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van de voorzitter - november 2012

Altijd spannend omdat het deels onvoorspelbaar is: hoe gaat Limburg Foto verlopen? Krijgen 
we een grote opkomst? Slaat het programma aan en komt de jurering goed over? Duizend-
en-een vragen spoken door je hoofd in de voorbereiding van zo’n evenement. Één ding 
wisten we wel zeker: dat we alles terdege hadden voorbereid en veel hulp kregen van alle 
mensen die we daarvoor vroegen.

En dan is het natuurlijk fantastisch als het zo goed gaat. De opkomst was overweldigend. 
Meer dan tweehonderd mensen zorgden voor een bomvolle zaal in het ECI theater. Leo 
Benders, directeur van het Huis voor de Kunsten, kreeg tijdens zijn opening de lachers op 
zijn hand door zijn onderkoelde manier van spreken. Zijn openingshandeling bracht een digi-
tale diashow in beweging waarin alle 617 ingezonden foto’s waren opgenomen. In iets meer 
dan vijf minuten rolden al die foto’s over het scherm waarmee het ook duidelijk werd hoe ui-
teenlopend de inzendingen waren en hoeveel creativiteit er onder de Limburgse fotografen 
is.

Simon Ophof had als jurylid de ietwat ondankbare taak om meer dan vijfhonderd foto’s niet 
te selecteren. Maar er bleven natuurlijk ongeveer honderd prachtige foto’s over die in zijn 
ogen net iets meer hadden. Hij vertelde over de dunne scheidslijn tussen de selectie en de 
afvallers. Wat mij betreft hadden we wel driehonderd foto’s mogen tentoonstellen maar 
dat lukt helaas niet want dan hebben we een half museum nodig. Alle inzenders nogmaals 
hartelijk bedankt want dankzij jullie werk kon er een boeiende tentoonstelling samengesteld 
worden. Alle prijswinnaars gefeliciteerd met jullie onderscheidingen
We kijken met veel voldoening terug op de opening.

De formule zoals we die hebben neergezet sloeg goed aan en leverde voor het publiek een 
leuke en interessante avond op. We hebben erg veel positieve reacties gekregen, zowel van 
leden van fotoclubs als van anders bezoekers. Dat sterkt ons in het idee om het voor over 
twee jaar ook weer zo aan te pakken.
Het is verder een interessant najaar met veel tentoonstellingen van clubs. Het volgende 
evenement staat alweer bijna voor de deur. Over een dikke maand, op 9 december, is de 
Digi-Dia-Dag in Nederweert-Eind. Ook altijd goed voor een kleine tweehonderd bezoekers.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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persberichten

Fotobespreking seriematige fotografie met John Lambrichts 31 oktober

Woensdag 31 oktober 2012 is er in het Huis voor de Kunsten Limburg (Kapellerlaan 36, Ro-
ermond) weer een fotobespreking seriematige fotografie. Beginnende en gevorderde ama-
teurfotografen die hun eigen fotowerk willen bespreken met fotograaf John Lambrichts en 
collega (amateur)fotografen, zijn die avond van harte welkom! Neem je eigen werk mee en 
krijg handige tips.
De fotobespreking is leerzaam en bijzonder leuk voor als je je eigen werk wilt exposeren en 
daarbij tips wilt krijgen voor het maken van een goede selectie, maar ook als je kritisch naar 
foto’s wilt leren kijken en inspiratie wilt opdoen.
 
De bespreking op 31 oktober vindt plaats
van 19.30 tot 22.30 uur 
bij het Huis voor de Kunsten Limburg 
(Kapellerlaan 36) in Roermond.
 
Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Jan Nabuurs, via e: jannabuurs@home.nl .
PS. Zegt het voort!

masterclass Documentaire Fotografie 

Het Huis voor de Kunsten Limburg en de Fotobond afdeling Limburg starten in januari 2013 
met een Masterclass Documentaire Fotografie voor gevorderde amateurfotografen. Fo-
tograaf John Lambrichts (o.a. Oeverlangen aan de Maas) begeleidt deelnemers gedurende 
negen maandelijkse bijeenkomsten bij het kiezen van een onderwerp, het maken van de 
fotodocumentaire en het selecteren van foto’s voor de foto expositie in het Huis voor de 
Kunsten Limburg. Er kunnen tien amateurfotografen deelnemen aan de masterclass. Inschri-
jven kan tot 1 december a.s.
Lees hier verder.

