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Foto van de maand

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

September 2010

De vakantie is voorbij en een nieuwe editie van het 
rayonbulletin ligt weer klaar voor de 
geïnteresseerde lezer. De editie opent deze keer 
met als thema Macro fotografie. Het was een 
genoegen om door de diverse stijlen en 
benaderingen van macrofotografie heen te kijken 
en de beste eruit proberen te halen. Het oog is 
uiteindelijk toch gevallen op een klassieker, welke 
is ingestuurd door Vivian Beks van Fotokring Stein. 

Het is mooi om de contouren in de vleugels van de 
vlinder zo mooi scherp te zien. Doordat de 
vleugels niet beiden helemaal scherp in beeld zijn 
gebracht, valt het oog nog sterker op de vlinder 
zelf, wat ik persoonlijk heel goed vind.

Vivian vroeg zich bij het insturen van deze foto af 
of deze: “goed en interessant genoeg is voor de 
voorpagina”. Nou Vivian, ik vind in ieder geval dat 
het een mooie foto is geworden, welke een genot 
blijft om naar te kijken. Bedankt voor deze 
inzending. 

Bij het bepalen van het nieuwe thema wilde ik 
eens iets nieuws proberen, zonder mensen af te 
schrikken. Wat dachten jullie van SNELHEID ? 
Breng snelheid in beeld op de meest artistieke of 
misschien juist klassieke manier in beeld. Het is 
jouw foto, dus doe het op jouw manier. 

Stuur je foto “snel” in en schrijf je verhaal erbij. 
Waar heb je de foto gemaakt, wat is het gevoel, 
het gekke, het moeilijke, deel de ervaring die 
onderdeel is van het maken van de foto.

Ik hoop wederom mooie inzendingen te mogen 
ontvangen. 

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

Wederom geen voorwoord, aangezien er nog geen nieuwe voorzitter is.

Kalender

14 augustus t/m 31 oktober: Wim Falkenberg, Wim Fleuren en Peter Kerkvliet (allen lid van 
Fotogroep Abedia Landgraaf) exposeren in het gezondheidscentrum in Schinveld. De expositie is 
gratis te bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur. Adres A ge Water 20 te 
Schinveld (marktplein). Info: wim.falkenberg@planet.nl 

2 t/m 30 september: Rob Agterdenbos en Johan van den Boomen exposeren bij Foto Gery. De 
opening is op 2 september om 19 uur en iedereen is welkom om de expositie in het bijzijn van 
beiden te komen bekijken. We willen graag op een informele manier kennismaken en stellen het 
op prijs als je op 2 september er bij kunt zijn. De tentoonstelling is van 2 t/m 30 september tijdens 
winkeltijden te bezichtigen op de eerste etage van Foto Gery aan de Dautzenbergstraat 40 te 
Heerlen.

1 oktober t/m 30 oktober: Fototentoonstelling Fotogroep Inter-Limburg te Maaseik. Opening 
vrijdag 1 oktober, 19.00 uur. Van 2 oktober t/m 30 oktober 2010. Weekdagen van 9 tot 21 uur 
(behalve maandag van 9 tot 16 uur) op de zaterdagen 2, 9, 16 en 30 oktober van 14 tot 17 uur en 
zondag 17 oktober van 11 tot 17 uur. Adres: Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72, 3680 
Maaseik, België

3 oktober: Presentatie van John Lambrichts. U bent van harte welkom in jongerencentrum 
“Camion” Hoenderstraat 2b te Margraten. De zaal gaat om 14:00 uur open en John begint om 
14:30 uur met zijn presentatie en duurt inclusief een pauze tot ongeveer 18:00 uur.

31 oktober: Op 31 oktober exposeert Fotoclub Fot'Art in café d’r Klinge op het Pancratiusplein nr. 
47 in Heerlen. We starten om 12.00 uur ’s middags en de foto’s zijn daar alleen op die zondag te 
zien tot 20.00 uur. Wilt u alvast meer informatie over onze fotogroep surf dan naar www.fotart.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.

