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Voorwoord Voorzitter 

De vergadering van het Bondsbestuur op 19 maart stond voor het grootste deel in het teken van de 

voortgang van de brede kwaliteitsontwikkeling. Het heeft even geduurd voor de verschillende 

taakgroepen op stoom kwamen maar de eerste resultaten werden met applaus begroet tijdens de 

vergadering. Voor zo’n nuchter gezelschap bestuurders toch wel een enorme blijk van waardering. 

Maar goed er is alleen nog maar nagedacht en nog niets uitgevoerd dus de spannendste fases 

moeten nog komen. Van de taakgroep opleidingen komt het voorstel om in iedere afdeling te 

beginnen met een cursus fotobespreking. Bij iedere club is het bespreken van foto’s de kern van de 

activiteiten dus is dat een verstandige en voor de hand liggende keuze. En hier kan veel winst geboekt 

worden. Iedere club mag straks twee leden afvaardigen naar de cursus. Voordat die gehouden 

worden moet er nog het nodige voorwerk gebeuren, zoals de opzet van de cursus en de training van 

de mentoren die de cursussen gaan geven. De organisatie berust bij het afdelingsbestuur. Limburg 

heeft laten weten bereid te zijn de pilot uit te voeren omdat we beschikken over voldoende mentoren. 

 De nieuwe landelijke website van de fotobond zag er strak en inspirerend uit. Zoals het een website 

van een fotobond betaamt, worden alle artikelen vergezeld van een foto. Alles gegroepeerd in 

ordelijke rijen die doen denken aan de hedendaagse smartphone lay-out. Het zal nog wel een paar 

maandjes duren voor dat de nieuwe landelijke website de lucht in gaat maar dat hebben we er graag 

voor over. De afstemming van de landelijke site op die van de afdelingen moet nog wel bekeken 

worden. 

Uiteraard is er nog veel meer te melden maar dat doen we op de Algemene Ledenvergadering van de 

Afdeling Limburg op 31 maart in Roermond. Tijdens de landelijke Ledenvergadering op 9 april zal 

ongetwijfeld ook meer te horen zijn over de plannen. 

  

Dan ben ik tot slot nog erg benieuwd hoe de Limburgse clubs scoren bij de Bondsfotowedstrijd. 27 

maart weten we meer 

Frans Grommen 
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Foto van de maand - april 2011 

April Vrije Keuze 

Het doel was eigenlijk om iedereen een mogelijkheid te geven, zijn of haar uitspattingen te laten zien. 

Toch was ik een beetje teleurgesteld in het aantal reacties welke ik heb ontvangen op dit thema. Toch 

waren er een aantal mensen die de moeite hebben gedaan om iets op te sturen. Heel speciaal, vooral 

samen met de uitleg erbij, vond ik de foto van Marcel Hakvoort van AFV Blerick heel speciaal.  

Marcel vertelt er het volgende over: "Doel is een plaatsje in België waar de mensen bijna geen "vrije 

keuze" meer hebben en worden 'verjaagd' om plaats te maken voor de mogelijke uitbreiding van de 

haven en industrie.In een verlaten woning trof ik deze situatie (foto) van een 'gezellige' kamer. Graffiti 

spuiters hadden zich de vrijheid gegunt om de woning weer leefbaar te maken. Zo heeft iedereen de 

(vrije) keus te doen wat hij/zij wil. Het huis verlaten, de ruimte opknappen met spuitbus of ... er een 

foto van maken". 

Marcel, bedankt voor je bijdrage deze maand. 

Het thema van volgende maand is GLAS. Wat kun je met glas? Wat maakt glas zo aantrekkelijk om te 

fotograferen? Heb jij DE foto van glas die we allemaal moeten zien? Stuur ze naar me toe via de email 

en de foto 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 

Webbeheerder en redacteur 'Foto van de Maand'. 

Persberichten 

Zondag 27 maart werd in Rijen onder grote belangstelling tijdens de openbare bespreking door de 

jury, de uitslag van de BFW 2011 bekend gemaakt. Aan deze wedstrijd deden 182 verenigingen mee, 

waarvan 24 uit de Afdeling Limburg. 

Voor het eerst in haar bestaan eindigde de Fotokring Stein op de derde plaats en verwierf daarmede 

een plaats in de landelijke topgroep waarin drie plaatsen te verdelen waren. 

De inzending van Fotokring Stein bestond uit werk van Rob Driessen, Reinier Mertens, Guido 

Hahnraths, Peter Brands en Wien van der Weijden. Van de inzending kregen  3 foto's een extra 
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onderscheiding; een foto van Rob Driessen (brons) en twee foto's van Reinier Mertens (1* brons en 1* 

zilver). Dit succes komt in het jaar dat de Fotokring Stein 50 jaar bestaat. Tijdens de openbare 

bespreking werd ook bekend gemaakt dat de Fotokring Stein de organisatie van de 

Bondsfotowedstrijd 2012 op zich zal nemen. 

