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Foto van de maand

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

December 2010 – straatfotografie

Bij straatfotografie denk ik aan een momentopname, waarbij alle factoren moeten kloppen en 
elkaar op het juiste moment moeten treffen. De fotograaf moet natuurlijk zijn apparatuur bij zich 
hebben, het moment moet zich voordoen en de fotograaf moet oog hebben voor dat juiste 
moment. 

Deze week waren het aantal inzendingen een grote verbetering op vorige maand. Straatfotografie 
lijkt dus een onderwerp dat veel mensen aanspreekt. De foto van de maand is naar mijn mening 
de foto die ertussenuit sprong wat betreft moment. De foto werd gemaakt door Wim van der Gaag, 
Fotoclub FotArt, Heerlen. 

Wim vertelde: “De foto is gemaakt in Antwerpen. Ik was daar op een zondagmiddag samen met 
Trudy om foto’s te maken in deze “plezante” stad. Lopend door de winkelstraten zag ik deze 
etalage en ik dacht meteen: hier moeten leuke taferelen kunnen ontstaan. En inderdaad waren er 
nogal wat voorbijgangers die, met meer dan normale belangstelling kijkend, de etalage voorbij 
liepen. Na enige tijd kwam er een wat ouder echtpaar voorbij en die zorgden voor dit aandoenlijke 
beeld.”

Ik moet Wim gelijk geven, het is een aandoenlijk tafereel, dat zeker een plek op de gevoelige plaat 
verdiende en daarmee ook nog eens een keer foto van de maand is geworden. Goed gezien en 
(waarschijnlijk) geduldig gewacht. Wie nog geduldig wacht zijn de geinteresseerden in het nieuwe 
thema......

Een van de inzenders van foto's wees mij op het feit dat het insturen niet alleen iets is dat je voor 
jezelf kunt doen, maar ook voor de club. Laat zien wat jouw club doet, zet je club op de kaart met 
de foto van de maand!!

Maar ja.....zonder thema van de maand.......geen foto van de maand. Spannend? Het thema zou 
deze spanning moeten kunnen laten zien, want het thema isvolgende inzending “Sportfotografie”. 
Heb jij die foto, waarbij je denkt: “Goal of geen goal, wordt de bal gevangen of niet, raakt de 
hoogspringer de lat of niet?” Stuur ze naar me toe en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. De 
beste foto verdient natuurlijk de voorpagina.

Ik laat me verrassen met de spanning in de foto.

Fred Vaessen

Eindredacteur

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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Kalender

22 nov t/m 11 dec: Expositie Fotogroep Reuver. Adres: Atrium Woongoed 2000, Pastoor 
Vranckenlaan 1 te Reuver. Openingstijden ma/do 08:30 / 16:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 
12:30 uur.

3 dec t/m 29 jan 2011: Op vrijdagavond 3 december 19.30 uur is de opening van de expositie ‘van 
idee naar product’ in het Goltziusgebouw van het Kunstencentrum aan de Goltiusstraat 21 Venlo.

3 t/m 31 december: Clubtentoonstelling van AFV het Motief, met op 19 december Peter Tuijl die 
een interessante middag verzorgt. Adres: Akerstraat 15, in hartje Heerlen. 

1 t/m 31 december: Fototentoonstelling bij Foto Geri in Heerlen door Wim en Trudy van der Gaag 
(lid Fotoclub Fotart). Adres: Dautzenbergstraat 40 in Heerlen. De foto's zijn er te zien tijdens de 
winkeltijden. 

17 dec t/m 9 jan: Fotogroep NL-70 exposeert in het Theehuis van het Odapark in Venray foto's en 
AV-presentaties. Er zijn ge-ensceneerde foto’s, experimenteel werk, documentaire foto’s, en 
fotowerk met een poëtische inslag. Adres: Merseloseweg 117, 5801 CC Venray, Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag van 11-17 uur. Gesloten 24, 25 en 31 dec alsmede 1 jan 2011.

1 t/m 31 januari: Fototentoonstelling bij Foto Geri in Heerlen door Jan Mrösz (lid FG ISO'73). 
Adres: Dautzenbergstraat 40 in Heerlen. De foto's zijn er te zien tijdens de winkeltijden. 

Nu t/m 16 januari: Der Rote Bulli, tip van Jan Nabuurs. Zie expositiebesprekingen.

Mededelingen Bond

Vernieuwde website Fotobondlimburg.nl

Sinds enkele jaren heeft de Fotobond afdeling Limburg een eigen website. Hierop is allerlei 
informatie te vinden over de Bond, wedstrijden, exposities en nieuwtjes. In een wereld waar alles 
digitaal wordt, is een paar jaar geleden ook gekozen voor een digitale versie van het rayonbulletin.

Nu we een paar jaar verder zijn, was het tijd om weer eens kritisch te kijken naar de website en het 
bulletin. De Fotobond wil graag jonge mensen aantrekken, maar zeker ook haar oudere leden 
bedienen van informatie. Voor beide partijen geldt dat informatie recent moet zijn. Met het 
maandelijks bijwerken van de website is dit niet het geval. Vooral de nieuwtjes en aankondigingen 
van exposities zijn daarbij bepalend. Een snellere bijwerking betekent echter ook een grotere last 
voor ons als vrijwilligers van de redactie. Tijd dus voor een andere oplossing. Een tijd geleden zijn 
we daarom bij elkaar gekomen om te brainstormen met vragen als “waarom zou het anders 
moeten?”, “wat zou er dan moeten veranderen?” en “wat betekent dat voor ons en onze leden?”.

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Waarom een nieuwe website? 
Wel, om de volgende redenen:
·         Dynamiek: een maandelijkse update is te weinig voor de huidige tijd en informatie. 
·         Deelname: we willen leden meer mogelijkheden bieden voor eigen invulling.
·         Onderhoud: in de huidige website zit veel kennis en onderhoud kost veel tijd.