Bestuur Fotobond Limburg 

Uitslag Limburg Foto 2012

Expositie en Prijswinnaars

Op 26 oktober jl. zijn de prijswinnende foto’s bekend gemaakt van Limburg Foto 2012. De 
theaterzaal in de ECI Cultuurfabriek in Roermond was gevuld met meer dan 240 belangstel-
lenden tijdens de bekendmaking van de uitslag door het Jurylid Simon Ophof. 
In de categorie ‘series’ ging de eerste prijs naar Theo Smeets van Fotogroep Maastricht 
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met foto’s van bewoners van de instelling Visio. In deze categorie werden nog vier series 
onderscheiden met een eervolle vermelding. Bij de categorie ‘individuele foto’s’ werd de 
winnende foto (zie hiernaast) gemaakt door Diana Putters van het Fotokollectief Zuid-Lim-
burg. De tweede prijs ging naar Piet Frins van FC Abedia uit Landgraaf en de derde prijs naar 
Guido Hahnraths van FK Stein. De jury heeft uit de 617 ingezonden foto’s een selectie ge-
maakt van ongeveer 100 individuele werken en series van Limburgse amateurfotografen die, 
in clubverband of individueel, lid zijn van de Bond van de Nederlandse Amateur Fotografen 
Verenigingen (BNAFV). De expositie is nog tot en met 11 november a.s. te zien zijn in de ECI 
Cultuurfabriek. 

Volgens de jury hebben veel geëxposeerde fotografen naar nieuwe wegen gezocht. ‘Soms 
werkend vanuit een concept, streng selecterend met vaak een consequente beeldtaal. Het 
resultaat zijn foto’s die je raken, die je ontroeren, verrassen, laten lachen, op het verkeerde 
been zetten of aan het denken zetten’, aldus Ophof. 

In de Provincie Limburg zijn ongeveer 600 amateurfotografen actief binnen de 36 fotoclubs, 
-kringen en -verenigingen die Limburg rijk is. Deze clubs zijn aangesloten bij de Fotobond, 
afdeling Limburg. De doelstelling van de bond is het bevorderen van de creatieve fotografie 
in verenigingsverband.

Het is een grote eer om als amateurfotograaf geselecteerd te worden voor Limburg Foto, 
waardoor het dan ook niet verwonderlijk is dat een groot aantal fotografen gebruik heeft 
gemaakt van het recht om maximaal zes werken in te leveren.

De expositie in het kader van Limburg Foto 2012 is nog te zien t/m zondag 11 november 
(maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 24.00 uur en op zondag van 10.30 tot 24.00 uur) in de 
foyer van ECI Cultuurfabriek (ECI 13, 6041 MA  Roermond). Kijk voor meer informatie over 
Limburg Foto 2012 en de Fotobond, afdeling Limburg op www.fotobondlimburg.nl of www.
hklimburg.nl/fotobondlimburg of neem contact op met voorzitter Frans Grommen, via 06 21 
527 842.

Klik hier voor de lijst van alle exposanten en erevolle vermeldingen en klik hier voor het 
juryrapport.

Frans Grommen 
Voorzitter  

Fotobond Limburg

Leo Benders
Directeur  

Huis van der Kunsten

Simon Ophof
Jury Limburg Foto 2012
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series met GOUD bekroond

Theo Smeets  
FG Maastricht

Diana Putters
Fotokollektief Zuid-Limburg

Individueel met GOUD bekroond
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exposities

Expositie fotogroep ISO’73 in het gemeentehuis Landgraaf

Fotogroep ISO’73 houd van 9 november t/m 6 december hun tweejaarlijkse expositie in de 
Burgerzaal van de gemeente Landgraaf, Raadhuisplein 1. De expositie wordt geopend door 
Wethouder van cultuur Dhr. Harry Leunessen. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 9 
november 2012 om 20.00 uur.

