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Rayonbulletin 

Webbeheer: 

Fred Vaessen 

Clementine Houben 

Diana Putters 

www.fotobondlimburg.nl 

Fred Vaessen beheert ook „Foto van de maand‟. 

U kunt met uw vragen bij een van ons terecht. 

Ga voor de email naar de website. 

Colofon 

Voorzitter: 

Frans Grommen 

Kasteel Frymersonstraat 28, 6043 XL Roermond 

Tel: 0475-691019 

Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl 

Secretaris: 

Frans Smets 

Geliskensedijkweg 7, 5927 NG Venlo 

Tel: 077-3827851 

Email: secretaris@fotobondlimburg.nl 

Penningmeester: 

Anja Schobben 

Krompbunderstraat 25, 6171 LK Stein 

Tel: 06-17320064 

Email: penningmeester@fotobondlimburg.nl 

Bestuurslid: 

Vacature 

Bestuurslid: 

Dora van de Loo 

Mercatorstraat 1, 5911 AN Venlo 

Tel: 077-3513174 

http://www.fotobondlimburg.nl/
mailto:voorzitter@fotobondlimburg.nl
mailto:secretaris@fotobondlimburg.nl
mailto:penningmeester@fotobondlimburg.nl
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Juli 

Juni Kinderen 

Voor ik begin met lovende woorden over de fotograaf die de foto van de maand heeft ingestuurd wil ik eerst mijn dank 

uitspreken voor de enorme toename in inzendingen. In een woord GEWELDIG !! 

Het thema kinderen is natuurlijk iets dat velen aanspreekt. Het is een thema waarin je alles kunt laten zien. Kinderen verbergen 

hun emoties nog niet en laten zich helemaal gaan. Dit maakt het deste leuker om zulke beelden te vangen, maar niet 

makkelijker. Kinderen zijn beweeglijk, kinderen zijn doorgaans geen model dat precies doet wat je verlangt. Maar waar wordt 

een kiekje nu een echt 'plaatje'? De foto van de maand brengt naar mijn mening de emotie goed in beeld. Natuurlijk, tranen 

doen het altijd wel goed, maar het is een echte moment opname, waarin alles moet kloppen en je als fotograaf klaar moet zijn 

om het beeld te nemen. Dit is Guido Hahnraths goed gelukt.   

Guido, dit is een portret van emotie. Je zou de kleine op de schoot willen nemen en troosten. De ogen, licht naar beneden 

gericht, in combinatie met de tranen, omzetting in zwart wit maakt het totaal tot een heel mooi beeld. Het is een gevoel dat 

wordt opgeroepen bij ons allen. Vertedering, verdriet en bewondering van zoiets moois en puurs is in 1 beeld bij elkaar 

gebracht. Ik ben bijzonder bliju dat dit beeld met ons gedeeld is geworden door Guido en hoop dat ik nog vele bijdragen mag 

ontvangen. 

De vakantie komt eraan....zon, zee en strand ! Dat is dan ook het thema van volgende maand Zon, zee en strand. Niet altijd 

gemakkelijk om te nemen, maar het neemt ons mee naar een stukje paradijs. Heb jij dat stukje paradijs weten te vinden op 

vakantie of misschien hier in eigen land? Stuur je foto dan naar me toe via de email en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 

De beste foto verdient natuurlijk de voorpagina. 

De deadline voor de inzendingen ligt op 27 juli 2011. Bedankt alvast !! 

Fred Vaessen 

Webbeheerder en redacteur 'Foto van de Maand'. 

Voorwoord Voorzitter 

Juli/augustus 

De vakanties staan voor de deur, voor menigeen fotografisch een drukke tijd. Dat geldt althans voor mij. De sluiter klikt 

gedurende die vakantieweken vaker dan in andere perioden. Hoewel de familie altijd positieve opmerkingen maakt over de 

kwaliteit van de foto‟s, belanden weinig foto‟s van de vakantieproductie op het bord van de fotoclub. Teveel mooie foto‟s die 

uitstekend de vakantiebelevenissen weergeven, te weinig foto‟s met een originele inhoud. Het blijkt lastig om tussen de veelheid 

van nieuwe indrukken verrassende keuzes te maken. Belangrijkste oorzaak: te weinig tijd voor verdieping van het onderwerp. 