5 t/m 25 November: ISO'73 houdt haar 2 jaarlijkse fototentoonstelling in het gemeentehuis van 
Landgraaf. De opening is op vrijdag 5 Nov. om 20:00h. Verdere openingstijden op zaterdag 6 en 
zondag 7 Nov. van 14:00h t/m 17:00h. Op andere dagen alleen tijdens openstelling van het 
gemeentehuis. Vriendelijk uitnodigend, FG ISO'73.
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Wedstrijden

Mededeling Limburg Foto 2010

Zoals in de voorgaande uitgave is vermeld gaat Limburg Foto 2010 door. Door 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 de 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 en het is de bedoeling dat jullie via jullie eigen club de werken inleveren in 
deugdelijke verpakking. Het reglement & voorwaarden en deelnameformulier zijn te downloaden 
op onze website. 

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.

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, 
Juli 2010

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Overzicht: Datum Wat / waar? 
Inleveren werk voor 1 oktober 2010 Alleen papieren foto's 
Opening exposite donderdag 28 oktober 2010 Centrum voor de Kunsten 

Definitief Reglement & Voorwaarden Limburg Foto 2010

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. 

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 tussen maandag 27 september en vrijdag 1 oktober 2010 ingezonden of 
afgegeven te worden bij het Huis voor de Kunsten Limburg, Kapellerlaan 36, 6040 AG in 
Roermond (ter attentie van Mw. Joke Versteden). 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 
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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.

Reglement is hier te downloaden en het deelname formulier is hier te verkrijgen. 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, 
Juni 2010

Mededeling Fotowedstrijd 2011
"Het Verenigingsleven in Limburg”

Het Limburgs Museum te Venlo is in 2010 begonnen met de herinrichting van een aantal zalen van 
de vaste presentaties. In 2012 is de aanpassing gepland van onder andere de zaal “Same” over 
het verenigingsleven. In dit kader schrijft de Werkgroep Euregionale Fotoprojecten Limburgs 
Museum een nieuwe fotowedstrijd voor vrijetijdsfotografen uit met als thema:

“Het Verenigingsleven in Limburg en in het Rijnland

Das Vereinsleben in Limburg und im Rheinland”

De organisatie van de wedstrijd is in handen van het Limburgs Museum, de Fotobond Afdeling 
Limburg (Nederlands-Limburg), het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg) en het 
Deutsche Verband für Fotografie Nordrhein. 

De wedstrijd staat open voor fotografen die aangesloten zijn bij fotoverenigingen die deel uitmaken 
van één van bovengenoemde koepelorganisaties.

De organisatoren wijzen er uitdrukkelijk op dat het aspect “LEVEN in verenigingsverband” centraal 
staat. Het gaat niet om stereotiepe foto’s van carnavalsoptochten of blaasmuziekverenigingen. Het 
is de uitdrukkelijke bedoeling dat de foto’s ZEGGINGSKRACHT uitstralen over hoe men zich actief 
in het verenigingsleven inzet en hoe een vereniging functioneert om haar doelstelling te bereiken. 
Het brede spectrum van volkssportverenigingen over gezelligheidsverenigingen tot caritatieve 
verenigingen leent zich hiertoe. Bij het reglement is een trefwoordenlijst gevoegd die als inspiratie 
gebruikt kan worden. 

De jury zal vooral aandacht hebben voor de wijze waarop het thema tot uitdrukking is gebracht, 
met oog voor de inhoudelijke en fotografische kwaliteit van de inzendingen.

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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De brief, het reglement, inschrijfformulier en trefwoordenlijst zijn te downloaden op onze website. 
Let op, de contactpersoon dient de foto’s deugdelijk verpakt en voorzien van het inschrijfformulier 
af te leveren bij het Huis voor de Kunsten in de periode maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni 
2011. 

Adres:  
Huis voor de Kunsten Limburg 
Ter attentie van Mw. Joke Versteden 
Kapellerlaan 36, 6041 JC ROERMOND 

Voor meer informatie over deze wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Limburgs Museum Venlo
Drs. E. Tielemans
T: +31 (0)77 382 2112
E: e.tielemans@limburgsmuseum.nl

Fotobond afdeling Limburg
Frans Smets
T: +31 (0)6 5202 6415
E: secretaris@fotobondlimburg.nl

Persberichten

Camera's te leen voor educatief gebruik

In de provincie Limburg zijn ongeveer 600 mensen in 35 clubs mensen intensief met fotografie 
bezig. Met de komst van het digitale tijdperk is fotografie steeds meer gemeengoed geworden. 
Jongeren fotograferen met hun mobieltje dat het een lieve lust is. Vooral vrienden en bekenden 
worden in allerlei situaties vastgelegd. Het is vooral registreren van wat er zich vóór de camera 
afspeelt. 