De oplossing hebben we gevonden in Joomla. Joomla is een software-pakket op basis van een 
zogenaamd Content Management Systeem (CMS). Dit houdt in dat de gegevens op de website in 
een database staan, waarbij inhoud en uiterlijk losgekoppeld zijn. Zo kan het uiterlijk gemakkelijk 
worden gewijzigd zonder de gegevens te wijzigen en andersom. Verder bevat Joomla allerlei 
modules voor bijv. een kalender, fotoalbums, toegang voor meerdere gebruikers, zoekmachines, 
etc. En dat allemaal gratis.

Wat betekent dat?
Het gebruik van Joomla biedt allerlei mogelijkheden, die we hierboven benoemd hebben. Dit is wat 
we gaan doorvoeren met de nieuwe website:
·         Gebruikers kunnen zelf hun artikelen plaatsen. Waar ze nu een mail sturen naar de redactie, 
kunnen ze zelf hun artikelen indienen. De inhoud van de website wordt dus veel dynamischer.
·         Er komen accounts voor het bestuur, de clubs, mentoren en enkele losse gebruikers, die 
regelmatig artikelen maken. Zij kunnen hun eigen, geplaatste artikelen wijzigen.
·         De gebruikers zijn zelf grotendeels verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel. Zodra 
een artikel is ingediend, bekijkt de redactie het en plaatst het artikel indien goedgekeurd.
·         Het rayonbulletin blijft voor nu behouden. Eén keer per maand wordt een bulletin gemaakt 
als een abstractie van de website.
·         Fotoclubs kunnen een eigen pagina aanvragen indien ze zelf geen website hebben. Deze 
pagina dient ter introductie van de betreffende fotoclub.
·         Er wordt meer ruimte gereserveerd voor foto’s. Alle ingezonden foto’s voor de foto van de 
maand worden geplaatst. De foto van de maand komt op de eerste pagina van de website.

Dat is wel erg veel verandering
Dat klopt. We vinden de nieuwe aanpak echter sterk opwegen tegen de huidige opzet, kijkend naar 
onderhoud, kennis, dynamiek, gemak, inhoud en kosten. Alle leden samen maken de Fotobond, 
dus we kunnen ook samen inhoud geven aan de website.

Hoe gaat het nu verder?
Het voorstel is inmiddels goedgekeurd door het huidige bestuur (inclusief nieuwe voorzitter). We 
zullen er als redactie zorg voor dragen dat alles soepel verloopt en dat de instapdrempel laag is. 
Dit doen we door o.a. een handleiding op te stellen en indien nodig organisatie van een 
introductieavond. We hopen voor het eind van 2010 alles gereed te hebben, zodat we het nieuwe 
jaar kunnen starten met een nieuwe website. Er moeten veel zaken onder water worden geregeld, 
waar we nu druk mee bezig zijn. Uiteraard houden we alle leden op de hoogte.

Namens de redactie,

Sander Hulsenboom

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Persberichten

Foto's in het Odapark

'Het moet ergens over gaan….'

staat op de gevel van het Theehuis van het Odapark in Venray. Dat Theehuis is het epicentrum 
van de Stichting Odapark, Centrum voor hedendaagse kunst in Venray. Fotogroep NL-70 
exposeert daar van 17 december tot en met 9 januari foto's en AV-presentaties.

De tentoonstelling van NL-70 is uit het aangeleverde materiaal samengesteld door curatoren 
Marijke Cieraad en Theo Lenders, aangevuld met Hay Joosten van het Huis voor de Kunsten 
Limburg. Professionals dus. Niet allemaal als fotograaf, maar wel als kenners van hedendaagse 
kunst.

En het resultaat mag gezien worden. Er zijn ge-ensceneerde foto’s, experimenteel werk, 
documentaire foto’s, en fotowerk met een poëtische inslag. Foto’s die bewondering oproepen, of 
verwondering. Foto’s waar je bij weg droomt of die tot nadenken stemmen. Foto’s die in enigerlei 
mate ‘ergens over gaan’. Foto’s waarbij er ergens tussen fotograaf en toeschouwer ‘iets gebeurt’. 

Er worden ook door AV-presentaties getoond en als extra activiteit zullen NL-70 leden op 
zondagmiddag korte portfoliopresentaties houden.

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Het Theehuis ligt verscholen tussen de bomen van het Odapark. Een prachtige locatie met een 
prachtige expositieruimte. En een prima tentoonstelling! 
Nieuwsgierig?

Kom kijken!

De opening is op 17 december, 19.30 uur. 

Adres: Merseloseweg 117, 5801 CC Venray
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11-17 uur.
Gesloten 24, 25 en 31december alsmede 1 januari. 

Bij de opening en op de zondagen zijn NL-70 leden aanwezig. Zij spreken U graag!

Fototentoonstelling bij Foto Geri in Heerlen.

In de maand december zullen Wim en Trudy van der Gaag een expositie houden bij Foto Gery, 
Dautzenbergstraat 40 in Heerlen. De foto's zijn er te zien tijdens de winkeltijden. Op verzoek is er 
een deel bekend werk, maar ook een deel nieuwe foto's te zien. 

M.v.g.
Trudy van der Gaag

Fototentoonstelling bij Foto Geri in Heerlen

In de maand januari 2011 zal Jan Mrösz (lid FG ISO'73) een 20-tal foto's ophangen van 
landschappen en portretten gemaakt op zijn rondreis door Turkije. Deze foto's zijn nog nergens 
vertoond en steken boven de normale vakantiefoto uit. Veel hobby-fotografen zijn blij dat Geri zijn 
bovenverdieping beschikbaar stelt als tentoonstellingsruimte, hier wordt dan ook veel gebruik van 
gemaakt. Een bezoek is dan ook van harte aan te bevelen. Later in het jaar zal een deel van deze 
foto's worden opgehangen in de bibliotheek in Nieuwenhagen (Landgraaf).

M.v.g.

Jan Mrösz

Tentoonstelling AFV Het Motief

Beste fotovrienden van Limburg,

Ik wil jullie en al jullie clubleden van harte uitnodigen op onze clubtentoonstelling volgende week 
vrijdag 3 december. Voor sommigen ligt Heerlen niet in de buurt. Maar een bezoekje aan Limburg 
tijdens de kerstmaand combineren met een bezoek aan onze clubexpositie is misschien een 
aardige reden om af te zakken naar Heerlen. De expositie loopt vanaf 3 december tot en met 31 
december. 

