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November 2011

Foto van de maand

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

Een record aantal foto's die deze maand zijn binnengekomen! Dank hiervoor. Mijn scherm heeft nog nooit zoveel
rood bij elkaar gezien. De inzendingen zaten vol met inspiratie, fantasie en goede oplettendheid van de
fotografen. Kijk om je heen en er zijn veel detail opnames te maken, maar ook opnames die een kleur verstoppen
of eruit laten springen.

De foto van de maand laat het thema duidelijk zien......er hoeft niet gezocht te worden naar een klein detail,
hoewel dat niet altijd nodig is. Toch heb ik gekozen voor deze foto, welke genomen is door Herman Roes van
Fotoclub Dracula Margraten.

Dat de foto voldoet aan het thema is duidelijk, daar zal iedereen het mee eens zijn. Toch laat het meer zien dan
"gewoon" een kleurtje. Mijn aandacht wordt in eerste instantie geabsorbeerd door de rode vlakken, maar dan is er
meer. Er zit meer in de foto dan een paar rode vlakken. Wanneer het oog gewend is geraakt aan de felle kleur,
dan gaat het opzoek naar meer. Het oog is dorstig naar avontuur en vind daar barsten in een ander, een minder
opvallend vlak. Dan gaat mijn oog terug naar de rode vlakken om te "controleren" of ook daar soortgelijke barsten
te vinden zijn. Mijn hersenen willen dan echter ook het fijne weten en denken: "Waar zou deze foto gemaakt zijn?
Wat is de oorzaak van de barsten? Wat is er nog meer te weten over dit beeld, etc". Al met al een goede foto die
je aan het denken zet en dat is waar je het voor doet......mensen aan het denken zetten. Missie geslaagd !!
Bedankt voor deze bijdrage.

Het is duidelijk dat onze fotovrienden de kleure kennen. Laten we eens zien of het ook met vormen lukt. Vormen
springen er misschien minder goed uit als zo'n fel kleurtje. De vraag is welke vorm?? Rond is overal wel te
vinden, evenals vierkant. Laten we dan ook kiezen voor een DRIEHOEK !!
Dat is het nieuwe thema voor de komende maand.

Alle driehoeken zijn veroorloofd. Stuur je foto in via de email en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 25 november 2011.
Gaarne in het gewenste formaat insturen (560 pixels langste zijde). Bedankt alvast !!

Fred Vaessen
Redacteur 'Foto van de Maand'.

Oktober: Rood
November: Driehoek
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Voorwoord Voorzitter

November- van de voorzitter

De afgelopen periode vierden twee Limburgse clubs hun jubileum. Fotokring Stein bestaat 50 jaar en  Fotogroep

Weert 60 jaar. Beide clubs zijn ondanks hun respectabele leeftijd nog zeer vitaal en volop in ontwikkeling.  Voor clubs

gelden gelukkig andere wetmatigheden dan voor ons individuele sterfelijkheid.

Het zijn van die momenten om nog eens terug te kijken. De wereld van de fotografie is in 60 jaar ingrijpend

veranderd. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw moest je redelijk technisch onderlegd zijn om op niveau te

fotograferen. Alles handmatig instellen vereiste de nodige kennis en dokawerk idem dito. Geen autofocus of

programmastanden die alles voor je regelen. En na de opnames eerst ontwikkelen en afdrukken om te kunnen

beoordelen of je opnames goed gelukt waren. Bij dia’s nauwkeurig inkaderen en belichten want er was niet veel

marge om daarna nog iets aan te passen.

Het gemak van de digitale fotografie is bijna niet vergelijkbaar met de kleine kritische marges van de analoge

fotografie. Er zijn dan ook niet veel amateurfotografen meer die nog analoog werken, enkele ‘diehards ‘ uitgezonderd.

Gelukkig zijn er nog enkelen die de analoge technieken in ere houden, al was het om de herinnering levend te

houden. We begrijpen het heden beter als we het verleden kennen.