Na verloop van tijd ontstaat er bij een deel van deze fotografen, de behoefte om wat meer van 
fotografie te weten te komen. Men heeft gemerkt dat registreren één is, maar dat vormgeven van 
ideeën,  gevoelens  en  boodschappen  met  een  mobiele  telefoon  meer  is  dan  drukken  op  een 
knopje. Dat je die fotografie moet leren. Met een “echte” fotocamera met wat keuze is al meer 
mogelijk Ook in het onderwijs onderkent men de kracht van het medium en worden er regelmatig 
fotografieprojecten gedaan. 

Bij dergelijke fotografieprojecten met groepen komt het regelmatig voor dat men voor een educatief 
doel op zoek is naar camera’s. Die zijn in het algemeen moeilijk te vinden, maar in Limburg heeft 
het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond analoge en digitale camera’s beschikbaar. Wij 
hebben voor projecten en educatief gebruik 19 analoge Olympus Mju-1 camera’s, 8 digitale Nikon 
Coolpix L 4 camera’s en sinds kort, dankzij Wien van der Weijden, 2 digitale Nikon D 40 camera’s 
beschikbaar. Clubs of personen welke deze willen gebruiken kunnen zich melden bij het Huis voor 
de Kunsten Limburg (Hay Joosten, Patricia Peters) 0475-399299 hjoosten@hklimburg.nl of 
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ppeters@hklimburg.nl Het gebruik van deze camera’s is voor clubs en personen aangesloten bij 
de Fotobond afd. Limburg gratis.

Met vriendelijke groeten

Hay Joosten, Patricia Peters, 
consulenten AV Huis voor de Kunsten Limburg

Rob Agterdenbos en Johan van den Boomen exposeren bij Foto Gery 

Foto Gery Heerlen is een fotozaak met een hart voor de amateurfotograaf. Elke 
maand is werk te zien van de vrijetijdsfotograaf. In september zijn wij aan de beurt. 
Rob Agterdenbos en Johan van den Boomen stellen hun foto’s voor.

OPENING
Op 2 september om 19 uur is iedereen welkom om de expositie in het bijzijn van 
beiden te komen bekijken. We willen graag op een informele manier kennismaken 
en stellen het op prijs als je op 2 september er bij kunt zijn. De tentoonstelling is 
van 2 t/m 30 september tijdens winkeltijden te bezichtigen op de eerste etage van 
Foto Gery aan de Dautzenbergstraat 40 te Heerlen.

Wie zijn wij?

Rob Agterdenbos, (Goirle, 1957) is bekend bij velen in de Fotobond. Als jurylid, 
bespreker en mentor is hij actief. Rob heeft als BMK-fotograaf ook al ruimschoots 
zijn sporen verdiend. Reflecties en stadsbeelden is een terugkomend thema. 
Ditmaal iets heel anders. Met zijn spiksplinternieuwe Nikon D700 heeft hij op het 
eiland Flores (Indonesië) portretten gemaakt van de lokale bevolking. Mensen in 
hun eigen omgeving. De foto’s zijn integer en vertellen een verhaal. Mensen die 
ogenschijnlijk een minder comfortabel leven hebben dan wij hier in Nederland, 
blijken bij nadere beschouwing heel open, gelukkig en ogen tevreden. De serie 
foto’s tonen kinderen, families en individuen. Het licht van Indonesië straalt af op de 
goede beschouwer. Het geheel is optimistisch en dat voel je als kijker ook.
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Johan van den Boomen (Maastricht, 1958) is vooral bekend in afdeling Limburg 
van de Fotobond. Als voormalig rayoncorrespondent bezocht hij menig 
clubexpositie. Daarnaast is hij al vele jaren voorzitter van AFV het Motief uit 
Heerlen; de club die dit jaar 60 jaar bestaat.
De fotografische inspiratie is vooral ontstaan tijdens de vele fotografische uitstapjes 
met Rob. Gezamenlijk bezochten ze vele steden o.a. Antwerpen, Brussel, Madrid, 
Milaan, Riga, Berlijn, Boedapest en Den Haag.
Johan toont ditmaal reflecties. Bijzonder is dat bij deze reflecties bestaande foto’s 
gecombineerd worden in een wereld die wonderwel harmonieert en suggestief 
werkt. De foto’s krijgen een andere lading en betekenis.