Te snel een foto gemaakt, de familie wil ook weer verder en je loopt toch al altijd achteraan. Mijn ervaring is dat de momenten 

dat ik alleen op stap ga meestal „betere‟ foto‟s op leveren. Dus neem de tijd, ook tijdens de vakantie. 

Bestuurlijk gaan we het ook even rustig aan doen. Maar in het najaar gaan we de cursussen “foto bespreken” organiseren. 

Belangrijk voor alle clubs om mee te doen. Tenslotte behoort het bespreken van foto‟s tot de kern van de activiteiten van een 

fotoclub. De aanmeldingen komen een beetje aarzelend op gang. 

Tijdens de laatste Algemene Vergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Dat betekent dat het 

Afdelingsbestuur nog uit vier leden bestaat. We zouden graag nog een lid willen toevoegen. Iemand die mee helpt om zaken te 

organiseren en meedenkt over zinvolle activiteiten op afdelingsniveau. En één garantie kunnen we een nieuw lid bieden, dat hij 

toetreedt tot een leuk team. 

Ik wens iedereen een relaxte vakantie met veel mooie foto‟s. 

Frans Grommen 

http://www.fotobondlimburg.nl/component/contact/14-redactie/1-fred-vaessen.html
http://www.fotobondlimburg.nl/component/contact/14-redactie/1-fred-vaessen.html
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Persberichten 

Fotokring Midden-Limburg 

Fotokring Midden-Limburg exposeert op zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 in de refter van de Caroluskapel, 

Swalmerstraat 100 te Roermond. 

Deze expositie wordt gehouden ter gelegenheid van Open Monumentendag  

en heeft als thema: Nieuw Gebruik, Oud Gebouw. 

 

Dhr Jan Straus. 

Interieur van de kapel van het voormalig Carmelitessenklooster, nu in gebruik door architectenbureau Coppen, Roermond 

Er zullen ongeveer 40 foto‟s worden geëxposeerd. 

De openingstijden zijn op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 

Op deze tijden is ook de Caroluskapel te bezichtigen 

Fotokring Midden-Limburg 
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Reflex 88 exposeert bij foto Gery 

De hele maand Juli 2011 is het fotowerk van de fotogroep “Reflex 88” te bezichtigen in de expositieruimte van foto Gery in 

Heerlen. 

Een aantal fotografen van Reflex‟88 exposeren er hun fotowerk. 

De expositie is geopend tijdens de normale openingstijden van de winkel. 

Het adres: Dautzenbergstraat 40 in Heerlen. (achterkant Berden/Schunck) 

 

Foto Karin Bonnie. Expo 2011 bij Gery  

Lezing door Tom Meerman op 11 september 2011 bij FKS 

"Open Kijken,·Foto's ontrafelen in Beeldelementen". 

Lezing door Tom Meerman, 

In het kader van haar 50 jarig jubileum organiseert FKStein een lezing voor het BNAFV Rayon Limburg. Deze lezing staat niet 

alleen open voor leden van de fotobond: Iedereen met een interesse in fotografie is van harte uitgenodigd. 

Tom Meerman is docent aan de Fotovakschool en als geen andere in staat eens een andere kant van de fotografie te laten zien 

en horen. Tom presenteert zijn ideeën over het bespreken van foto‟s aan de hand van 10 beeldelementen. 

Termen als:· Compositie, Vorm en kader, Verhaal en symboliek, Licht en toon, Kleur, Techniek, Ruimte en perspectief,· 

Manipulatie, Textuur verbeteren niet alleen het bespreken van fotowerk.·Deze kunnen de fotograaf ook helpen bij het maken 

van zijn beelden. 

