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Foto van de maand

Elke maand een foto van een van de Limburgse 
leden, vanaf nu gekozen door Fred Vaessen.

Juni 2010

Met het thema “Natuur” hebben we een aantal 
fotografen weten te stimuleren en mooie foto’s 
mogen ontvangen. Er waren foto’s met frisse 
kleuren die ons aan het voorjaar doen denken. 
De keuze is echter gevallen op een minder voor de 
hand liggende foto. Deze foto werd ons 
ingezonden door Toon Schmeets van Fotoclub 
Reflex ’88 te Heerlen. De foto sprak mij aan 
vanwege de verandering van opvatting die je 
ondergaat des te langer je naar de foto kijkt. De 
eerste blik geeft een prikkel naar de hersenen die 
gelinkt wordt aan kou en winter. Na deze kou te 
doorstaan ontstaat er een gevoel van warmte. De 
foto straalt warmte uit, ondanks dat het bijna een 
winterstafereel lijkt (hoewel de koe in de weide 
daar niet meteen bij hoort). Het infrarode voorjaar 
van Toon is een bewijs dat een andere kijk op 
zaken, toch hetzelfde gevoel los kan maken en dat 
is in dit geval warmte. Toon, bedankt voor je 
bijdrage. 

En nu natuurlijk de bepaling van het thema van 
volgende maand. Wederom heb ik gekozen voor 
een breed thema, namelijk: “Portretten”
Ik kijk al uit naar de mooie foto’s in mijn mailbox!!

Fred Vaessen

Heb jij ook een foto die geschikt zou zijn voor de 
voorpagina, stuur hem dan a.u.b. op naar de 
redactie. Het adres is redactie@fotobondlimburg.nl
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Voorwoord
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Kalender

2 mei - 30 mei: Van 2 mei tot 30 mei is er op zaterdag en zondag (en op Hemelvaartsdag en 2e 
Pinksterdag) een expositie van foto’s van leden van de fotokring Midden-Limburg. De expositie 
vindt plaats op de Kruisgangen, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond. Website: www.fkml.nl

16 mei tot en met 12 juni: Expositie “Mens in licht verdicht”. In deze expositie treft u werk aan van 
fotograaf René Spee. Hij ‘betrapte’ mensen in gewone, of ongewone situaties, geconcentreerd 
bezig, de wereld om zich heen te vergeten. Adres: Amsterdam, Prins Hendrikkade 8, op 
loopafstand van het Centraal Station geopende van maandag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. 
Info: Jan van Goor jan@w1f.nl www.w1f.nl

19 juni: AFV Blerick zal vanaf 19 juni drie weekenden lang exposeren in het Franz Pfanner Huis in 
Arcen. De expositie is gratis te bezoeken op 19 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur en op 20, 26, 27 
juni en 3 en 4 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur. Adres: Franz Pfanner Huis, Klein Vink 4, 5944 EX 
Arcen. Info: afv-blerick@live.nl www.afvblerick.nl 

21 juni t/m 23 juli: expositie FotoNationaal in het Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9 te Beek. 
Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.30, wo van 14.00 – 19.00 en zondag van 14.00 – 17.00 
Plaatselijk coördinator: Peter van der Ham, tel. 046-452 75 49, peterham@tiscali.nl

14 november: De Dia Digi Dag (DDD) 2010 vindt plaats op zondag 14 november 2010. In de 
Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Nederweert-Eind (tel: 0495 632567). Aanvang: 
13.00 uur. Einde: 17.00 uur.
Entree € 2,50. Deelnemers ontvangen een gratis entree bewijs.
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Activiteiten Bond

Mededeling Limburg Foto 2010

 

Limburg Foto is een regionale 2-jaarlijkse fotowedstrijd voor de clubnummers 1700 t/m 1799 en de 
individuele Limburgse leden. Met de toezegging, ondersteuning en medewerking van Fotogroep 
F8, Fotoclub De Sluiter en Fotokring Midden Limburg is het mogelijk geworden om definitieve 
afspraken met het Centrum voor de Kunsten in Roermond te maken voor een foto-expositie.

De opening van de expositie is op donderdag 28 oktober en vindt plaats gedurende ruim één week 
in gangen van de benedenverdieping van het Centrum voor de Kunsten in Roermond. 
Het inleveren van de werken dient te geschieden vóór 1 oktober 2010, het voorlopig Reglement & 
Voorwaarden is bijgevoegd. Let wel, er zullen alleen foto’s op papier worden aanvaard – géén 
digitale bestanden en géén dia’s.

Limburg Foto is iedere twee jaar een hoogtepunt, het wordt dan onze afdelingsagenda en hopen 
op inzendingen op nivo, zowel kwantitatief en kwalitatief. Jullie kunnen onmiddellijk aan de slag!