Wij hopen iedereen op 2 september te kunnen begroeten en op informele manier kennis met 
elkaar te kunnen maken. 

Rob en Johan.

Biennale Menu 2010 

Biennale "Menu 2010" is een multidisciplinaire cultuur- en kunstmanifestatie in oktober in Noord-
Limburg. En het is de eerste editie van een 2-jaarlijks terugkerende manifestatie. Onderliggend 
doel is het profileren van de regio en het promoten van de agro-achtergrond daarvan. Het PR-
gehalte is hoog, maar het is zeker geen reclame-campagne. Het gaat om aansprekende 
kunstuitingen met inhoud! Een aantal professionele kunstenaars en ook een aantal regionale 
amateur-kunstbeoefenaars leveren een bijdrage.
Na een aftrap in het Limburgs Museum voor vertegenwoordigers van diverse organisaties door 
projectleider Loek Sijbers kon ieder aan de slag met plannenmakerij. Op verzoek van de Afdeling 
Limburg van de Fotobond heb ik dat op me genomen voor het fotowerk. 

Via email is de animo onder de Noord-Limburgse fotoclubleden gecheckt en met de meest 
enthousiaste reageerders is een uurtje gebrainstormd. Een en ander is uitgewerkt als plan 
(inclusief tijdpad en kostenraming) en voorgelegd aan de Menu-organisatie. Hun reactie was 
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voldoende om verder te kunnen gaan, al is het praktische deel van printen en expo-inrichting 
overgeheveld naar de Menu-organisatie. Zij staan voor een bijzondere presentatie en maken 
daarbij gebruik van de mogelijkheden (en sponsors) die zich voordoen. Ter ondersteuning wordt 
een professioneel designer ingehuurd. 

Voor ons fotografen heeft dat het voordeel dat we ons op het fotograferen en bewerken kunnen 
focussen. Anderzijds kunnen we niet bepalen hoe ons werk gepresenteerd wordt. Iets wat in het 
professionele veld ook steeds meer het geval is.

Aanvankelijk was samenwerking met het Literair Centrum Limburg gepland maar dat kwam niet 
van de grond. Agenda/tijdproblemen zijn daarvan de oorzaak. Een goed cross-overproject 
fotografen-dichters kost veel aandacht en tijd. Mogelijk ontstaan in de toekomst nieuwe kansen. In 
totaal 9 fotografen uit de regio (Jan van Soest, Frans Smets, Tom van de Bosch, Karin de Jonge, 
Wim Jenniskens, Ted Born, Monique Hendriks, Henk Hoedemaekers en Jan Nabuurs) maakten elk 
een serie van 3 of 5 foto's. Als richtdatum om de resultaten op tijd binnen te hebben was de week 
van 30 juni aangegeven. Ondanks soms weigerachtige mailboxen of defecte harddrives is dat 
allemaal gelukt en op 6 juli is de cd met de eindresultaten aan Loek Sijbers overhandigd. 

Die cd bevat negen fraaie series waarbij ieder een eigen invulling aan het thema geeft. 
Documentaire sfeeropname's, conceptuele verbeeldingen, digitale composities, macro, table-top, 
studiowerk, geënsceneerd, grafisch werk, kleur, zwart-wit is allemaal vertegenwoordigd. Groenten, 
fruit, akkers, dieren als onderwerpen. Het is een heel fraaie mix. Loek was onder de indruk van het 
werk en het niveau. En ook is keurig aan het tijdschema voldaan. Ruim voordat Menu2010 
daadwerkelijk begint is het fotowerk beschikbaar.

Met deze 9 fotoseries geeft de Noord-Limburgse vrijetijdsfotografie (en de Afdeling Limburg van de 
Fotobond) een keurig visitekaartje af. In wisselende samenstelling en presentatie telkens een 
weekend lang te zien in oktober in achtereenvolgens de gemeenten Gennep, Venray, Horst, Peel 
en Maas, en tenslotte Venlo.