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin



December 2010Editie 10 8

We exposeren in hartje Heerlen; Akerstraat 15 in het winkelgebied van de stad. Als club bestaan 
we 60 jaar en er is veel te zien en te beleven. Ik zou het erg fijn vinden om jullie te mogen treffen.

Ik wil jullie in het bijzonder uitnodigen voor zondag 19 december (14 - 17 uur). Dan komt Peter van 
Tuijl een zeer interessante middag verzorgen. Het programma is ook zeer nuttig en leerzaam voor 
bestuurders en ambitieuze fotografen. In de week voor 19 december zullen we nog informeren wie 
er 19 december bij wil zijn. Als jullie per mail aangeven wie en met hoeveel leden jullie dan komen 
zou ik zeer op prijs stellen.

Tot ziens in december,
Johan van den Boomen, voorzitter AFV het Motief

Dessert bij Kunstencentrum Venlo.

De deelnemers van het fotografieproject van Menu2010 exposeren hun fotoseries op de eerste 
verdieping van het Goltziusgebouw (Goltziusstraat 21, Venlo) van Kunstencentrum Venlo. 
Open voor bezoekers op maandag en dinsdag van 12.00 – 17.00 uur en woensdag en vrijdag 
tijdens openstelling kunstuitleen van 15.00 – 20.00 uur. Van 8 November t/m 29 januari.

Foto: Karin de Jonge

Na het hoofdmenu als dessert (het lekkere toetje aan het einde) nog één keer alle foto’s van dit 
project bij elkaar. De tentoonstelling laat zien dat het mogelijk is eenzelfde onderwerp (nl onze 
agrarische cultuur) van diverse invalshoeken te benaderen. Grafisch, documentair, speels, strak, 
kleurrijk of sober zwartwit. Het agrarische tonen of dat juist gebruiken om andere dingen te 
verbeelden. Met een goed idee is in fotografie veel mogelijk. De series van Ted Born, Henk 
Hoedemaekers, Monique Hendriks, Frans Smets, Wim Jenniskens, Karin de Jonge, Tom van den 
Bosch, Jan van Soest en Jan Nabuurs maken dat overduidelijk.

De tentoonstelling is tevens deel van de expositie “van Idee tot Product” van de docenten van het 
KCV. De opening van die tentoonstelling is op vrijdag 3 december om 19.30 uur.

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Uitnodiging expositie “Van idee naar product” 

Op vrijdagavond 3 december is de opening van de expositie ‘van idee naar product’ in het 
Goltziusgebouw van het Kunstencentrum Venlo. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen 
in keuken van de kunstenaar en de amateurfotograaf. Laat u inspireren tot nieuwe ideeën door de 
verschillende werken en foto’s. 

Deze tentoonstelling richt zich op het proces van het krijgen van een idee tot het tot stand komen 
van een product. Wat wil ik maken, hoe komt een idee tot stand en hoe werk ik het vervolgens uit? 
U ziet werken van beeldend kunstenaars en docenten van het Kunstencentrum, van Suzanne 
Berkers, Jos Beurskens, Jacqueline Hanssen, Arjen Markenstein, Bernadet Moerkerk, Rini 
Ronckers, Iris Slock en Leonie Stikkelbroek. 

Deelnemers van het fotografieproject van Menu 2010 exposeren tegelijkertijd hun foto’s die ook 
tijdens de manifestatie Menu 2010 te zien waren. Dit zijn series van Ted Born, Henk 
Hoedemaekers, Monique Hendriks, Frans Smets, Wim Jenniskens, Karin de Jonge, Tom van den 
Bosch, Jan van Soest en Jan Nabuurs.

De tentoonstelling is na de opening nog te bezoeken tot en met 29 januari 2011 van maandag tot 
en met woensdag tussen 12.00u en 17.00u. 

Meningen

Het verenigingsleven in Limburg

Het volgend jaar is er weer een wedstrijd in samenwerking met het Limburgs Museum en onze 
Duitse en Belgische fotovrienden. Het gaat er, zoals in de beschrijving duidelijk wordt, om foto's, 
die het "Leven in verenigingsverband"in beeld brengen en " zeggingskracht" uitstralen.
Diegene die zou denken:"Ik ga een avondje naar de biljartclub van mijn vriend Piet. Ik schiet wat 
foto's van de leden aan de bar met een glas bier en wat shots van de biljarters aan de tafels.... dan 
is het werk, op het Photoshoppen en printen na, klaar ", die maakt, denk ik, een grote vergissing

De werkelijkheid is anders. Jaren geleden hebben we als Fotokring Stein ons als verplicht 
onderwerp "De schutterij"opgelegd. Toen de foto's gepresenteerd werden waren wij met zijn allen 
teleurgesteld. Bijna alle foto's waren gemaakt van schutters onder de schietbomen met een paar 
foto's van het defilé als uitzondering. Wij vroegen ons af: Is dit nu "De schutterij?"  Na een aantal 
gesprekken met mensen uit de schutterswereld kwamen wij tot de conclusie dat het anders moest. 
In de volgende anderhalf jaar hebben wij als groep ons ingeleefd in het schuttersleven . Dat 
inleven heeft effect gehad en er is toen een zeer aansprekende serie foto's en dia's uit 
voortgekomen.

Op grond van die ervaringen alsook op de ervaringen met andere projecten, die ik in de tijd heb 
gedaan, heb ik een zeker patroon van activiteiten onderkend die kunnen bijdragen in het realiseren 
van zeggingskrachtige foto's. Het belangrijkste boodschap is oppervlakkigheid voorkomen en dat 
gaat het beste door je het leven van de vereniging waar je de foto's van zou willen maken van 
binnen uit te leren kennen. 

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Wat is daarvoor belangrijk
Op de eerste plaats een goede introductie. Geef duidelijk aan wat de doelstelling is en wat je wilt 
bereiken . Hier spelen twee zaken een rol te weten je eigen instelling en datgene wat je van de 
vereniging vraagt en niet in de laatste plaats wat de winst kan zijn voor de vereniging.
 
