring Midden-Limburg Landschappen
Karin de Jonge  FC Océ   -
Hetty de Goeie - vd Linde FC Océ   Flow
Hans Faesen   FC Venlo   In het bos
Jack Versprille   FK Stein   Traffic cop
Rob Boehle   FK Stein   Ik trek het niet meer
Jo Frijns   Fotof Limburg   Dae van oss
Jo van Aken   Fotof Limburg   Van binnen naar buiten
Chrit Habets   Fotof Limburg   A day at the Zoo
André Hilkens   FC Sittard -
Frans Grommen  Fotogroep Interfocus  Roma
Anouk Smit   Persoonlijk lid   Kentucky rain
 

Alle ingeleverde series kunt u doorbladerendoor te klikken op  
onderstaande afbeelding van het foto-album op onze website:

 

mede mogelijk gemaakt door:

uitslAg Afdelingswedstrijd  
“serie vAn 5 met sAmenhAng” 2017

http://5msh.fotobondlimburg.nl/index.html
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Verder werden drie prijzen toegekend uit de groep van 12 nominaties: 

1e prijs

2e prijs
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3e prijs
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uitnOdiging bespreking bOndsfOtOwedstrijd 2017
Limburg Noord

Bent u ook benieuwd wat de jury van de Bondsfotowedstrijd 2017 van uw inzending vond? 
Waarom hebben sommige foto’s een sticker gekregen en andere foto’s niet? 
Waar lette de jury op bij de beoordeling van de ingezonden foto’s? 

Allemaal interessante vragen waarvan het antwoord helpt bij de fotografische ontwikkeling.

Om die reden organiseren we als Afdeling ook dit jaar weer twee bijeenkomsten waarin de 
resultaten van de Limburgse fotoclubs door één van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd 
besproken worden. 
De datum van de eerste bijeenkomst in Voerendaal (zuid) is op 26 april. 
De tweede bespreking voor zal plaatsvinden voor de navolgende fotoclubs:  

Fotoclub Océ, Fotogroep Weert, Fotoclub Venlo, Fotokring Echt, AFV Blerick, Fotogroep 
Horst a/d Maas, Fotoclub De Sluiter, Fotogroep F8,  

Fotogroep Belfeld, Fotogroep Interfocus.

vrijdag 12 mei 2017
Zalencentrum De Velderie 

Prins Bernhardstraat 1 -  6043 BG Roermond 
aanvang 20.00 uur 

Bespreking door jurylid Herman Schartman 

Programma 
1. Bespreking van de ingezonden collecties van de aanwezige Limburgse fotoclubs die zich 
vooraf hebben aangemeld. Per fotoclub wordt de complete inzending besproken. 
2. Korte pauze (Consumpties zijn voor eigen rekening). 
3. Vervolg bespreking ingezonden collecties van de clubs. 

Indien er nog tijd over is, bespreking van de Topgroepen en een selectie van de bekroonde 
foto’s (stickers goud-zilver-brons). 

Aanmelding vooraf is noodzakelijk! 
Zonder aanmelding kan/zal de inzending van de fotoclub niet besproken worden in verband 
met het opnemen van de inzendingen in de presentatie. 
 
De fotoclubs die bij de bijeenkomst aanwezig willen zijn worden verzocht om vóór 6 mei per 
e-mail (secretaris@fotobondlimburg.nl) door te geven: 
- òf men als club aanwezig is;
- hoeveel leden van de betreffende club bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg.

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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fiAp-Onderscheidingen vOOr bOehle en verheesen

Op zaterdag 22 april j.l. werden op de jaarvergadering van de Fotobond de FIAP-onder-
scheidingen uitgereikt. 
Dit jaar kregen 9 leden van de Fotobond een FIAP- onderscheiding voor hun behaalde 
resultaten bij internationale fotosalons/wedstrijden, waaronder twee Limburgse fotografen. 
Deze leden sturen werken in naar internationale wedstrijden en salons. Hun werk kan dan 
door een internationale jury worden geaccepteerd. Dit jaar zijn dit vanuit het district Limburg:

AFIAP (artist)
– Will Verheesen

EFIAP (excellence):
– Rob Boehle.