Jan Nabuurs

Fototentoonstelling Fotogroep Inter-Limburg te Maaseik in Oktober 2010

‘Fotogroep Inter-Limburg’ (leden van Nederlands en Belgisch Limburg) treedt in oktober van dit 
jaar eens te meer naar buiten met een tentoonstelling in het Cultuurcentrum Achterolmen te 
Maaseik (B). Ook dit maal geschiedt dit in samenwerking met het Stadsbestuur en het 
Cultuurcentrum.
Fotogroep  Inter-Limburg is  een  groep  van  fotografen  uit  de  grensoverschrijdende  Limburgse 
regio’s, met internationaal georiënteerde en inmiddels bekende vrijetijdsfotografen uit Belgisch- en 
Nederlands Limburg. De gemeenschappelijke noemer is hun sterke passie voor de fotografie, want 
elk van hen heeft een lange ontwikkeling en ervaring doorgemaakt en aan talrijke tentoonstellingen 
in binnen- en buitenland deelgenomen. Alle leden hebben een eigen stijl  weten te ontwikkelen 
middels een door hen gekozen onderwerp of thema en dit met behulp van zowel de reeds lang 
bestaande als de meest actuele technieken (analoog of digitaal).

Inter-Limburg, in 1985 opgericht als “Gespreksgroep Rayon Limburg” viert tevens haar zilveren 
jubileum en is - zoals vanaf de start bedoeld - nog steeds een bijzondere groep daar zij geen echt 
bestuur heeft, noch statuten en een jaarvergadering. Zij is ook niet aangesloten bij een landelijk 
overkoepelend orgaan. De leden slagen er reeds jaren in om via gespreksavonden en 
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gezamenlijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland, de groep op een fotografisch hoger peil te 
tillen. De naam van de groep indachtig, maar vooral ook onder impuls van een sterk Limburgs 
gevoel  waarbij  staatsgrenzen  verdwijnen,  worden  de  tentoonstellingen  afwisselend  in  beide 
provincies  georganiseerd  (in  2009  werd  in  Simpelveld  tentoongesteld).  In  die  optiek  is  deze 
manifestatie dit jaar te bezichtigen in de fotogalerij van het Cultuurcentrum Achterolmen aan de 
Van Eycklaan 72 te Maaseik (B).

Cultuurcentrum Achterolmen

Van Eycklaan 72 - 3680 Maaseik – België

Fotogroep Inter-Limburg (leden van Belgisch en Nederlands Limburg)

Opening vrijdag 1 oktober, 19.00 uur

van 2 oktober t/m 30 oktober 2010

weekdagen van 9 tot 21 uur (behalve maandag van 9 tot 16 uur)

op de zaterdagen 2, 9, 16 en 30 oktober van 14 tot 17 uur 

zondag 17 oktober van 11 tot 17 uur

Stellen tentoon :

Hein en Karin Bonnie, Karin de Jonge, Michel Fatan, Mia Geyens, Mathieu Jacobs, Theo Kuipers, 
Hans Mastbroek, Ton Mestrom, Geert Noy, Albert Sneijkers, Guido Vandebroek, Jan van Soest, 

Piet Versteegden

Van harte welkom.

Albert Sneijkers

Coördinator
Albert.sneijkers@telenet.be

Fototentoonstelling van John Lambrichts bij fotoclub Dracula.

Op zondag 3 oktober 2010 bent u van harte welkom in jongerencentrum “Camion” Hoenderstraat 
2b te Margraten. De zaal gaat om 14:00 uur open en John begint om 14:30 uur met zijn 
presentatie en duurt inclusief een pauze tot ongeveer 18:00 uur.
John Lambrichts woont in Maastricht en werkt sinds 1991 als fotograaf. Eerst nog parttime maar 
sinds 1999 fulltime. Vanaf februari 1999 tot en met juni 2000 volgde hij vier verslaafde broers uit 
Maastricht. Hij noemde het project Walton City en liet een CD maken met schitterende zwart-wit 
foto’s en films. Het leverde hem de eerste prijs voor documentaire fotografische series op van de 
Zilveren Camera. 