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is de “rondreiscollectie Limburg Foto 2010” 
geopperd als mogelijke activiteit voor fotoclubs. Fotokring Geleen heeft zich al aangemeld voor 
regio Zuid en wij zijn benieuwd op reacties uit de regio Noord.

VOORLOPIG Reglement & Voorwaarden Limburg Foto 2010

(definitieve versie en deelnameformulieren zullen in de uitgave van juli/augustus 2010 worden 
geplaatst)

1. Limburg Foto 2010 is een 2-jaarlijkse fotowedstrijd en wordt georganiseerd door de 
Fotobond afdeling Limburg. Deelname staat open voor alle leden van de Fotobond, 
aangesloten bij een Limburgse fotoclub, -groep, -kring of -vereniging (clubnummers van 
1700 t/m 1799) en individuele leden van de Fotobond die onder de afdeling Limburg vallen. 

2. De foto’s mogen al eerder zijn ingezonden voor andere wedstrijden van de Fotobond, zoals 
Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal, Foto Individueel, Foto-OnLine, echter niet uit de 
periode vóór 31 oktober 2008. 
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3. Er kunnen alleen fysieke werkstukken (foto’s op papier) worden ingezonden, géén digitale 
bestanden en géén dia’s. 

4. Elke deelnemer mag totaal maximaal 8 werkstukken inzenden in de categorie foto’s. 
Deelname via meerdere clubs is toegestaan mits bovenstaand totaal per categorie niet 
wordt overschreden. 

5. Het formaat van de ingezonden foto's dient minimaal 40 x 50 cm, inclusief passe-partout, te 
zijn. Een groter formaat, tot maximaal 50 x 70 cm, inclusief passe-partout, is toegestaan 
met dien verstande dat de inzender zelf voor lijsten dient te zorgen (indien de foto’s door de 
jury voor de expositie worden geselecteerd). 

6. Inzenden voor Limburg Foto 2010 kan voor leden van fotoclubs alleen via de fotoclubs. De 
fotoclub ziet er zelf op toe dat elke foto op de achterkant is voorzien van een sticker met in 
deze volgorde de volgende gegevens: naam fotoclub - naam auteur - nummer foto.

Individuele leden kunnen zelf inzenden maar dienen hun werkstukken op dezelfde manier in te 
leveren. Een volledig ingevulde lijst dient bij de ingezonden werken gevoegd te worden. 
Het inschrijfgeld voor elke ingestuurde foto bedraagt € 0,50. De club dient voor inname van het 
inschrijfgeld zorg te dragen. Voor betaling aan de penningmeester van de afdeling Limburg dient 
de club een eenmalige machtiging af te geven. Individuele leden verstrekken een individuele 
éénmalige machtiging.

1. De werken dienen te worden voorzien van een club- en volgnummer als volgt is opge-
bouwd: 

 Het fotobond lidmaatschapsnummer van de deelnemer. 
 Het fotovolgnummer (1 t/m maximaal 8). 
 Het serienummer (S), indien de foto onderdeel is van een serie dient dit te worden 

aangegeven door achter het fotovolgnummer een S toe te voegen. De serie wordt in 
zijn geheel beoordeeld en mag uit maximaal 3 foto’s bestaan. Indien men meerdere 
series inlevert dient de serie een volgnummer te krijgen (S1… S2 …).

2. De foto’s dienen uiterlijk vrijdag 1 oktober 2010 ingezonden of afgegeven te worden bij het 
Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond (nadere mededelingen volgen nog). De foto’s 
kunnen, na afloop van Limburg Foto 2010, worden afgehaald bij het Huis voor de Kunsten. 
Indien de foto's per post teruggezonden dienen te worden, dient er voldoende retourporti te 
worden bijgevoegd. 

3. Het selecteren van de werkstukken voor de expositie Limburg Foto 2010 zal geschieden 
door een onafhankelijk jurylid, welke door het bestuur van de afdeling Limburg wordt 
aangewezen. Tegen de keuze die door de jury wordt gemaakt is geen beroep of protest 
mogelijk. 

4. De inzender dient over de auteursrechten van zijn werk te beschikken. De organisatie zal 
het ingezonden werk uiterst zorgvuldig behandelen maar is niet aansprakelijk voor 
beschadiging of verlies. Het bestuur van de Afdeling Limburg houdt zich het recht voor 
inzendingen die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen te weigeren. Alle zaken waarin 
dit reglement niet voorziet worden beoordeeld door het Afdelingsbestuur, dat daarop voor 
interpretatie zorg draagt en een besluit in deze neemt.

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, 
Juni 2010
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Persberichten

"Mahlzeit"

Beste redactie,

Wij willen jullie graag op de hoogte stellen van het 
winnen van de weekkatagorie "Mahlzeit" door ons 
lid Thorsten Vöhrs in de serie Deutschlands bester 
Fotograf. Hij won der een Sigma DP1s mee. Deze 
wedstrijd wordt georganiseerd door het blad 
Computerbild. 
www.computerbild.de/artikel/ 
Thorsten is lid van de Amateur Fotogroep Tegelen 
en uiteraard ook aangesloten bij het rayon Limburg. 
Hij verrast ons steeds met opmerkelijke en 
zorvuldig gemaakte foto's. Met deze foto won hij 
tijdens onze laatste expositie ook de publieksprijs. 