Ondanks de enorme technische ontwikkeling is het streven van fotografen om aansprekende beelden te maken

onveranderd. Dat is de constante factor. Frank Boots, de voorzitter van de Fotobond, noemde bij de opening van de

jubileumtentoonstelling van Fotokring Stein het voorbeeld van de reclame waarbij een man op het terras bij zijn huis

in de prairie een glas whisky drinkt, en dit vele jaren later herhaalt terwijl zijn huis omgeven is met moderne

nieuwbouw en daarbij uitroept “nothing has changed”.

Techniek dient de inhoud en als de techniek eenvoudiger wordt kan er meer aandacht zijn voor de inhoud. Daar ligt

de blijvende uitdaging voor alle fotografen.

Frans Grommen

Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Bestuurlijke mededelingen

Het WEB-team van de Fotobond afdeling Limburg zoekt versterking

Het beheer van de website van de Fotobond afdeling Limburg gebeurt door een aantal vrijwilligers die bij

tourbeurt de website actualiseren. Niet iedereen van ons redactieteam is altijd inzetbaar en we zoeken nog

daarom nog één of twee kandidaten die samen met Diana, Fred en Hub. dit werk willen doen.

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 van het contentmanagementsysteem. Je

controleert of er nieuwe artikelen zijn ingezonden, controleert de tekst op inhoud en/of spelling, vervolgens plaats

je het gecorrigeerde artikel online.

Ons redactieteam 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
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Exposities / Kalender

• 2 okt t/m 30 nov 2011

Expositie Fotoclub de Heeg bij Restaurant “Manjefiek” Rijksweg 80 te Maastricht.

• 14 okt t/m 6 nov 2011

Expositie Fotogroep Weert 60 jaar in de sporthal ‘ aan de bron’ , Maslandlaan 3, 6004 GC te Weert

• 4 t/m 24 nov 2011

Fotogroep ABEDIA exposeert in de burgerzaal van het Raadhuis aan her Raadhuisplein 1 te Landgraaf

Opening vrijdag 4 november om 20.00 uur.

• 4 t/m 27 nov 2011

World Press Photo 2011 in het Centre Céramique te Maastricht

• 6, 12 en 13 nov 2011 van 11.00 t/m 17.00 uur

Amateur fotogroep Tegelen (AFT) exposeert in Oud St. Gregor, Achterom Missiemuseum Steijl

• 12 nov 2011 t/m 15 jan 2012
Vereinsleben in het Städtisches Museum Schloss Rheydt (Mönchen Gladbach)

Opening vrijdag 11 november om 19.00 uur

• 13 nov 2011

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.

• 13 nov t/m 17 december 2011

Expositie van Jan Houben (FG de Sluiter Maasnracht) en Vera Warnsing in Galerie De Burgerij te Vorden

Maand november

Susan Leurs en Diana Putters, beiden ook van Fotogroep Tegenlicht, exposeren de hele maand november met

Artillusio in Hoaf van Eden te Stein. Elk weekend is deze expositie te bezichtigen:

Voor meer en actuele informatie (o.a. openingstijden) zie de kalender en expositieoverzicht op de website

van de Fotobond Limburg.
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Persberichten

OPROEP: Fotoproject Grensovergangen
Limburg heeft ongeveer 200 km grens met België en Duitsland, met de komst van het Schengenverdrag is er op

en langs deze grenzen veel veranderd en gaat er nog veel veranderen. De grenscontroles zijn weggevallen, de

slagbomen weggehaald en de douanekantoren staan leeg. Heemkundig gezien zijn deze grensgebieden nog

altijd interessant. Als we de douane- en transitgebouwen rondom deze grenzen niet behouden en een andere

functie geven of op zijn minst vastleggen op foto en film, weten we straks niet meer hoe de grenzen eruit hebben

gezien. Vanuit deze optiek is de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) begonnen met het inventariseren

van alle grensgebouwen en –relicten aan de grens met Duitsland en België. De werkgroep wil dit cultureel

erfgoed graag fotografisch vastleggen. Daarbij heeft de werkgroep de hulp ingeroepen van de Fotobond Limburg.