ISO’73’ is een zeer actieve club en biedt leden een platform om hun kijk op fotografie te 
ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren. Centraal staan de 
avonden waarop eigen werk wordt besproken. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd 
en workshops verzorgd over digitale fotografie en zijn er ‘werkavonden’ met een bepaald 
thema.  In de afgelopen decennia is met wisselend succes deelgenomen aan fotowedstrijden 
in binnen- en buitenland. Het volle jaarprogramma getuigt van een divers interesseveld. De 
leden gaan dan ook vaak samen op stap om te fotograferen op locatie in binnen- en buiten-
land.
Tijdens de expositie in het gemeentehuis van Landgraaf exposeren vijftien leden met een 
honderdtal foto’s met uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er niet alleen portret-, natuur-, 
en architectuurfoto’s, maar ook stillevens, landschappen en macrofoto’s te bezichtigen. 
Aandacht voor detail, kleur en vorm vanuit verschillende standpunten staat op deze expos-
itie centraal. Kortom, een expositie die u beslist gezien moet hebben. Hierbij heeft U al een 
impressie van wat U volgend jaar te wachten staat, dan bestaan we 40 jaar. Wat wederom 
wordt gevierd met een grote fototentoonstelling in ons gemeentehuis.  Tevens willen wij 
vermelden dat onze fotogroep altijd opzoek is naar modellen. Heeft u interesse, meldt u dan 
aan als model via onze website www.iso73.nl .

]De volgende leden exposeren hun werken:
Chris Althuijzen, Andre Boumans, Wiel Cortjaens, Maja en Piet Frins, Hub Habets, Loek 
Laudy, Jochen Linnarz, Annemiek v.d. Maas, Steffie Michorius, Hub Moonen, Jan Mrösz, Cor 
Niemantsverdriet, Jo Ogrinc, Hans Ploem, Lianne en Ronald Smeijsters, Jan Vaessens, Koen 
Verjans, Pieter van der Wal.

De expositie vindt plaats in het:
Raadhuis te Landgraaf is verder te bezichtigen op zaterdag 10 en zondag 11 november, van 
14.00 uur tot 17.00 uur. Door de week bent U welkom  op maandag t/m vrijdag van 09.00 
uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Donderdag tot 19.00 uur.
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martijn Franssen, gastexposant op FotoF expositie
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expositie Hoaf van Heden
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Expositie overzicht

Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten 
verenigingen. Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexpos-
ities te voorkomen, verzoeken wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, 
om alvast datum en tijdstip kenbaar te maken.·Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er 
op hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Voor de meest actuele informatie over de 
expositie kunt u op onze website terugvinden.  
U kunt de gegevens over een expositie doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl
  
november
• 25 okt tot half november
Limburg FOTO Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond

• 26, 27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012
FotoF Limburg expositie. Opening is op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur.
Gastexposant: Mattijn Franssen
 
• 3 en 4 november 2012
Expositie Landelijke gespreksgroep FIAP in de Galerie De Verdieping, Industrieweg 16, 5066 
XJ Moergestel. Er zullen ca. 100 werken worden geëxposeerd welke bij internationale fotosa-
lons zijn geaccepteerd. 

• 3, 4, 10 en 11 november 2012
Met gepaste trots presenteren Ted Vroemen (beelden) en Jac Meijers (foto’s en schilderijen) 
een selectie van hun beste werk in de Hoaf van Heden, Havenstraat 22 te Stein Limburg:
Openingsuren: 12:00-17:00 uur. 

• 10 november 2012
BMK-DAG VOOR ALLE FOTOGRAFEN

• 9 november t/m 6 december
Fotogroep ISO ‘73 exposeert in Gemeentehuis van Landgraaf. Opening is op vrijdag 9 novem-
ber om 19:30u

DeCember

• 9 december 
DiaDigiDag in de Reigershorst in Nederweert-Eind. Klik hier voor het programma.