Sinds die tijd is John Lambrichts een begrip binnen de documentaire fotografie, presentaties en 
prijzen in binnen en buitenland volgen elkaar op. Ook binnen de amateurfotografie is John 
Lambrichts geen onbekende, de Activiteitengroep Documentaire Fotografie maakte dankbaar 
gebruik van de kennis van John Lambrichts. 
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Natuurlijk zijn de foto’s van John Lambrichts via zijn website te bekijken, www.johnlambrichts.com. 
Het is echter nog interessanter als je de foto’s op een groot scherm kan bewonderen en vragen 
kan stellen aan de fotograaf in kwestie.

Expositie Fot'Art

Wilt u op koopzondag 31 oktober eens iets anders doen dan alleen maar shoppen? 

Fotoclub Fot'Art houdt op die dag een expositie in café d’r Klinge aan het Pancratiusplein 47 in 
Heerlen. De expo is alleen op zondag 31 oktober te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 
uur.

Onze club is opgericht in 2005 door een aantal leden,die al eerder lid waren van andere fotoclubs, 
en wij hebben een vast onderkomen gevonden in café d’r Klinge. We zijn heel blij met deze locatie, 
maar toen ons verzocht werd in het café eens een expositie te verzorgen, moest er toch even goed 
worden nagedacht over de manier waarop we de foto’s zouden kunnen presenteren. Maar omdat 
het ongedwongen, maar wel serieus met fotografie bezig zijn bij ons hoog in het vaandel staat, 
hebben we de uitdaging aangenomen en het resultaat mag er zijn.

Ditmaal dus geen expositie aan mooie witte wanden waar de ophangsystemen klaar hangen voor 
gebruik, maar wel een hele creatieve presentatie in een gewone bruine kroeg. 

Wilt u dus na het shoppen nog even genieten van een aantal mooie beelden, (er zullen zowel 
afdrukken op gewoon papier als op canvas te zien zijn) loop dan even bij ons binnen. Wilt u van 
tevoren al eens iets meer zien of lezen over ons werk surf dan naar www.fotart.nl 
De exposerende fotografen zijn: Dick Camps, Trudy van der Gaag, Anke Geurts, Math Leenders, 
Wim van der Gaag, Peter Lenaerds en Cees van ’t Hoff.

We zouden het op prijs stellen u zondag de 31e te mogen ontmoeten. 

Fotoclub Fot'Art

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin



September 2010Editie 7 13

Expositiebesprekingen

Bespreking fototentoonstelling Abedia in Rolduc

Het is een mooie locatie, maar het licht is er erg slecht, dat is jammer (reflecties).Op verzoek van 
het Rayon zijn leden van F.G. ISO’73 (Hub en Jan) gaan kijken en hebben een klein verslagje 
gemaakt van de tentoonstelling. We vonden het leuk om te doen, maar hopelijk vergeven jullie 
onze fouten. Wij hebben de foto’s naar onze eigen smaak en inzicht beoordeeld (hopelijk geen 
kwade gezichten). De bespreking van de exposanten is op willekeurige volgorde.

Jan Abrahams.
Goed werk uit Maastricht, hier en daar digitaal bewerkt. Jammer dat bij de foto van de 
waterplanten het licht niet zo goed was (donkere partij onderkant). De foto van het bos was 
geweldig, prachtige kleuren en een hele mooie sfeer.

Marcel Wetzels
De macro opname van een bloem, goed gedaan. Goede scherpte en kleur. Een prachtige opname 
was er van een zonsondergang, hier houden wij wel van. Alleen jammer dat de horizon niet 
helemaal horizontaal was (kleinigheid).

Peter Kerkvliet
Gebouwen, gefotografeerd in prachtige composities. Goed naar gekeken. De foto met spiegeling, 
goed gezien. De foto van het trappenhuis, goed gefotografeerd, in een klassieke compositie.

Marcel Maes
Een prachtige foto met mensen voor een raam, kijkend op een grote stad (Berlijn ?). De bewerkte 
foto van een meisje, zag er op afstand goed uit, maar op kijk-afstand viel hij ons iets tegen.
De zwart/wit foto van dorens, was erg druk. Geen rustpunt… De paarse rand om de foto met de 
roos kon ons niet zo bevallen. De roos zelf was goed gefotografeerd.