WIEL en de Fotobond Limburg zouden graag een fotoproject willen starten waarbij alle grensgebouwen worden

gefotografeerd door amateurfotografen die zijn aangesloten bij een fotoclub in Limburg. Een mooie kans om je als

fotograaf te presenteren, want alle foto’s worden uiteindelijk (met naamsvermelding) gebundeld in een boek.

Eerder al werkte de Fotobond Limburg succesvol samen met de Bond Heemschut Limburg waarbij

amateurfotografen eveneens de kans kregen om foto’s aan te leveren voor een publicatie.

Gaat het verleden u aan het hart en wilt u graag een aantal grensovergangen voor ons fotograferen, meld u dan

vóór 1 december 2011 aan bij Marianne van der Elsen, consulent Monumenten-organisaties bij het Huis voor de

Kunsten Limburg. We beginnen met een pilot en zijn in eerste instantie op zoek naar fotografen uit de regio’s

Gennep en Venlo. Fotografen die van elders uit de provincie komen en ondanks de afstand toch graag willen

deelnemen aan de pilot mogen zich uiteraard ook melden (LET OP! aangemelde fotografen ontvangen geen

reiskostenvergoeding van WIEL of de Fotobond Limburg). Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een

bevestigingsmail met een korte briefing. Nog voor het einde van het jaar ontvangt u een mail van ons met een

aantal grensovergangen die u zou kunnen fotograferen. De foto’s van de betreffende grensovergangen moeten

uiterlijk 1 april 2012 in ons bezit zijn.

Een selectie van de door u aangeleverde foto’s worden gepubliceerd in het Grensovergangen boek van WIEL.

Wanneer het boek verschijnt, is nog niet bekend. Uw naam wordt bij de door u gemaakte en gepubliceerde foto’s

vermeld. Tijdens de presentatie van het boek, ontvangt u een exemplaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marianne van der Elsen

t: 0475 399 287 of e: mvdelsen@hklimburg.nl.

Voor specificaties en voorwaarden zie website Huis voor de Kunsten Limburg

(op onze website staat een rechtstreekse link).
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Expositiebespreking

Expositiebespreking Fotokring Stein

Geschreven door Peter van der Ham

Jubileum expositie van Fotokring Stein in het lokale gemeentehuis. - Opening op 2 oktober 2011

Fotokring Stein bestaat dit jaar 50 jaar en dat gaf de 2-jaarlijkse expositie in het eigen gemeentehuis een extra

feestelijk tintje. Daarnaast was de Fotokring Stein ook nog 3de geworden bij de bondsfotowedstrijd 2011. Kortom

de jarige stond er vrolijk bij. De opening van de traditionele expositie van Stein in het lokale gemeentehuis trekt

altijd veel bezoekers. Dit kenmerkt de positie die de club inneemt in de gemeenschap. En wat ook helpt; familie

en vrienden van de leden zijn altijd zeer geïnteresseerd in de activiteiten van de Fotokring. De inleiding werd

gedaan door de nieuwe voorzitter Rob Driessen, die iedereen van harte welkom heette en gewoontegetrouw ook

even alle contribuanten en donateurs bedankte. Frank Boots, voorzitter van de landelijke Fotobond was ook

aanwezig en overhandigde de club een gloednieuw boek over foto’s bespreken. Tenslotte mocht de

burgemeester van Stein, de heer Barske de expositie openen. Maar niet nadat hij één van de oprichters van

Fotokring Stein, Wien van der Weijden en zijn vrouw Mieke nog eens in het zonnetje had gezet. Voor Wien hoeft

dat allemaal niet maar voor alle mensen die weten wat Wien voor de club en de Limburgse fotografie heeft

gedaan natuurlijk wel. Bovendien als je een club 50 jaar trouw blijft mag dat best gememoreerd worden.