2013

• 12-13-14 april 2013
Fotoclub Voerendaal:  25 jarige jubileumexpo  in Cultureel Centrum “De Borenburg”, Furen-
thela 16 in Voerendaal.
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expositie besprekingen

expositie bespreking Fotoclub Fot*Art

Op zondag 30 september hield fotoclub Fotart haar “eendags” expositie in Cafe de Klinge 
aan het Pancratiusplein in Heerlen. Aangezien zij maar een zondag de beschikking hadden 
over deze sfeervolle ruimte, was er voor eenvoudige, maar doeltreffende presentatie vorm 
gekozen, hetgeen deze tentoonstelling een uniek karakter gaf. Dit keer geen borden of wan-
den, maar de foto’s werden staand geexposeerd op nostalgische cafe tafeltjes, die fraai deze 
ruimte sierden. In een gesprek dat ik tijdens de expositie had met diverse leden, kwam naar 
voren dat er een ongedwongen sfeer hing in deze Heerlense fotoclub, die voor 50 procent 
uit vrouwen bestaat, opgericht in 2005, en waar iedereen zijn eigen ding nog mag doen.
Waardoor in deze tentoonstelling een heel gevarieerd scala aan onderwerpen de revu pas-
seerden.
Trudy van der Gaag is duidelijk verknocht aan Heerlen, getuige een opname die ze maakte 
vanuit haar slaapkamerraam, waarin de Pancratiuskerk schittert in het avondrood.
Het lidmaatschap van Fotart is voor haar een stimulans om door te gaan, door het beki-
jken en bespreken van elkaars werk. Zeker na de foto-uitstapjes is er steeds weer genoeg 
gespreksstof.
Cécile Verhalle blijkt ook een kerkganger te zijn, want haar foto van een godslampje, han-
gend in een boog, met daar achter weer het kruis, heel subtiel van kleur.....

Anke Geurts hoeft ook niet zonodig ver van huis te gaan om een goede foto te schieten, in 
haar gezellige huiskamer ontstond een fantasievolle sfeerimpressie, waarin iedereen weer 
andere dingen in ontdekt.Ze heeft nu na lang aarzelen een digitale camera gekocht en is hier 
nu druk mee aan het experimenten. Ik ben heel benieuwd welke invloed dit zal hebben. 
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Math Leenders probeert beelden vast te leggen zoals zij op het moment van opname op 
hem in een ongekunstelde vorm overkomen. Dit houdt weer in dat hij geen specifiek onder-
werp voorop stelt, maar wil hier toch aan toevoegen dat landschap/natuur en architectuur 
enige voorkeur krijgt, en dit blijkt ook uit zijn prachtige HDR achtige foto van een ietwat 
vervallen kerk.
John Bessems fotografeert het liefst gewone dagelijkse dingen die een verhaal of zelfs een 
hele geschiedenis met zich meedragen, of het nu architectuur is of puur natuur, getuige zijn 
hier geexposeerde foto van een legervoertuigenshow of iets dergelijks, waarbij een man op 
een motor de vlag triomfantelijk toont.

Harrie Bastin toonde een fraaie reportage achtige serie van Australie en Nieuw Zeeland met 
een hoge documentaire waarde. En tenslotte Cees van ‘t Hoff had duidelijk een voorkeur 
voor mensen, indringende portretten, vaak heel verassend gefotografeerd...., waarbij de 
foto van twee jonge mensen, niet centraal, maar duidelijk gekadreerd er echt uitsprong. De 
mooiste bloemen bloeien maar een nacht.....zo was het ook met deze expositie....kort maar 
krachtig.....

 
 
Fotobespreking Fotogroep Tegenlicht Brunssum

Tot en met 21 oktober te bezichtigen in d’r Brikke Oave, Lindeplein 5a, in Brunssum.
Op 28 september om 20.00 uur werd de tentoonstelling van fotoclub Tegenlicht in Brunssum 
officieel geopend. Het was alweer vijf jaar geleden dat deze club voor het laatst hun werk 
aan het publiek toonde. Hoogste tijd dus voor een kijkje in de keuken van deze Brunssumse 
fotoclub.
Bij deze expositie 2012 had men gekozen voor een tweetal categorieën; vrij werk (eigen 
keus) en thematisch werk. Het hoofdaccent lag op de laatste. Het gemiddelde lid van een fo-
toclub werkt liever niet met een van te voren vastgesteld thema. Men voelt zich dan al gauw 
beperkt in zijn of haar vrijheid. Het strekt echter tot aanbeveling om eens met een opgelegd 
thema aan de slag te gaan. Je zult dan van te voren een plan de campagne dienen te maken, 
omdat anders de kans van slagen geringer wordt.