Tom is een bevlogen docent en spreker, die aan de hand van eenvoudige voorbeelden ons zijn verhaal laat horen en vooral laat 

zien. 

Het zal een interactieve middag worden waarbij het publiek snel betrokken zal worden in de lezing. 

FotoKring Stein. 
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· 

De lezing wordt gegeven in: 

Café-Brasserie Merode 

Merodestraat 31, Stein (Limburg) 

Op 11 September 2011, aanvang 14.30 uur tot ca. 17.00 uur. 

In verband met het inrichten van de zaal zouden wij graag weten hoeveel personen er ongeveer aanwezig zullen zijn. Derhalve 

verzoeken wij jullie om ons per vereniging te laten weten hoeveel personen wij mogen begroeten. 

Aanmelden kan via mail naar bestuur@fotokringstein.nl 

Entree: Wij vragen geen entree, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Webbeheerders gevraagd 

We hebben na onze oproep afgelopen maand voor webbeheerders al één reactie gehad, Diana Putters heeft zich inmiddels bij 

ons aangesloten.  

Diana is lid van Fotogroep Tegenlicht en Fotogroep Artillusio, zij is naast haar dagelijks werk en fotograferen eveneens actief 

met het maken en ontwikkelen van websites. Onze redactie is blij dat zij ons team komt versterken. 

Niet iedereen van ons redactie-team is altijd inzetbaar en we zoeken nog meer kandidaten voor de redactionele bijdrage.  

Denk je dat je voldoende kennis van websites, software en computers hebt en vind je het leuk om je in te zetten voor de 

Fotobond afdeling Limburg, kom dan ons team versterken. 

Wat zijn je taken? 

Als webbeheerder ben je verantwoordelijk voor de 'back-end' activiteiten. Je controleert of er nieuwe artikelen zijn ingezonden, 

controleert de tekst op inhoud en/of spelling, vervolgens plaats je het gecorrigeerde artikel online.  

Ons redactie-team werkt met een maandelijks schema en hoe meer mensen mee willen helpen, hoe minder vaak je 'dienst' 

hebt. 

Heb je interesse, of wil je wat meer informatie, neem dan contact op met een van de redactieleden. 

De redactie 

Expositiebesprekingen 

Fotoclub Océ Venlo 

Fotoclub Océ Venlo exposeert in Lobberich (net over de grens bij Venlo). In de Werner Jaeger Halle, de schouwbrug van het 

stadje, tonen zij hun medewerking aan het derde theaterfestival: “Grenzhopper” met de titel “Grenzfälle”. Vooral die context is 

opvallend. 

In 2009, 2010 volgden met mij diverse Limburgse fotografen de opleiding “Fotoreflexie”. 

Dat was een zéér interessante opleiding. Een echte aanrader voor fotografen die boven de techniek en de mooie foto (willen) 

uitsteken. Daar leerde ik van alles. Een van de dingen die mij heel goed bij gebleven is was het belang van context. 

Terug naar de expo van Océ. 

mailto:bestuur@fotokringstein.nl
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De context is meedoen in het grensoverschrijdende Duits Nederlandse “Theaterfestival Grenzhopper”. 

De plaats van exposeren was de schouwburg in Lobberich. Dat schept verwachtingen. Je verwacht theaterachtige foto‟s. Die 

hingen er ook. Een “samenvatting”van de foto‟s die 2 jaar geleden in dit project gemaakt zijn. De andere foto‟s waren (door mij) 

niet tot het thema theater te interpreteren. Grensgevallen soms?  

Dus die heb ik beoordeeld op punten uit “Tips om betere foto‟s te maken” elders op de site van Fotobond Afdeling Limburg (in 

het bulletin te vinden onder „Meningen‟). De nummers corresponderen met de tips in die lijst. 

Van iedere fotograaf koos ik de foto met de (voor mij) grootste zeggingskracht. 

In willekeurige volgorde: 

Van Sander Hulsenboom de foto met de gehandicapte atleten. Je voelt het contrast in emotie tussen de rolstoelers en de 

terugkerende atleet. (6) en (10) 

Van Jan Nabuurs bleef de foto van de twee figuren, die naar een onbestemde omgeving lopen, in mijn werkgeheugen hangen. 