Jan Maes
Goed zwart/wit werk met mooie composities (model in Hombroich, zandgroeve). De kleuren foto’s 
hadden prima kleuren, alleen waren ze erg druk. Een rustpunt was moeilijk te vinden. Jammer dat 
de appeltjes op de voorgrond bij een van de kleuren foto’s niet helemaal scherp waren (wij zagen 
daar graag meer scherptediepte).

Maja Frins-Thonen
Twee geweldige landschappen (twee jaargetijden?). Prachtige kleuren en een geweldige sfeer.
Van de drie kinderportretjes kon ons alleen het portret met de twee kinderen bevallen. Mooie 
expressies op de gezichten. Maar op vakantie zou ik dezelfde foto’s maken.

Piet Frins
Drie graffiti foto’s, de rechtse kon ons zeer goed bevallen, deze had dan ook een sterke 
compositie. Ook goed gezien was de foto van de lianen, een prachtig perspectief.

Rico Lux
De drie natuur landschappen waren goed gefotografeerd. Opvallend was de foto met de mist, 
prachtige sfeer. De foto met de eenzame koe, mooie compositie, maar de koe kon iets scherper.
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De macro foto, het hart van de bloem was een beetje te centraal (volgens ons). Het verweerde 
kruis, prachtige kleuren en een rustige compositie.

Sjaak Smeets
Zeer goed zwart/wit werk. Prachtige contrasten en zeer goede composities. Bij de kleuren foto’s 
vond ik de kleuren wat overdreven (kwestie van smaak), maar ook hier weer sterke composities.

Hub Wetzels
Leuke avond serie van Maastricht, zeer goed belicht en mooie spiegelingen.De foto van het meisje 
op de trap, geweldig. Alleen jammer dat de leuning links was afgesneden. De foto van de trein-
wagons, prachtige kleuren en een goede compositie/diepte. De foto van de vissen op het ijs, zeer 
goed gezien, maar jammer genoeg te krap gefotografeerd. Iets meer ruimte om de vissen heen 
(speciaal links onder in de hoek) was wel gewenst.

Jo Ogrinc
Zeer mooie foto’s van zijn model. Vooral de foto met het model onder de brug, goed gezien en 
gefotografeerd. De foto van het strand had een mooi lijnenspel, maar kon ons niet echt boeien. De 
zee en mensen waren wat ver weg. De banaan bij het raam, een prachtig stilleven. Alles goed in 
beeld gezet.

Wim Falkenberg
De portretten van een man en een vrouw, waren wat aan de grijze kant. Deze konden meer 
contrast hebben. De portretten van de (donkere) kinderen, zagen er goed uit. De foto gemaakt in 
de tunnel, mooie kleuren (oranje licht) en een simpele maar goede compositie. Het beeld van een 
pater, prachtige foto. Mooie kleuren en een goede sfeer.

Martin Hartmans
Leuke foto’s gemaakt in het Gaiapark (denken wij). Jammer dat de foto van de lynx niet scherp 
was. Het stadsgezicht (beekje door de straat), een geweldige foto. Mooie diepte en goede 
compositie. De foto’s gemaakt met lachspiegels (?), zien er wel apart uit. Ik vond ze niet mooi (Hub 
wel), kwestie van smaak… 

Wim Fleuren
Prachtige foto gemaakt in Luik (Guillemin), mooie symmetrie en compositie. Het gebouw 
(Dusseldorf ?), goed gezien en gefotografeerd. Lijkt een geweldig gebouw. Twee prachtige 
landschappen, maar helaas te veel digitaal bewerkt (volgens ons). Dit blijft een kwestie van smaak. 
Wij hadden ze liever normaal gezien. De foto’s met digitale vlakken gaven een goede compositie, 
ook de kleuren waren mooi. Alles bij elkaar hangt er weer prachtig werk van de leden van Abedia. 
Alles ziet er goed verzorgt uit. De tentoonstelling is volgens ons zeker een bezoek waard.

M.v.g.

Hub Moonen/Jan Mrösz (EFIAP/b).

Leden Fotogroep ISO’73 landgraaf.
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