Uiteindelijk konden we na dik 30 minuten naar de foto’s. Ik heb in het verleden regelmatig de expositie van

Fotokring Stein mogen beschrijven en becommentariëren. Dat is een positieve ervaring want kwaliteit staat bij FK

Stein altijd hoog in het vaandel. In het verleden werd dan ook door de club uitgemaakt wat wel en wat niet

geëxposeerd kon worden. Dit leverde echter nogal wat eenvormigheid op. 4 jaar geleden vond ik het daarom niet

zo spannend, maar 2 jaar geleden was er al veel meer afwisseling. En Stein zet die trend door. Leden bepalen nu

zelf wat zij exposeren daarbij natuurlijk positie geholpen door de meer ervaren leden. Ik vind dat positief omdat

het de expositie veel spannender maakt. Gevolg is wel dat er binnen een goede serie (meestal 5 maar soms 4

foto’s) van een maker ook wel eens een mindere foto hangt. Hoewel mindere foto; foto’s bekijken blijft een

subjectieve bezigheid en wat mij minder aanspreekt kan bij veel andere bezoekers enthousiaste reacties

oproepen. Dat blijft het leuke van exposities bezoeken.

Wat was er te zien?
• Ron van Laarhoven toonde 5 foto’s van vergane desolate ruimten in een oud gebouw. Het zijn mooie beelden

die de sfeer van dit soort gebouwen goed weer geeft. Maar wat kleurstelling betreft valt de serie een beetje in

twee stukken uiteen. Misschien zou wat meer van technische (lees Photoshop) mogelijkheden gebruik gemaakt

kunnen worden om de foto’s wat meer kracht te geven en meer eenheid in de serie te brengen.

• Sander Hultink had 5 foto’s van de overblijfselen van de Berlijnse muur. Door kleurstelling, contrast omvang en

compositie deed dit werk mij sterk denken aan de typische documentaire fotografie van begin jaren negentig toen

de muur nog maar net gevallen was en de fotografie nog analoog was. Het was echter recent werk en als zodanig

kan het eigen karakter van de serie zeker als een compliment gelden.

• André van Zundert exposeerde divers werk met fotografisch populaire thema’s. Voor mij het meest verrassend

was de foto van een verstild landschap geprint op geschept papier, waarbij de papierstructuur het beeld versterkt.

Het wordt bijna een tekening. Verder een foto van een oudere vrouw met accordeon. De foto hinkt voor mij een

beetje op twee gedachten. Beide zijn interessante gegevens maar wat wil ik laten zien? Een foto met grassprietje
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op de kale grond is een klassieker. Mooi gemaakt, maar het gebruik van de scherptediepte kan naar mijn mening

spannender.

• Pierre Reubsaet toonde 4 panorama foto’s van mooie landschappen met de jaargetijden als thema. Hier hoeft

de kijker niet veel bij te bedenken maar kan hij gewoon genieten. Compleet geheel dat van mij best wat groter

gedrukt had mogen worden en dan onder elkaar gepresenteerd. Hier lijkt het gebruikt van 40x50 cm lijstmaat een

beperking.

• Rob Driessen: wat het eerst opvalt, is de aparte vorm van presenteren. Rob heeft natuur-macrofoto’s geprint op

geschept papier en los in een 3 dimensionale lijst gehangen (50x70 cm en ca. 3 centimeter diep). Hierdoor lijken

de foto’s in de lijst te zweven. De beelden bevatten mooie details maar als geheel vind ik ze op dit formaat voor

macrowerk wat weinig intiem. De kijker wordt niet naar de foto’s toegetrokken maar moet meer afstand nemen

om het geheel op zicht laten inwerken.

• Rob Boehlé had een serie zwart-wit foto’s met twee klassiek aandoende beelden van in zich zelf gekeerde

personen. De foto van het vrouwengezicht vind ik echt een topper. De beelden doen sterk denken aan foto’s uit

de 19de eeuw maar de personen komen modern over. Deze 2 foto’s zijn ver uit elkaar gehangen en dat vind ik

jammer omdat de beelden op mij een sterke indruk maken. In de overige foto’s bevatten deze kracht niet. Als

serie dus minder geslaagd maar wellicht ook niet zo bedoeld.

• Guido Hahnraths toonde 5 foto’s met min of meer toevallig overkomende opnamen, hetgeen natuurlijk niet het

geval hoeft te zijn. Het geheel nijgt naar candid fotografie en soms is compositorisch is een compromis gesloten.