Thema - plan - uitwerking - probleemoplossing - uitvoering- evaluatie.
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Dat noemt men fotograferen met beleid. Hiervan valt enorm veel te leren. Je kijk op fo-
tografie kan daardoor van de een op de andere dag veranderen. Het was dan ook zeer 
verheugend, verrassend en een verademing om te zien hoe de verschillende thema’s door 
de individuele leden van fotoclub Tegenlicht zijn benaderd. Dat leverde hier en daar een 
aantal krachtige beelden op, die ook nog eens qua sfeer, compositie, standpunt, belichting, 
uitwerking en nabewerking zeer divers van aard waren. Beeldmateriaal waarin de hand van 
de maker pregnant aanwezig was. Een opgelegd thema hoeft dus geen belemmering voor 
de fotograaf te vormen. In tegendeel, het kan juist de creatieve geest in een ieder van ons 
naar een hoger plan brengen. Het waren Diana Putters, Susan Leurs, Nicole Offermans, May 
Pommé, Richard Hendriks, Frits Jagers, Jacques Schöppink en Hans Rutten, die met het the-
ma ‘Berk’ overtuigden. Een sterke en boeiende serie. Ook Esther Hallema en Gerda Goerke 
toonden een aantal prachtige werken.
De foto’s bij het thema Foto/Gedicht kwamen erg rommelig over omdat het gedicht in de 
foto was geplaatst. Op de passe-partout zou hier echter een betere oplossing zijn geweest. 
Het zou de foto’s zeer ten goede gekomen zijn. Toeval of niet, het thematisch werk stak met 
vlag en wimpel uit boven het gemiddelde vrije werk (hoewel ook hier overtuigend beeldma-
teriaal te zien was) en dat had niets te maken met de kleinere afmeting van het vrije werk. 
De belichting van de foto’s blijft bij veel fotoclubs een aandachtspunt en dat was ook hier 
het geval.

Al met al een zeer gevarieerde en geslaagde expositie, die t/m 21 oktober te bezichtigen is. 

Loek Laudy

Foto-expositie AFT Tegelen

Afgelopen zondag ben ik naar de foto-expositie van AFT Tegelen geweest. De expositie werd 
goed bezocht, het was er gezellig druk. Mijn algemene indruk is goed. De foto’s hingen er 
goed bij, ze waren goed belicht, sommige met daglicht en andere werden bijgelicht. Ze 
hingen in fotolijsten zonder glas en voor mij op ooghoogte wat het bekijken plezierig maakt. 
Verder hebben 7 leden een DigiDiaShow gemaakt die in een apart zaaltje werd gedraaid. De 
foto’s waren zeer gevarieerd van landschap tot portret en alles wat daar tussen zit.
 
Ik begin bij een zaaltje waar de foto’s van 3 leden hangen. Heel verschillend van onderwerp 
en kleurstelling. Twee foto’s van een trap in een oud en verlaten gebouw, tenminste dat 
is de indruk die ik er van krijg. De belichting is mooi en de compositie klopt. Verder trekt 
een kleurige foto de aandacht van een huis met een gele muur en daarvoor een pallet met 
schoenen. De pallet ligt scheef want het loopt een beetje af en dat geeft een speels effect. 
Verder gelopen en dan hangt er een foto met een roestige pijp waar allerlei kleuren in naar 
boven komen. De kapel waar het licht binnenvalt en iemand even rust komt zoeken heeft 
aantrekkingskracht. Het gaat verder de gang in, een opvallende foto is er een met 2 vieze 
voeten die vanaf een apart standpunt is genomen. Hoe komen die voeten zo vies, lijkt de 
vraag wel. Dan zijn er macro-opnames die er uit springen. Een ei met een veertje er op dat 
van één kant is belicht, je moet in eerste instantie even goed kijken wat het is. Deze foto is 
mooi belicht van de zijkant. Andere macrofoto’s van bloemen staan er goed op en de kleuren 
komen er goed naar voren. Een foto genomen in de metro is bijna onwerkelijk. Aan beide 
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kanten raast een metro voorbij, de vloer lijkt wel onecht maar dat is het niet. Het kunst-
werk aan het einde van het perron en de brandslang vooraan het beeld, leidt je de foto in. 
Je wordt als het ware de foto ingetrokken. De foto waar vaag een aantal fotografen aan het 
werk zijn heeft aantrekkingskracht, je blijft er naar kijken om te zien wat er nu allemaal geb-
eurt.
 