Iedere vereniging heeft zijn geschiedenis en cultuur en die moet je kennen wil je tot iets goeds 
komen. Een goed gesprek over het karakter en de beleving van de vereniging met leden of bestuur 
is daarvoor een eerste stap. Verder is het aan te bevelen om vooraf goede afspraken te maken 
over de werkwijze en hoe met het materiaal, de opnames, wordt omgegaan. In dat kader snijdt het 
mes aan twee kanten wanneer de fotograaf zijn gewenste foto's heeft en volgens goed gebruik de 
vereniging een fotoverslag verwerft van de verenigingsactiviteiten Ik ben van mening dat er iets 
goeds ontstaat als je gedurende langere tijd met een vereniging samenwerkt bijvoorbeeld 
gedurende hun activiteitenseizoen of gedurende een verenigingsjaar. Als fotograaf weet je dat je 
alle ins en outs in die periode gevangen hebt, voor de vereniging is het beeldverhaal van de 
activiteiten over de gekozen periode de aanwinst.

Het grootste probleem wat er wel ligt is de selectie van de foto's voor een serie. Stel je hebt er 
gedurende de periode 250 goeie foto's gemaakt en je bent zelf nauw betrokken geweest bij al die 
activiteiten. Het maken van een selectie van vijf aansprekende beelden voor een onafhankelijke 
beschouwer is dan niet eenvoudig. Zelf heb ik goede ervaring met een methode waarbij ik een 
selectie van 15 tot 20 foto's aan de leden van de vereniging presenteer en hun vraag hun favoriete 
serie van vijf foto's die elkaar aanvullen te selecteren. Hetzelfde vraag ik aan een paar bevriende 
fotografen . Ik heb dan drie invalshoeken voor mijn keuze te weten mijn eigen eerste oordeel, het 
oordeel van de betrokkenen en het oordeel van een paar vakbroeders.. Op basis van al die 
informatie bepaal ik de keuze en volgorde voor de serie.

Ik hoop met dit verhaal een steentje bij te dragen in het welslagen van de wedstrijd en succes voor 
de inzenders.

Wien van der Weijden

Geen ‘lege esthetiek’!

In de Limburger van Zaterdag 31 oktober staat een groot artikel m.b.t. Limburgfoto 2010. Dit artikel 
eindigt met de zin: ”Wij kijken naar het verhaal in de foto. Geen lege esthetiek”. Punt.
Tja. Hoe nu verder? Wat moeten we daarmee aan als vrijetijdsfotograaf. Als vrij fotograaf vooral.

“Geen lege esthetiek”. 

Je kunt er snel overheen lezen en alleen ‘het verhaal’ lezen zonder te lezen wat ‘tussen de regels 
staat’ en je gaan richten op het verhaal in de foto, maar het blijft toch door zeuren in mijn hoofd: 
“Lege esthetiek”. Ik kan daar maar niet van los komen. Steeds dringt zich weer de vraag of dat wel 
kan, lege esthetiek. Het is zo negatief. Ik bedoel esthetiek is toch een woord dat inhoudelijk enorm 
sterk is. Een woord dat aangeeft waar het toch om zou moeten gaan? Een woord dat het ‘platte’ 
wat er in overdaad is in de wereld, ver te boven gaat qua inhoud . 

Esthetiek gaat toch over iets hoogstaands. Over veredeling. Over beschaving.. Over verfijning. 
Over nuancering. Lege esthetiek? Wat wordt hiermee bedoeld?. Ik vertaal het maar even naar: 
lege/zonder verfijning, of lege/zonder beschaving, of lege/zonder hoogstaand te zijn, of 
leeg/zonder nuancering. Tja.

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Zou dat de bedoeling zijn als er staat:“Wij kijken naar het verhaal in de foto. Geen lege esthetiek”? 

Ik kan me niet voorstellen dat dit hiermee wordt bedoeld. Maar wat dan wel? 

Esthetiek gaat toch over schoonheid in al z’n verscheidenheid. Over de waardering van het schone 
in al z’n breedte? Over kunstzinnigheid en over smaakvol? Over de filosofie van de 
schoonheidsleer? Dat is toch iets dat door duizenden jaren vorm en betekenis en vooral 
inhoud=verhaal heeft gekregen. Je kunt dit toch niet afdoen met leeg= zonder= wars van= alleen?

Het zou moeten gaan over ‘het verhaal in de foto’. Er is toch niemand die met droge ogen kan 
beweren dat een fraai esthetisch beeld van welke makelij dan ook of het nu betreft een schilderij, 
foto of beeldhouwwerk geen verhaal in zich heeft? Ja, als je met verhaal bedoelt de schilderij van 
het zigeunerjongetje met een dikke traan op z’n wangetje, ja dan.

Maar ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar om zulke er mijlen dik opliggende en met 
spiksplinternieuwe klompen aan, toch nog aanvoelende verhalen zou moeten gaan.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat esthetiek niet meer mag? Dat het niet ietsje genuanceerd 
mag zijn? Dat het wat niet veredeld mag zijn? Dat fijnzinnigheid niet gewenst is? Dat, voor mijn 
part, kunstzinnigheid, uitgesloten wordt? Of dat er geen dubbele of driedubbele ‘laag’ mag zijn.

Dat het alleen met grof krijt en heel direct mag zijn? Dat de foto’s verder nog alleen maar heel 
direct en niet meer iets verhullend mogen zijn. Dat leed en verdriet er vanaf moeten spatten en in 
dikke tranen op de wangen te zien moeten zijn met liefst een bakje onder de prent om het vocht op 
te vangen?

Ik weiger aan te nemen dat zulks de bedoeling is. Dat zou toch veel tekort doen aan de vele 
prenten en vooral de prijswinnaars van deze expositie en zeker ook aan de vele fotografen in het 
Limburgse, maar ook daarbuiten.

Wat is er aan de hand? Of zou dit dan toch al een inspelen en een voorbode zijn van de 
momenteel heersende mores?