Meer van zijn werk is te zien op http://blendef8.jimdo.com/ (en op onze volgende expositie!)

Bart Beurskens,
Amateur Fotogroep Tegelen.

Mens in Licht Verdicht 

Op zondag 16 mei om 16.00 uur bent u van harte welkom bij de opening van de expositie: “Mens 
in licht verdicht” in de galerie van W1F! wat een foto! in Amsterdam, Prins Hendrikkade 8, op 
loopafstand van het Centraal Station. De opening wordt verricht door ondergetekende, Jan van 
Goor. Bezichtigen expositie t/m zaterdag 12 juni: 
maandag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

ik kan toveren
zelf geleerd
ik doe de dag toe
zuig alle geluiden op
slik de hele wereld door
behalve beer en
mama
ze wiegt me zingt me wiegt me zingt
me 
toverduim en ik 

In deze expositie treft u werk aan van fotograaf René Spee. Hij ‘betrapte’ mensen in gewone, of 
ongewone situaties, geconcentreerd bezig de wereld om zich heen te vergeten. Zijn impressies 
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gaven dichteres Jos Rosenboom alle ruimte om haar eigen inspiratie te volgen. De bijzondere 
samenwerking tussen fotograaf en dichteres zijn voor beide makers verrassend en vormen een 
geheel waarmee vele bezoekers mogelijk een andere kijk ontwikkelen, zowel op het gedicht als op 
de foto. In de omgeving van W1F zijn verschillende mogelijkheden om na afloop goed en 
betaalbaar te eten.

Jan van Goor
Zakelijk leider W1F
jan@w1f.nl 
020 - 422 25 56

DDD 2010

Dit jaar wordt er in november een DiaDigiDag 2010 georganiseerd. En wat voor één!
De vijfde! We vieren ons eerste LUSTRUM!! Net als voorgaande jaren staat de Fotobond afd. 
Limburg garant voor deze dag. Mede door de financiële steun van Het huis voor de Kunsten in 
Limburg en andere sponsoren hoopt de organisatie er weer een spetterende dag van te maken.
Uiteraard kan dit niet zonder de medewerking van de makers van AV-producties! We vragen hen 
dan ook hun serie(s) te willen insturen! We rekenen op jullie!! 
We hopen inzendingen te ontvangen uit Limburg, Nederland, België, Duitsland en misschien 
Engeland. Dit jaar hebben er enige organisatorische wijzigingen plaats gevonden! Eerder en 
elders!

De DDD 2010 vindt plaats op zondag 14 november 2010.
In de Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Nederweert-Eind (tel: 0495 632567) 
Aanvang: 13.00 uur. Einde: 17.00 uur. 
Entree € 2,50. Deelnemers ontvangen een gratis entree bewijs.

Het restaurant gaat om half twaalf voor de vroege bezoekers open. Er is koffie en er zijn broodjes.
De zaal gaat om 12.45 open. Deze zaal ligt ongeveer twee kilometer vanaf de vorige zaal.
En slechts enkele haltes verder met de bus. De series, of beter gezegd de cd's met deelname 
formulier opsturen vóór 5 oktober 2010. Aanvragen van een deelnameformulier kan via 
DiaDigiDag@gmail.com of telefonisch op 0495 626524 bij Albert Rietjens. Ook voor vragen kunt u 
bij hem terecht.

Het tijdstip lijkt wat vroeg, maar dan hebben de juryleden, de heren Piet Huygens en Henk Tulp de 
tijd om rustig de series te bekijken, te beoordelen en hun "commentaar" te formuleren!
Net als vorig jaar krijgt de jury de opdracht te letten op de muziekkeuze, de fotografie en speciaal 
op de zeggingskracht van de serie. Ondanks dat we er een “wedstrijd-met-een-knipoog” van 
maken, hopen we dat door deze aandachtspunten de hoge kwaliteit van vorig jaar geëvenaard 
gaat worden.
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Uiteraard blijft de publieksjury ook in functie! Alle aanwezigen – vaak niet gehinderd door 
technische kennis - kunnen hun favoriete productie aangeven. 

We hopen het programma omstreeks 7 november op de sites te plaatsen van
de fotobond afd limburg :www.fotobondlimburg.nl
en AV Zonlicht               : www.avzonlicht.nl

De organisatoren: Albert, George, Hub, Leo, en Wim hopen u op 14 november te mogen 
verwelkomen! Want ook dit jaar geldt: Je mist wat als je er niet bent! 

Namens deze vijf:
George van den Ochtend
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