(7) 

Van Peter Houwen roept de foto van de twee mannen die zéér veel interesse hebben in iets waar de vrouw niks van wil weten. 

(3) 

Bij Broni Hartman valt het weerzinwekkende en bizarre op. Een overstroomde straat met het bord: ”Verboden in te rijden”. Voor 

mij punt (10) 

Dennis Lorier laat ons nadenken over de combinatie van een geparkeerde rollator voor een woning. Op bezoek bij? Vergeten 

binnen te zetten? (7) 

Karin de Jonge zag een draaiende windmolen en de ondergaande zon. Twee symbolen van onuitputtelijke duurzame energie. 

(1) en (2) 

Tom van den Bosch laat een tweeluik zien van abstracte foto‟s. Kijk ik in een diep ravijn? Kijken we naar het binnenste van….? 

Of? Ruimte genoeg voor een eigen verhaal. (7) 

Mirjam Denissen is gaan spotten met de scherpte die in alle lenzen zit. Dat maakt het geheimzinnig. Als je bereid bent om te 

fantaseren kun je bij deze foto terecht. (7) 

Ja, en Joep Key die gaat echt diep. Ik zou er diverse willen beschrijven. Ik koos voor het zelfportret. Wat kun je met 600 cm2 

fotopapier toch veel zeggen. (7) Mooi? Nee, krachtig? Ja!!! 

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/meningen-van-leden/99-tips-om-betere-fotos-te-maken.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/meningen-van-leden/99-tips-om-betere-fotos-te-maken.html
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Kortom: andere foto‟s dan je verwacht, veroorzaakt door de context. Wel foto‟s die bijna zonder uitzondering gemaakt zijn om te 

communiceren. Meer zijn dan alleen maar mooi. En dan opent zich een boeiende wereld!!! 

Wim Jenniskens 

Meningen 

Ik kreeg nog een boek 

Bij de opening van onze clubexpositie in Lobberich kreeg ik van enkele vrienden het boek “Good Luck”, waarin op een 

bijzondere manier met foto’s was om gegaan. Het boek blijkt het Boekenweekessay van het jaar. 

De basis wordt gevormd door een stapeltje familiefoto‟s, die door verzamelaar Erik Kessels werden aangekocht. Hij gaf die door 

naar schrijfster Christine Otten die hierdoor geïnspireerd een (fictief) verhaal schreef.  

Het boekje ziet er geweldig uit met foto's die op diverse manieren gepresenteerd worden. Soms alsof ze als polaroids los tussen 

de bladzijden gestoken zijn. Dan weer enkele wat groter geprint op een hele pagina.   

Als je “Good Luck” doorbladert zie je meteen waar het om gaat. Een middelbaar echtpaar. Een garagehouder (vrijwel altijd in 

blauwe overall) en zijn vrouw. Geen kinderen, maar een flinke verzameling poppen, die overal in huis staan opgesteld. En een 

donkere man, die er kennelijk ook vaak was.  

Veel kneuterig gefotografeerde luchtige tafereeltjes, maar toch ook wat „tristesse‟. En wat is het verhaal? Otten vult dat in. Ze 

schetst een beeld van een geadopteerde vrouw, op de terugweg van kanker, die haar moeder op het spoor komt. Ze krijgt 

fotoalbums, brieven en opschrijfboekjes in handen en probeert zich een beeld te vormen van het leven van haar moeder. Fictie, 

maar wel op een zodanige manier dat je toch weer anders naar deze foto‟s gaat kijken. Onderhoudend om te lezen en een heel 

creatieve symbiose van taal en fotografie. Ideetje om eens te gebruiken voor je eigen fotowerk? 

 

Veel lees- en kijkplezier (en laat je inspireren). 

Jan Nabuurs 
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Tips om betere foto's te maken. 