Ik houd mijn hartje vast.

Mvg

Miel van montfort

Expositiebesprekingen

Limburg Foto 2010

‘Expositie met kwaliteit en verscheidenheid’ dat was de samenvattende conclusie van Peter van 
Tuijl, het jurylid van Limburg Foto 2010. 
Hij had de taak om uit de ongeveer 500 inzendingen een selectie te maken voor de tentoonstelling 
en om de prijswinnende foto’s aan te wijzen. Er waren zowel individuele foto’s als een aantal 
series met drie foto’s. Eerst heeft hij de individuele foto’s bekeken en in een aantal sessies 
teruggebracht tot ongeveer 80 foto’s. Daarbij vielen nog ongeveer 40 foto’s af die 
tentoonstellingswaardig waren maar waarvoor geen ruimte was. Daarna is uit de series van drie 
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een keuze gemaakt om uiteindelijk tot een tentoonstelling te komen van in totaal 91 werken. 
Bovengrens aan wat er kan hangen.

Een belangrijk criterium dat Peter van Tuijl heeft gehanteerd bij zijn selectie, was originaliteit. ‘Alles 
is al eens gefotografeerd’ stelde hij in navolging Henri Callahan. Het gaat om het belang van 
persoonlijke keuzes, uitdrukkingen en de expressie van de mens. 

Bij de selectie van de foto’s hanteerde hij drie criteria:
·         Vorm en techniek zowel bij de opname als bewerking en afdruk. Begrippen hierbij zijn 
compositie, afwerking en presentatie;
·         Inhoud van de foto, welk verhaal vertelt de foto of welke emoties en gevoelens worden 
overgebracht. Esthetiek is hierbij ondersteunend aan het verhaal en soms ondergeschikt. 
·         Originaliteit, oftewel ‘heb ik het al veel vaker gezien’.

Naast deze drie aspecten heeft hij ook een expositie willen maken die de breedte van de 
vrijetijdsfotografie in Limburg goed laat zien zonder overigens geweld te doen aan de kwaliteitseis. 
Het eindresultaat geeft een goed beeld van de kwaliteit en variëteit van de Limburgse 
vrijetijdsfotografie.

De foto van Wim Fleuren (FC Abedia) kreeg de derde prijs. Volgens Peter van Tuijl deed deze foto 
hem denken aan de dynamische foto’s van Andreas Gursky. 
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De tweede prijs was voor een foto van Gerrit van Harreveld (FG F8) waarbij vooral het beslissende 
moment beeldbepalend is waardoor de foto een extra dimensie krijgt.

De eerste prijs ging naar de foto ‘Jesse in zijn woonkamer’ van Piet Schuttelaar, een foto waar het 
verhaal centraal staat. 

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin



December 2010Editie 10 14

Expositie Fotof Limburg in galerie Artego te Valkenburg

In het weekend van 5 november hield Fotof haar expo waarbij met name series werden getoond. 
Deze zijn van hoog niveau, er is ruim aandacht besteed aan de opzet en de presentatie. 
Zoals we van Fotof gewend zijn worden er vooral series getoond. De serie van Hans Brouns 
waarbij personen op een natuurlijke ontspannen wijze worden getoond wordt afgewisseld met de 
serie van Guido Verbruggen over het halfvasten carnaval in Stavelot. Jean Pierre Cremers maakt 
zijn naam waar door zijn serie op urbanlokaties waar zijn zelfportret in verwerkt is, soms aangevuld 
met andere elementen zoals een bloem. De serie van Maria Paas valt op door het mooie lichtspel. 
Jo Frijns toont een serie gemaakt in de metro in New York waarbij leuke momenten zijn 

“gevangen”. De series van Theo Finger “Zinneke” en “the unkwown man” roepen een gevoel op 
van vervreemding. De serie “passie” van Dick van Nierop is de blikvanger van deze expo. Op 
prachtige wijze is er met sober licht een aantal portretten gemaakt waarbij iedere geportretteerde 
een voorwerp vasthoudt dat de link legt naar zijn of haar passie. Tot slot de serie van Jo van Aken 
waarbij soms spectaculaire landschappen te zien zijn. 

Een leuk detail is dat er door de hele exporuimte plakkertjes (geeltjes) liggen waar bezoekers hun 
gevoel of mening op kunnen schrijven. Door deze bij de foto te plakken ontstaat er een leuke 
toevoeging zoals “witter dan wit, witter dan dit bestaat niet”, “laat het zingen maar aan papa over”.  
Soms gaan de fotos hierdoor nog meer spreken.
Fotof heeft met een mooie expo neergezet waarbij klassieke onderwerpen worden afgewisseld met 
moderne series en digitale experimtenen. 

Dia-Digi-Dag 2010

Met veel plezier kan men op een geslaagde Dia-Digi-Dag van zondag 14 november te Nederweert-
Eind terugkijken. Welgeteld 160 bezoekers kwamen hierop af en het aantal is ieder jaar groeiende. 
Het evenement voorziet dus in een duidelijke behoefte. Een reden te meer om door te gaan met 
deze uitingsvorm. De deelnemers kwamen uit België, Duitsland, Engeland, Ierland, Amerika en 
Nederland. Ook dat geeft aan het geheel een meerwaarde.

Diegene die verwacht op een traditionele 
manier naar een serie diafoto’s te kijken komt 
bedrogen uit. Het zijn stuk voor stuk 
audiovisuele presentaties waarvan de ene foto 
overloopt in de andere. Het is een totaal ander 
medium dan een diapresentatie waar ieder 
beeld een aantal seconden stil blijft staan. 
Beeld, beeldovergangen en muziek, wel of niet 
ondersteund door een spreekstem, dienen 
samen voor een passend geheel te zorgen. Zo 
creëert men als het ware een sfeerbeeld dat 
het thema, die de maker hieraan verbonden 
heeft, dient weer te geven. Dit is uiteraard ook 
een belangrijk criterium voor de jury.
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De presentaties verliepen allen vlot en prettig 
en dat is best belangrijk, omdat de bezoeker 
toch vier uur aan de stoel gekluisterd was en 
tussen 13.00 en 17.00 uur, met een pauze van 
30 minuten, 27 presentaties te zien kreeg. De 
tijdsduur van iedere presentatie varieerde van 
1.30 tot 7.00 minuten. Na iedere presentatie, 
volgde een korte impressie van het jury-
commentaar. Mede door de verscheidenheid 
van de presentaties was deze zit niet te lang.