 

 

 

 

 

Benieuwd naar de overige foto’s? Kijk dan snel op: www.fotobondlimburg.nl 

Wien van der Weijden 
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Uitslag Bondsfotowedstrijd 2011 - afdeling 017 

 

 

20 April Fotobespreking Doc. Fotografie in Roermond 

Fotobespreking Documentaire Fotografie. Roermond 20 april 19.30 uur 

 

Het voorjaar blijkt nogal druk in fotoland. Maar de fotobespreking in Roermond willen we toch echt niet 

graag laten schieten. Daarom nu eens niet op een zaterdag maar op woensdagavond 20 april vanaf 

19.30 uur. Lokatie als vanouds: Huis voor de Kunsten Limburg, kapellerlaan 36 in Roermond.  
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Naast documentair werk kunnen er ook andere series besproken worden, omdat bij veel seriematige 

fotografie de problematiek (hoe selecteer ik, wat selecteer ik en waarom) min of meer gelijk is. We 

bespreken vooral graag series die nog niet afgerond zijn. Van het 'ruwe, ongeselecteerde materiaal' is 

het meest te leren. 

John Lambrichts zal wederom van de partij zijn om de bespreking te leiden. Svp van te voren 

aanmelden bij jannabuurs@home.nl 

Foto-impressie van het ziekenhuis AZM te Maastricht 

Van zondag 13 maart t/m zaterdag 2 april 2011 exposeren enkele leden van fotogroep Tegenlicht in 

het AZM. De groot formaat foto’s hangen in de ruimte tussen de centrale hal en het poliplein. Leden 

van de fotogroep hebben het gebouw op een verrassende, en niet alledaagse wijze in beeld 

gebracht. De foto’s geven een persoonlijke kijk op het gebouw van buiten en van binnen. 
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Fotokring Stein 50 jaar 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Fotoclub Stein, nu de Fotokring Stein, werd opgericht en lid werd 

van de BNAFV. Wij gaan dit feit vieren met een expositie in het Gemeentehuis van Stein en wel van 2 

tot en met 16 oktober. 

Naast de expositie worden  nevenactiviteiten georganiseerd. Zo geeft, op zondag 11 september, Tom 

Meerman, 's middags in Stein een lezing met als onderwerp: "Open Kijken, Foto's ontrafelen in 

Beeldelementen". Voor deze lezing worden de leden van de Limburgse clubs uitgenodigd. Meer 

informatie over deze lezing, de plaats en tijdstip,volgt . Ook over de verdere nevenactiviteiten volgen 

mededelingen. 

Bestuur en leden FKS 

Expositiebesprekingen 

Boeiende projecties bij AV-ZONlicht 

AV-presentaties doen soms denken aan de roemruchte dia-avonden uit het familieverleden. Maar 

deze eerste lentedag liet AV-ZONlicht in de Haandert in Tegelen zien dat het ook anders kan. Een 

aantal vrije series en een reeks korte presentaties met een speciaal clubthema. Daarbij was de 

opdracht een presentatie maken van maximaal 1 minuut. Juist die korte series verrasten extra. 

Afwisselend, grappig, snel, krachtig. Zo'n beperking dwingt tot keuzes en dat deed de presentaties 

goed. Als je iets kan zeggen in 30 seconden moet je er geen 5 minuten over doen. Het portret van 

boogschutter Florian door Jan Houben was een topper door zijn eenvoud en kracht. Geweldig! Het 

leek alsof de AV-ZONleden een extra creativiteitsbron aanboorden voor deze korte series. 

Bij een club die geboren is vanuit een technische achtergrond blijkt de techniek vaak de baas. Vier 

jaar geleden bezocht ik een voorgaande editie van deze avond en was dat overduidelijk het geval. 

Inmiddels blijkt het merendeel van de fotografen dat stadium gepasseerd. De techniek is onder 

controle en effectief ingezet. Enkele series doen nog denken aan de ouderwetse dia-

overvloeipresentaties van 20-30 jaar geleden, met lang staande beelden en trage overgangen. Soms 

poëtisch, maar vaker doet het gedateerd aan en de hedendaaagse toeschouwer haakt dan snel af. 

Albert Rietjens liet zien dat het ook anders kan. En ja, zo'n rockconcert is een eigentijds onderwerp, 

maar we leven allemaal in 2011. Dat zou je ook in andere series willen 'voelen'. Toch? 

Inhoudelijk waren er vanzelfsprekend (want dat krijg je in een club) stevige verschillen. Reisverslagen, 

sfeerbeelden, grafisch geinspireerde series. Sommige presentaties waren echt geweldig. 
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Puntje van aandacht is in sommige gevallen nog de titel. Waarom vertellen wat het onderwerp is 

terwijl je eigenlijk een gevoel over wil brengen? Een titel moet prikkelen en uitdagen en niet verklaren. 

Zou je dit verhaaltje ook gelezen hebben als erboven stond "AV-Zonlicht vertoont eigen werk"? Eens 

nadenken over een workshop titels bedenken lijkt de moeite waard. Jan Crutzen liet zien wat een 

creatieve geest en een goed plan allemaal mogelijk maken. Prachtige presentaties (zowel de korte als 

de langere) op basis van sterke beelden, een goed verhaal/gevoel en een geinspireerde titel. 

Inmiddels hebben jullie onder 'fotoclubs en groepen' natuurlijk al lang de website van AV-ZONlicht 

(http://www.avzonlicht.nl) gevonden en enkele series bekeken. Mooi dat dat kan, maar het haalt het 

niet bij de indruk van een presentatie op kingsize scherm en een stevig geluid. Volgende keer naar die 

presentatieavond! 

Jan Nabuurs 