Wanneer men echter naar de details kijkt dan zitten er heel mooie dingen in. De mooiste foto is voor mij de

jongen die over de muur kijkt. Uitstekend getimed.

• Harie Vranken heeft veel mensen in zijn fotoserie. In het midden hangt een foto met reflectie met een meer

abstracte vorm. Ook hier zie ik wel mensenfiguren in en als zodanig past de foto er dan ook wel bij. Harie is een

fotograaf die het moment weet te kiezen. De gezichtsuitdrukking is steeds sterk, waardoor je jezelf afvraagt wat

de mensen denken, wat hen bezig houdt. Mooi gedaan.

• Anja Schobben: ook hier foto’s gemaakt op allerlei plekken met een diversiteit aan thema’s. Maar steeds

beelden van mensen. Sterk vind ik de foto van de man op het bankje en die van het bruidspaar dat op een taxi

lijkt te wachten. Ook hier vraag je jezelf weer af wat deze mensen bezig houdt. Waar gaan zij naar toe?

• Marianne Smeets exposeert o.a. drie foto’s die details weergeven van vormen in de moderne architectuur.

Mooie foto’s maar twee foto’s worden voor mij compositorisch wat uit balans gebracht door de gedeeltelijk blauwe

achtergrond. De meest monochrome foto vind ik dan ook de topper. De laatste 2 foto’s voegen aan de serie

minder toe. Wel mooi licht maar een weinig verrassende composities.

• Vivian Beks heeft ook foto’s van moderne gebouwen in Sevilla met mooie kleuren, maar de verlichting bij

invallende avond is waarschijnlijk bedacht door de architect. Ik prefereer de avondfoto’s met het strakke water,

waardoor de weerspiegeling mooi in beeld is gebracht. Er is bij een aantal foto’s gekozen voor de perfecte

verticale symmetrie en voor mij zijn die foto’s krachtiger dan die waar deze symmetrie iets verschoven is.

• Theo Oberndorff toont foto’s van IJsland met naast veel rotsen, water en ijs ook vissersschepen en een

vuurtoren. Fotografie in dit soort schaars bevolkte gebieden is inmiddels een traditioneel gegeven in de fotografie

geworden, maar de serie is mooi uitgevoerd. Prachtige kleuren en contrasten. Misschien had de compositie van

de foto’s wat uitdagender kunnen zijn. Veel camera’s hebben tegenwoordig een beweegbaar display wat sneller

uitnodigt eens door de knieën te gaan.

• Jack Versprille: foto’s van afval (in plastic vuilniszaken). Goed gedrukt en rommelig in de lijst geplaatst.

Vervolgens zijn de lijsten scheef opgehangen. Maar alles hoort zo en dat is weer eens wat anders. Het komt

verrassend over, trekt direct de aandacht maar het werkt kort in deze vorm. Eigenlijk is de manier van

presenteren op borden voor deze manier van presentatie te beperkt.
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• Jacqueline Lemmens exposeerde foto’s met symmetrie als rode draad. Twee drukken hadden een bijna

impressionistische weergave. Een serie die ik zeer interessant vindt. De middelste foto was een  figuratief beeld

dat velen zal aanspreken, maar de dikke zwarte rand eromheen wrong bij mij. De foto van de bomen met de

central symmetrie spraak mij meer aan.

• Ragonda Ruber toonde heel divers werk van dagelijkse zaken die technisch gaaf waren verwerkt. De foto van

uil is bloedscherp waardoor de blik van het dier zeer indringend wordt. De foto van het kind is op een goed

moment gemaakt . Misschien en wat te voor de hand liggende compositie. Ook de foto van de was aan de lijn kan

denk ik compositorisch beter.

• Reinier Mertens fotografeerde een zwembad(trap) vanuit verschillen invalshoeken. Vol negatief en  licht

afgedrukt zonder echt veel zwart maakt de beelden fris en doet de vergankelijkheid wat vergeten. Inhoudelijk heb

ik sterker werk gezien van Reinier maar het blijft mooi hoe hij met eenvoudige motieven mooi werk weet te

maken..