Bij het maken van zo’n presentatie komt veel 
meer kijken dan alleen maar het tonen van een 
aantal beelden. Er dient een eenheid gesmeed 
te worden tussen beeld, muziek en eventuele spreekstem. Natuurlijk is de tijdsduur van de 
presentatie ook van groot belang. Hier geldt vaker ‘less is more’. In de combinatie van al deze 
aspecten verliep het dan ook niet bij iedereen altijd even perfect. Het kiezen van de juiste beelden 
is al een opgave op zich en dan moeten de beelden ook nog op die plaats getoond worden zodat 
ze een eenheid vormen met de onderliggende muziek. Bij een muzikaal hoogtepunt zal dus ook 
een foto getoond dienen te worden die dit hoogtepunt onderstreept. De muziek alleen al schept 
dus verwachtingen. Iets wat vaker over het hoofd werd gezien. Ook waren er verschillende 
presentaties waarbij de spreekstem afbreuk deed aan het geheel. Een zeker niet te verwaarlozen 
aspect dus. Om zo’n presentatie in elkaar te zetten behoor je niet alleen op het gebied van beeld, 
maar ook op het gebied van muziek de nodige kennis in huis te hebben. Muziek is een vak apart. 
Een kant en klaar muziekstuk dat naadloos aansluit bij de beelden zul je dus niet of nauwelijks 
vinden. Hierbij heb je verstand van ‘plak- en knipwerk’ en het maken van de juiste overgangen 
nodig. Neem als voorbeeld maar een goede tv-documentaire, dan begrijpt iedereen wat de 
bedoeling is. Al met al had iedereen zich goed van zijn of haar taak gekweten. Het niveau was 
goed tot zeer goed te noemen.

De dag was strak georganiseerd. Een compliment in de richting van de organisatie is dan ook zeer 
zeker op zijn plaats. Een puntje van kritiek: bespreek het werk na iedere presentatie zowel voor als 
ook na de pauze op dezelfde manier. Dat schept duidelijkheid.

Rond 17.00 uur werd de jury- en de publieksprijs bekend gemaakt.
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De Juryprijs luidde als volgt:
Een gedeelde eerste prijs
1. Albert Rietjens (Mission Impossible)
1. Jan Crutsen (Feu de Noël)
3. Ted Born (Mont Blanc)

De publieksprijs zag er als volgt uit:
1. Ted Born (Mont Blanc)
2. André Hartensveld (Winterlicht)
3. Henk-Jan de Weert (Downside Up)

Ondergetekende verheugt zich op een vervolg.
Loek Laudy

Jury uitslag DiaDigiDag

Wij willen alle inzenders, bezoekers en sponsoren bedanken voor hun inbreng.
We hopen iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten. Samen met, wie weet, nog meer AV-
liefhebbers. Naast de ongeveer 160 aanwezigen konden meer stoelen geplaatst worden!
 
Tijdens de DDD 2010 zijn filmopnamen gemaakt voor de Weerter TV. U kunt deze zien via:
http://www.youtube.com/watch?v=LUpls5wrmrQ&feature=mfu_in_order&list=UL

De complete jury uitslag was:
 
Uitslagen DiaDigiDag 2010
De top 10 van de jury, met een gedeelde eerste plaats, een gedeelde 5de plaats (4 series!) en een 
gedeeld 9de plaats (7 series!)

1 Feu De Noël Jan Crutsen (D)
1 Mission Impossible Albert Rietjens
3 Mont Blanc Ted Born
4 Op safari Henk Hoedemaekers
5 Van Rechts Naar Links Rita Buysse en Ria Tubbax (B)
5 Ready Dave Lasko (USA)
5 Oerdriften Monique Achterberg
5 Doelloos Giel Rombout
9 Downside Up Henk-Jan de Weert
9 Your Star Peter Coles (UK)
9 Licht Staat Nooit Stil Wim Jenniskens
9 Winterlicht André Hartensveld
9 Sporen Van Mensenwerk Cees van Vugt
9 Iced Faces Gerrit van Harreveld
9 Is There Anybody Out There George van den Ochtend
 
De jury bestond uit de heren: Piet Huijgens en Henk Tulp.
Zoals zij al aangaven tijdens hun nabespreking hebben zij geen absolute uitschieters gezien.
Het verschil in punten tussen de nummers 1 en 9 was slechts 6 punten!
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De top drie van het publiek:
1 Mont Blanc Ted Born
2 Winterlicht André Hartensveld
3 Downside Up Henk-Jan de Weert

Wim Jenniskens
Leo Koppens
George van den Ochtend
Albert Rietjens
Hub Vermeeren

Expobespreking van Fotoclub FOT'ART te Heerlen

Zoals door de fotoclub zelf al aangegeven op hun website is het een expositie geworden met een 
creatieve presentatie in een bruine kroeg. Het eerste dat op valt is dat de foto's niet aan de wand 
hangen maar in lijsten op tafels worden gepresenteerd. De vraag rijst of het een creatieve 
oplossing is of een noodoplossing. Het is wel een goede mogelijkheid om een groter aantal foto's 
in een beperkte ruimte te presenteren. Door het weglaten van het glas in de lijsten werden 
spiegelingen in ieder geval voorkomen. Goed bekeken. Aangezien er maar 6 exposanten waren is 
het mogelijk om een korte impressie te geven van de foto's van ieder persoonlijk.

Ank Geurts
Een serie avondlicht foto's waarbij de foto met de reflectie van de kerk het meest in het oog 
sprong. Ook de foto van het kind in een zuidelijke omgeving valt op. Jammer dat het beeld niet 
scherp is en deze onscherpte geen toevoeging aan de foto is.