Er zijn heel verschillende natuurfoto’s: van winterlandschappen met veel sneeuw, dampend 
water en warme kleuren door de zon die zich even laat zien, tot opnames van vogels zoals 
een vogel met een spin in zijn bek bij het vogelhuisje. En foto’s van stads- of dorpsgezichten 
en de weg er naar toe, sommige met sprekende kleuren of blauwe luchten. Een spiegeling 
van een roltrap in de muur met de trapleuning erdoor geeft een verrassend effect. Na het 
bekijken van de foto’s op naar de DigiDiaShow. Dit was een leuke aanvulling op de fototen-
toonstelling. Heel gevarieerde slideshows heb ik gezien. Van foto’s gemaakt in Noorwegen 
tot macro. Een die er voor mij uitsprong was een serie gemaakt over het asfalteren van de 
weg. Hier zaten een paar grappige effecten in, die op de lachspieren werkten. Het lijnenspel 
van het station in Luik is ook in beeld gebracht op muziek. Het “filmpje” (intervalopnames 
met tussenpozen van ca. 1 seconde), gemaakt op de rotonde van Venlo met het voorbij 
komend verkeer, fietsers en voetgangers geeft een leuk beeld van hetgeen zich hier elke dag 
afspeelt. Een leuk detail was de constante schaduw van een fiets rechtsonder in beeld.
 
De laatste slideshow had een swingend muziekje, de beelden erbij hadden grappige effecten 
doordat de fotograaf diverse wilde dieren in ons alledaagse landschap heeft gezet. Daarna 
nog even koffie gedronken en gezellig gekletst met een aantal leden van de club. Het was 
een gezellige middag.

Hetty Schreurs 14-10-2012
 

Expositie FotoF Limburg in Galerie 7 tien 49 in Nuth

FotoF Limburg noemt zichzelf een beetje eigenzinnig en eigenwijs. Een fotoclub die afwijkt 
van de gemiddelde fotoclub of fotocollectief. Op de eerste plaats een vriendenclub. Maar 
met een gemeenschappelijke noemer, de fotografie. En daarin streven de leden kwaliteit na 
en zoeken ze de grenzen op. Menige prijs werd behaald zowel op regionaal, Nationaal als In-
ternationaal nivo. De exposities van Fotof worden graag bezocht en zijn vaak spraakmakend. 
Tot zover de eigen beeldvorming. 

Maar het is zonder meer een feit dat deze fotoclub altijd wel weer de aandacht weet te 
trekken met iets aparts. Aangevoerd door een aantal oudgedienden als Voorzitter Jan Pierre 
Cremers, Jo van Aken, Jo Frijns en Theo Finger is er samen met Guido Verbruggen, Hans 
Brouns, Patrick (Nis) Willems, Maja Mars en Dick van Nierop een mooi geheel samengesteld 
in een echte Galerie. Als gastexposant neemt Mattijn Franssen deel aan de expositie. Pho-
toshop-kunstenaar en fotograaf Mattijn Franssen is verkozen tot winnaar van Het Vierkante 
Ei 2011, de Volkskrant Beeldende Kunstprijs voor amateurkunstenaars. 10 exposanten dus 
waaronder 9 leden. Overigens kan FotoF best nog wat leden gebruiken.
De opening op vrijdag 26 oktober was naar ik heb vernomen zeer druk bezocht. Voor een 
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aantal leden was er overigens de avond van te voren al een opwarmertje geweest door 6 
acceptatie’s bij Limburg Foto in Roermond. Ik was in Nuth op zondag 27 oktober rond 12 uur 
en ook toen was het er gezellig druk.
FotoF  toont een goede compacte expositie. De mooie maar beperkte ruimte was goed 
benut. De leden waren duidelijk aangezet om een herkenbare portfolio te tonen. Niet altijd 
seriematig maar wel samenhangend. En dat kijkt gemakkelijk. Je krijgt ook een duidelijker 
beeld van de fotograaf.