Er worden ontelbare foto‟s gemaakt. Heel veel foto‟s zijn herhalingen van iets wat al (ongeveer) zo gemaakt is. 

Sommige foto‟s springen er uit: ze verrassen. Dat heeft o.a. een of meer van de volgende oorzaken. 

 1. De foto is op een uniek moment gemaakt. 

 2. De fotograaf heeft op een eigen wijze naar het motief gekeken en vastgelegd. 

 3. Op de foto is iets heel aparts te zien. Dat wil de fotograaf door vertellen. Dat kan zijn iets grappigs, geks, 

opvallends enz. enz.. 

 4. De foto is technische uitstekend. 

 5. Het licht op het moment van de opname is uitzonderlijk. 

 6. Op de foto staan alleen de dingen die er toe doen. Die de boodschap ondersteunen. Geen zaken dus die wel 

opvallen maar niet meehelpen bij het  interpreteren van de boodschap in de foto. 

 7. De foto geeft veel ruimte en uitdaging om er een eigen verhaal in te ontdekken. 

 8. De foto(serie) is gemaakt vanuit een interessant concept. 

 9. De foto is door de maker creatief bedacht en in elkaar gezet. Er zit een eigen stijl in. (dit werkt vaak pas als je 

meerdere foto‟s van de maker ziet) 

 10. De foto roept gevoelens op zoals blijdschap, angst, genegenheid of nog 997 andere emoties. 

 11. De foto straalt zorgvuldig kijken uit. 

 12. De foto is decoratief. 

 13. De foto roept  onverwoordbare gevoelens op. 

 14. De foto is …………………………. 

  

Wim Jenniskens 

Wedstrijden 

DiaDigiDag 2011 

Je mist wat als je er niet bent!! 

De DiaDigiDag 2011 gaat terug naar de roots! 

Modern gezegd Een retro DDD! 

Maar dan wel zonder diaprojectoren! De sublieme beamer gaat het zware werk weer doen! 

Het publiek wordt er voor de volle 100% bij betrokken door - net als van ouds - te kiezen via de stembriefjes wie de mooiste, 

ontroerendste, treffendste, origineelste enz. enz. AV-productie heeft gemaakt! 

Er komt dus géén professionele jury aan te pas! 
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Dat heeft vanzelfsprekend een aantal consequenties voor het organiserende vijftal. Zij krijgen de zware taak een zo 

aantrekkelijk mogelijk programma op te stellen. 

Uiteraard ontvangen de deelnemers een verslag van de bespreking van hun productie net als vorige jaren achterop hun 

deelnemerscertificaat. Samengesteld door de organisatie en toegelicht op de DDD 2011. 

Een andere consequentie is, dat er tijdens de projecties geen series vertoond zullen worden van de organisatie. Bij 

overschrijding van de beschikbare tijd, (en daar gaan we van uit!) vallen die als eerste af! 

De DiaDigiDag 2011 vindt plaats op zondag 13 november 2011 in  De Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE 

Nederweert-Eind tel: 0495 632567. Aanvang 13.00 uur. Entree € 2,50 

We hopen op een ruime deelname, met prachtig AV-werk, zodat de aanwezigen, net als vorige jaren, met volle teugen kunnen 

genieten! 

Het programma zal de week vooraf worden gepubliceerd op de site van de Fotobond Limburg: http://www.fotobondlimburg.nl/ 

En op de site van AV-ZONLicht: http://www.avzonlicht.nl/ 

Informatie, voorwaarden en inschrijfformulieren kunnen worden opgevraagd via: DiaDigiDag@gmail.com 

Uiterste inzendtermijn is 23 oktober 2011. Graag vooraf per mail aanmelden. 

Dank aan onze sponsoren: 

Fotobond, FotobondLimburg, Huis van de Kunsten, Prov. Limburg, NVG, M.Objects (Henk Tulp) en DGFectsAV (Pieter van 

Gent) 

Albert, George, Hub, Leo, Wim. 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/
http://www.avzonlicht.nl/
mailto:DiaDigiDag@gmail.com