Wim van der Gaag.
Wim presenteert een serie landschappen welke hij gedeeltelijk in sepia gedrukt heeft.
De foto met de boom en de heiige achtergrond toont erg goed.

Cees van 't Hoff
Hier een serie in kleur van reflecties van/in plastiek zuilen welke spannend in beeld gezet zijn.
Ook zijn zwart wit foto's getuigen ervan dat Cees goed om zich heen kijkt en mensen in hun 
omgeving (dagelijks leven) goed in beeld brengt.

Trudy van der Gaag
Zij presenteert een serie: "De ontmoeting van aarde tot hemels" waarbij de foto met de glazen en 
de foto met mes en vork ons inziens de naam van de serie het beste weergeven. Ook de twee 
foto's van een fietsende vrouw op het strand zijn interessant waarbij de foto met de natte glasplaat 
voor ons het sterkste is.

Dick Camps
Dick heeft enkele foto's op linnen geëxposeerd waarbij de foto van de mensen op het strand die 
een visnet binnenhalen ons het meest in het oog sprong. Vooral doordat de schaduw van de 
mensen een spannend element in de foto is.

Math Leenders
De foto van de verkoper op de rommelmarkt springt in het oog door de gezichtsuitdrukking: "Hier 
valt niks te verkopen". 
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Der Rote Bulli

Het NRW-forum in Düsseldorf exposeert foto’s van Stephen Shore, en Bernd & Hilla Becher en 
hun leerlingen. Stephen Shore’s foto van een rood volkswagenbusje in een woonwijk is het 
titelbeeld van de tentoonstelling. Het is een prachtig harmonieuze foto die werd aangekocht door 
Bernd Becher. Ook al zo’n beroemdheid. Hij wilde die foto hebben, vanwege de beeldkwaliteiten, 
maar ook omdat in de jaren 70 zo’n volkswagenbusje hét fotografenvervoermiddel bij uitstek was. 
Je kon alles meenemen, er in overnachten en als je te klein was ging je er boven op staan. Dat is 
de onderlaag en de meerwaarde van de foto.

Bernd & Hilla Becher (Duitsland) zijn wereldberoemd geworden met hun architectuurfotografie en 
vooral door de conceptuele aanpak daarin. Ze fotografeerden watertorens en andere opvallende 
industriële bouwwerken op een zo droog mogelijke manier. Egaal grijze lucht, geen mensen, geen 
emotie. Ook andere onderwerpen (vakwerkhuizen) werden met dat concept vereeuwigd. Alles in 
zwartwit, met technische camera en seriematig gepresenteerd. Recht-toe-recht-aan fotografie, die 
onder de naam ‘Straight Photography’ als stroming bekend werd. Met name door de Bechers. 

Stephen Shore (USA) begon als 7-jarige met fotograferen. Hij bleek een artistiek genie. Veertien 
jaar oud trok hij de stoute schoenen aan en ging met zijn werk langs bij het Museum of Modern Art 
in New York. Die waren onder de indruk en kochten enkele foto’s aan. 17 jaar oud verliet Shore 
school en hij kon als fotograaf gaan werken bij Andy Warhol’s Factory. Daar kom je niet zomaar 

binnen natuurlijk. Dan kan je wat. Maar anderzijds stelt Shore vooral daar een nieuwe benadering 
van kunst opgedaan te hebben. 23 jaar oud had hij zijn eerste solo-tentoonstelling in het MoMa. 
Kleur was destijds enkel voor reclame en thuisgebruik, maar niet voor de serieuze fotograaf. Shore 
bracht daar verandering in. Hij is een natuurtalent met een bijzonder gevoel voor harmonie in kleur 
en vorm. Dat spat er van af. Hij fotografeert een enorm breed spectrum aan onderwerpen. 
Alledaagse dingen, die bijzonder worden door de foto en door de conceptuele aanpak van de 
fotograaf. Shore noemt het de magie van de ‘special awareness of the total ordinary’.

Bernd Becher was docent aan de Dusseldorfer Kunstacademie en net als bij het fotograferen deed 
zijn vrouw Hilla gewoon mee. Hun leerlingen kregen vooral het werken vanuit een concept met de 
paplepel ingegeven. Dat is overduidelijk herkenbaar in de tentoonstelling. Bij een enkeling wordt 
dat na-apen, maar de overgrote meerderheid wist er ook als student al zijn/haar eigen draai aan te 
geven. Sommige studenten zijn niet meer actief als fotograaf, maar er zijn ook beroemheden 
onder. Matthias Koch, Andreas Gursky en Candida Höfer zijn bepaald niet de minsten.

Hilla Becher ontmoette de 15 jaar jongere Shore in de beginjaren 70 van de vorige eeuw in New 
York en was onder de indruk van zijn werk. Er ontstond een wederzijdse vriendschap. De Bechers 
brachten hun leerlingen in aanraking met Shore’s werk en overtuigden hen van zijn belang. De 
expositie laat zien dat veel leerlingen het kleurgebruik met graagte oppakten. Ook Shore’s invloed 
is goed terug te zien in de tentoonstelling.

Misschien kunnen de ‘foto-verzamelingen’ (soortgelijke foto’s van soortgelijke onderwerpen in één 
serie) niet iedereen bekoren, maar het is sowieso indrukwekkend te zien wat er mogelijk is met 
een conceptuele aanpak. Hoe je door diep in je onderwerp te duiken tot geweldige seriematige 
fotografie kan komen. Fotografie is niet enkel techniek. Fotografie staat of valt met een goeie 
aanpak. Deze tentoonstelling maakt dat op een fraaie manier nog eens goed helder. Een 
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tentoonstelling van dit niveau zo dicht bij huis mag je als fotografie-geinteresseerde niet laten 
liggen.

Vrijdagavond is de bijzondere avond in het NRW-forum. Tot 24 uur geopend. Vanaf 18 uur een 
verlaagde entreeprijs. En om 20 uur een (Duitstalige) gratis rondleiding door een enthousiaste en 
terzake kundige gids, die een brede parate kennis op het gebied van kunst blijkt te hebben. 