• Wien van der Weijden toonde voor mij wat bekender werk; afwisselend met diverse motieven. Eigenlijk

fotografie zoals fotografie bedoeld is: het vastleggen van licht en vormen. De foto van Wilfried de Jong die naar

zich zelf staat te kijken blijft voor mij de sterkste.

• Ton Vrancken exposeerde een diverse serie met als thema weerspiegeling of schaduwwerking.

Mooi gemaakt maar dit soort foto’s vraagt naar mijn mening om uitgebalanceerde contrasten. Die miste ik toch

een beetje in deze beelden. De digitale fotografie biedt genoeg mogelijkheden om de foto’s wat krachtiger te

maken.

• Peter Brands: zwart-wit, digitaal gedrukt. Een voorbeeld dat zwart wit werk tegenwoordig heel mooi digitaal

geprint kan worden. Peter toonde in een kasteel en/of oude boerderij de vergankelijkheid. Een prachtig thema.Het

mooie zit hem toch vooral in het licht dat afgewisseld wordt met de zwarte delen in de foto. Het geheel is

waarschijnlijk niet als serie bedoeld maar de 2 staande foto’s met doorkijkjes spreken mij het meest aan.

Kortom het was de moeite waard de foto’s eens goed te bekijken. Fotokring Stein begint, zo begreep ik van

Reinier Mertens, meer en meer hun fotowerk door externe fotografen te laten bespreken. Dat lijkt misschien eng

maar kan zeer inspirerend zijn. En bedenk: niets zo subjectief als een mening over een foto. De diversiteit aan

fotowerk is er duidelijk en de kwaliteit ook. Dan is er voor iedereen wat te zien. Tot over 2 jaar.

Peter van der Ham
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Expositie Fotoclub De Heeg

Loek Laudy

Fotoclub De Heeg vierde haar 30 jarig bestaan en onderstreepte dit heugelijke feit met een tentoonstelling in

restaurant 'Manjefiek' te Maastricht. Deze expositie werd op zondagmiddag 2 oktober om 14.00 uur geopend. Het

feestelijke karakter werd nog eens extra onderstreept doordat er overheerlijke vers bereide hapjes werden

aangeboden. Kortom een gelegenheid waar kunst en culinaire hoogstandjes hand in hand gaan. Dat was met een

woord 'Manjefiek' te noemen.

Het restaurant ademt een aangename, relaxte sfeer uit. Bij het tentoonstellen van de beelden werd gebruik

gemaakt van verschillende ruimten. Hierdoor ging de eenheid van de expositie helaas verloren en kwamen

verschillende foto's niet helemaal tot hun recht omdat ze in een of andere hoek of ruimte in de verdrukking

raakten. De meeste foto's, welke in de kelderruimte hingen, vormden gelukkig wel een eenheid. Hier was het

goed toeven en voelde je de rust die een tentoonstelling dient uit te stralen.

Men presenteerde de foto's in lijst met passe-partout, echter zonder glas. Dat was een bewuste keuze van deze

fotoclub waar zeker iets voor te zeggen valt. Echter, glas zorgt er mede voor dat de foto strakker in de lijst zit.

Daar veel foto's niet op karton bevestigd waren ging het fotopapier hier en daar 'bobbelen'. Tevens werden er

foto's gepresenteerd die voorzien waren van een niet passende passe-partout. Jammer deze minpunten, daar ze

eigenlijk gemakkelijk te voorkomen zijn, toch?

De foto's die tentoongesteld werden, waren zeer divers van aard. Zo waren er, naast de traditionele foto's in de

verschillende genres, ook grafisch samengestelde en HDR-foto's vertegenwoordigd. Dus, voor elk wat wils. De

leden van deze fotoclub maken veelvuldig gebruik van Photoshop en plug-ins, in deze tijd niet meer weg te

denken. Het gaat tenslotte om het eindresultaat!

De club is foto technisch gezien op een aardig niveau, echter een goede foto hoeft niet alleen mooi te zijn. Het is

juist de zeggingskracht waardoor een kijker in de ban raakt. Zeggingskracht en inhoud zijn bepalend voor de

kwaliteit van een foto en juist die zeggingskracht miste ik grotendeels.