De AFIAP-onderscheiding werd in aanwezigheid van de districtsvoorzitter Frans Grommen 
uitgereikt door de voorzitter mevrouw Els Tijssen aan Will Verheesen. Voor de afwezige Rob 
Boehle was de EFIAP-onderscheiding.
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, 
verzoeken wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om alvast datum en tijdstip 
kenbaar te maken.·Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities geopend 
worden.·Het zijn toch gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs 
enorm veel tijd en energie in gestoken hebben.
U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl
 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende 
link.

mei
- van 1 t/m 31 mei 2017.
In 2017 wordt één editie van de online fotowedstrijd “Limburg in Beeld” georganiseerd.
Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars worden geselecteerd die een 
afdruk van de winnende foto ontvangen, beschikbaar gesteld door wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV. .Het thema voor deze fotowedstrijd is WATER. Het inzenden van de 
foto’s is digitaal.  

- 12 mei 2017
Bespreking inzendingen Bondsfotowedstrijd 2017 voor Noord- en MIdden-Limburgse clubs 
in Zalencentrum De Velderie, Prins Bernhardstraat 1 - 6043 BG Roermond door jurylid 
Herman Schartman.
Aanvang 20.00 uur/
Klik hier voor alle informatie over deze bijeenkomst.

- 15 mei 2017
Lezing Natuurfotografie door Nando Harmsen in Kerkeböske, Aan de Koeberg3 in Helden.
Aanvang 19:30 uur. Entree 5 euro. Aanmelden voor 1 mei bij js.jstn@outlook.com.

- 20 mei t/m 18 juni 2017
FOTOFESTIVAL NAARDEN 
Wat doen we als we met adembenemende schoonheid worden geconfronteerd? 
Wie zijn de helden die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken? Is alles niet al 
een keer vastgelegd? 
Op deze vragen proberen de curatoren van het Fotofestival Naarden een antwoord te geven 
in een tentoonstelling onder de titel “Right Here, Right Now”!

juni
- 3 juni t/m 24 juni
Fotokring Geleen exposeert ter gelegenheid van hun 85 jarig bestaan in Quartier Geleen, 
markt 98 
Gedurende 3 weken is daar werk te zien zijn van 25 leden.
Voor info over openingstijden en adres klik hier !

expOsities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/5-wedstrijden/918-bespreking-inzendingen-bondsfotowedstrijd-2017-in-roermond
mailto:js.jstn%40outlook.com?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/5-wedstrijden/917-jubileumtentoonstelling-van-fotokring-geleen-85-jaar-jong
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september
- uiterlijk 29 september 2017
Inzenden van foto’s voor de Euregionale Fotowedstrijd.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het 
wedstrijdreglement en het inschrijfformulier, op korte termijn op deze website en in het 
regiobulletin bekend worden gemaakt..
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ï

ö

lezing nando Harmsen bij fC Helden-Panningen
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de 
grafischesector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar 
machinepark, eengrote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer 
breedproductenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, 
raamvisuals, digitalefotoboeken: 35 jaar ervaring maken Vakcolor tot de ideale partner.

Wedstrijdsponsor van “Limburg in Beeld”
Vanaf de eerste editie van deze (digitale) fotowedstrijd die twee keer per jaar door de Fotobond, 
afdeling Limburg wordt georganiseerd stelt de wedstrijdsponsor Vakcolor prijzen ter beschikking voor 
de drie winnende foto’s.
De prijswinnaars ontvangen een afdruk van de prijswinnende foto in de vorm van een wanddecoratie

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 2016
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van Limburg 
Foto 2016 een cheque in ontvangst nemen die kon worden besteed aan het 
uitgebreide productenpakket van Vakcolor XL.

Online bestellen voor leden van de Fotobond
Leden van de Fotobond, afdeling Limburg kunnen zich op de website van Vakcolor registreren met 
hun Fotobondlidnummer en dan gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken en 
wanddecoraties.

Bezoek voor meer informatie 
over
Vakcolor Digitaal BV  
en over het uitgebreide 
productenpakket de website 
www.vakcolor.nl/

Spoorstraat 13-17
6122 CJ Buchten

Telefoon: 046 - 485 60 17
Fax: 046 - 485 87 60
Website: vakcolor.nl

E-mail- adres: info@vakcolor.nl

http://www.vakcolor.nl/