Voor meer informatie zie: www.nrw-forum.de. De tentoonstelling is nog tot 16 januari. Een 
aanrader!

Jan Nabuurs

Verslag expositie Iso’73

Het was deze keer Iso’73 uit Landgraaf die exposeerde in de burgerzaal van het gemeentehuis 
aldaar. Vanwege de ruimtelijke indeling en lichtval een uitstekende locatie voor dit soort 
activiteiten. De opening op 5 nov. werd druk bezocht, waarbij de wethouder van cultuur Harry 
Leunissen de aftrap gaf. In zijn openingswoord memoreerde hij—en niet zonder humor—aan de 
rechtzaak in 1861 in Frankrijk die nodig was om de fotografie tot kunst te verheffen. Een bewijs dat 
er toen al sprake was van een betrouwbare rechtspraak!

Iso ’73 behoort al geruime tijd tot de gevestigde orde in de amateur-fotografe. Daarom open ik mijn 
commentaar bij een steunpilaar van de club n.l Jan Mrosz. Bij zijn kleur en zwart|wit werk vielen 
mij de technisch sublieme dierenfoto’s op met functionele rustige achtergrond. Dat Jan meer kan 
blijkt uit zijn zwart|wit portretten en goed gecomponeerde flessen-foto’s in kleur. 

Hub Moonen zet met een gave techniek neushoorn en zebra goed in het vlak bij getemperd licht. 
Natuurfoto’s in prettige kleuren en jonge dames in een iets te geposeerde houding behoren ook tot 
zijn oeuvre. Jan Vaessens bekeek in Amerika de Golden Gate en het Flatiron Building in New 
York.  Niet dat een geslaagde foto om stralend zonlicht vraagt, maar een beetje meer direct 
zonlicht zou beter gepast hebben bij dit soort fotografie. Flora in kleur en in zwart\wit toont Peter 
v.d. Wall ons. Het laatst genoemde komt er krachtiger uit, omdat door het zwart\wit de essentie 
meer wordt benadrukt. Andre Boumans is zo veelzijdig, teveel om op te noemen en niet 
onverdienstelijk gebracht. Maar de lay-out vond ik een minpunt. Een kleurenfoto van een luipaard 
in wit passe-partout gehangen tussen twee zwart\wit foto’s  in zwart passe-partout. Niet erg 
rustgevend in de presentatie. In dat zelfde rijtje past Steffie Michorius die een geelbruin knaagdier 
met dito achtergrond ook nog eens in een gele passe-partout plaatst. De zwart\wit prent van 
meisje met bloem kwam er het beste uit, al had de druk wel wat krachtiger gekund. Een goed 
voorbeeld zien we bij Roger Geurtzen die bruggen en viaducten in een spannend lichtspel toont. 
Een genot om naar te kijken. Bij verschillende thema’s laat de maker zien wanneer zwart\wit 
functioneel is. Modellen bloot en minder bloot gaan samen met het werk van Hub Habets. Het 
vrouwelijk naakt in sepia en gesoft had mijn voorkeur. Deze prent stak nogal af in relatie tot zijn 
overige werk, zowel in visie als het niveau. Heniu Sinkiewicz lijkt me een nog zoekende fotograaf 
die varieert van broodjeszaak tot Scheveningse pier inclusief een sferisch beeld met ingesloten 
ornament. Dat laatste had een zekere bekoring door zijn raadselachtigheid. Dat blondines mooi 
kunnen zijn weten we, maar Jo Ogrinc maakt ze nog mooier. Met een perfecte techniek, goed 
standpunt en modellen die weten hoe ze voor de camera moeten staan, zeer geslaagde prenten. 
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De afwijkende symmetrie in zijn architectuurwerk geeft net de nodige spanning. Jochen Linnarz 
weet met gebouwen ook wel raad. Lijn, vorm en kleur in gedempt licht resulteren in geslaagd 
fotowerk. 
Modellen die rijkelijk door een bodypainter zijn behandeld laat Loek Laudi ons bewonderen. Een 
prima registratie met meer accent op het schilderwerk dan op het inhoudelijke element.
Bij de zwart\wit landschappen laat de maker meer van zijn capaciteiten zien. Goed van 
beeldvorming en sfeerweergave. De modellen in begroeide omgeving, zowel kleur als zwart\wit 
laten foutloos camerawerk en geschikte lichtval zien. Wat jammer dat er zo weinig met de dames 
is gedaan. Ze staan er zo gevoelloos bij. Of was dat de bedoeling van de maker? Wiel Cortjaens 
toont een gedurfd portret met gebleekt gezicht in een functionele kleurstelling. Architectuur staat 
zoals bij veel fotografen ook op zijn lijstje, netjes en geordend. De drie zwart\wit prenten met 
poserende dames op een perron met grafitti in de achtergrond kan ik moeilijk plaatsen als serie. 
Als individule afbeeldingen kom ik er beter mee weg. Bedoeld in de categorie modellenfoto’s 
geslaagd, met een goede keuze voor zwart\wit. Bij Cor Niemandsverdriet heb ik de indruk dat hij 
de leegte opzoekt juist in een omgeving waar je veel volk verwacht. Door het indirecte en gedempt 
licht wordt de desolate sfeer nog eens versterkt. Traditioneel gebracht, maar in zijn soort niet 
onverdienstelijk.

Afgerond kan ik constateren dat Iso’73 een goed beeld geeft van zijn fotografische activiteiten. Er 
wordt serieus en met aandacht gecomponeerd en met een goede techniek. 
Het fotografische hart zit op de goede plaats. Nu nog wat meer gevoel en niet huiverig zijn voor het 
experiment. De geijkte paden verlaten is niet de sterkste kant van de club. Waakzaamheid voor 
een besmetting van het ``repeteervirus`` is geen overbodigheid. Een constatering die ik enkele 
jaren geleden al op deze plaats maakte. Maak van je fotografie een avontuur, een zoektocht naar 
het eigen beeld. Met deze goed bedoelde raad wens ik Iso’73 succes en wijsheid voor de toekomst 
toe. 

Jules Romans
Fotogroep Het Motief
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