Toch waren er ook een aantal beelden die boeiden. Een fraaie opname van een strandtafereel van Frans van

Wanrooij dat door zijn eenvoud een enorme rust uitstraalde. Hans van Aalst presenteerde een foto van een motor

tijdens een heftig noodweer. Vermoedelijk gemaakt vanuit een auto. Je beleefde het noodweer als het ware ter

plekke zelf. Leo Claassens schilderde met zijn sluitertijd een impressionistisch portret van een paar mensen in

beweging. Ook John Vriezelaar's Belgisch bruggetje liet mij denken aan de oude meesterschilders van weleer.

Die foto had ik al eens op de website van de Limburgse Fotobond gezien (ingezonden foto), maar toen waren de

kleuren meer gesatureerd. Cees Muijs overtuigde met een foto van een leegstaand oud pand. Mede door de kleur

ademde deze een passende sfeer uit.

Zoals reeds gezegd heeft de club een aardig technisch niveau. De uitdaging vormt verdieping en zeggingskracht.

Momenteel sluimert deze nog. Indien de leden deze uitdaging aangaan kan er in de toekomst nog veel moois

ontstaan.

Loek Laudy
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Meningen

Een fotograaf is zo goed als het materiaal dat hij gebruikt

Geschreven door Sander Hulsenboom

Dat was vorige week het bericht van Nikon op Facebook. Er kwamen meer dan 4000 reacties, de meeste

verontwaardigd. En groot gelijk. Of ik nu een Canon 350D, 7D of Nikon D90 gebruik, ik zal er geen betere of

slechtere foto’s door maken. De megapixel-race is gelopen en niet meer interessant. Ik weet niet hoe het met

andere fotografen zit, maar ik gebruik nog geen 20% van de functionaliteit van mijn camera. Is dat zonde? Je

krijgt tegenwoordig gewoon meer voor je geld, inclusief zaken waar je niet om vraagt.

Toch raakt de opmerking van Nikon een gevoelig punt op sommige vlakken. Ondanks dat techniek geen

onderscheidende factor meer is, zitten we nog wel met z’n allen te schuimbekken als de specs van een nieuwe

camera bekend worden. En dan vooral veel discussieren over details. Vorig jaar was ik aan een nieuwe camera

toe. Na wat rondkijken op dpreview werd ik bijna zenuwachtig van al het commentaar over techniek en details.

Alsof mijn beoogde camera opeens rotzooi was! Alle commentaar op bits, scherpte, hyperfocus en elkaar-

beïnvloedende-pixels konden mij niet overtuigen. Mijn aankoop blijkt achteraf een prima keuze te zijn geweest.

Waar wil ik heen met mijn verhaal? De vraag die bij me opkomt is: is er nog innovatie nodig in camera’s?

Techniek is niet meer onderscheidend en alles wat je nodig hebt, zit tegenwoordig in een camera. Features als

kantelbaar schermpje, kleurtje en spiegelloze camera zijn leuk, maar voegen ze echt iets wezenlijks toe aan de

kwaliteit van je foto’s? Ik betwijfel het. Een camera is een middel, geen doel op zich.

Ik ben ervan overtuigd dat materiaal niets zegt over de kwaliteiten van een fotograaf. Creativiteit, aanleg, open

staan en doorzettingsvermogen zijn vele malen belangrijker. Dus kijk eens een jaartje niet naar specificaties en

aanbiedingen. Laat zitten die nieuwe camera’s en ga lekker schilderen met licht.

Sander Hulsenboom
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Exposities



Rayonbulletin

15
[1 november 2011    ]



Rayonbulletin

16
[1 november 2011    ]

Foto Expositie Artillusio
Susan Leurs en Diana Putters, beiden ook van Fotogroep Tegenlicht, exposeren de hele maand november met

Artillusio in Hoaf van Eden te Stein. Elk weekend is deze expositie te bezichtigen:

Vrijdag 14:00u-17:30u - Zaterdag 8:30u - 17:30u - Zondag 10:00u - 17:30u

Adres: Havenstraat 24 STEIN

www.artillusio.nl
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