Wat op valt is dat de leden niet echt emotie proberen op te wekken bij de toeschouwer. 
Over het algemeen tonen ze herkenbare beelden die qua compositie en techniek goed 
zijn neergezet. De mens is niet altijd aanwezig in de foto maar het werk toont wel de aan-
wezigheid van de mens op deze aarde.

Geen onderkant van de samenleving dus al laat de New York serie in zwart-wit van Jo Frijns 
wel de spanning van de grote stad zien. Voornamelijk ondergronds, de wereld van de sub-
way. Knap gemaakt.

Een andere serie over de  menselijke omgeving is die van Dick van nierop. Wat wisselende 
kwaliteit maar de boodschap van het ongewone in het alledaagse komt er wel uit. Een 
andere lichtval (foto van huis in landschap), wat meer contrast (het huis in de straat) en een 
minder gulzige compositie (koe op de boerderij) zou de op zich goede serie zeker indringen-
der doen overkomen.

Theo Finger toonde een drietal series van 3 foto’s. Allemaal werk dat Theo’s kijk op de 
wereld laat zien. De wereld van de kunstenaar in fris opdringerig blauw, de grauwe grofkor-
relige  werkelijkheid van de kermisexploitanten en schreeuwerige kunstmatige neon wereld 
van de jeugd. Stuk voor stuk mooie series al was de kleurstelling van de laatste serie voor mij 
wat te opdringerig.

Het relatief jonge lid Patrick (nis) Willems had eveneens een drietal series van drie foto’s 
aan de muur hangen. Thematisch dicht bij huis maar verrassende werk  door de goede tech-
niek en de onverwachte eenvoudige, maar daardoor indringende inhoud.

Jo van Aken exposeerde een serie van 10 panorama foto’s, alle gemaakt aan de Belgische 
kust. Daar werd van 31 april tot 30 september de manifestatie Kunst aan zee, Beaufort04 
gehouden. Technisch zeer goed en ook inhoudelijke enkele zeer goede beelden. In de pre-
sentatie was veel werk gestoken hetgeen positief bijdroeg. Ook deze serie toont maar weer 
een aan dat het fotograferen van kunstwerken met een duidelijke eigen inbreng tot mooie 
eigen beelden kan leiden.

maja mars had een mooie serie “frozen flowers”. Kleurrijke, bijna abstracte beelden van 
bloemen. Daarnaast nog een sprekend portret van een oude vrouw, wonderlijk genoeg het 
enige echte “model” op de expositie. 

Guido verbruggen toonde een serie van 4 foto’s van standhuisjes aan de kust die een mooi 
geheel vormde. Toevallig (of wellicht zo bedoeld) kwam de horizon steeds verder boven de 
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huisjes uit wat mij deed denken aan de stijgende zeespiegel. 

Hans brouns liet 2 series zien. Een met vier foto’s van een bos waarin een lint wordt gespan-
nen rond een aantal bomen. Een poging de tijd in beeld te brengen die ik minder sterk vond. 
Daarentegen waren zijn portretten van mensen in hun natuurlijke omgeving zeer goed. Deze 
foto’s vertelden echt een verhaal.

Tenslotte Jean Pierre Cremers. Hij had een serie van 10 zelfportretten die  zeer divers was 
maar toch weer heel samenhangend. De kunstenaar die worstelt in vele gedaanten, ver-
scheurt wordt, zichzelf aanschouwt en zich verbergt. Een heel verrassende serie. In de 
kelder van de galerie had Jean Pierre tenslotte nog een groot formaat foto geplaatst van 
een strandscene omringd door vliegers en met krijsende meeuwen op de achtergrond. Een 
toetje op niveau.

Kortom het was een aangenaam bezoek. Fotof is een fotoclub die niet vrijblijvende is. Leden 
stimuleren elkaar maar dwingen ook een duidelijk fotografisch gezicht te tonen. Dat levert 
verassende fotografie op.

Peter van Ham, F.K. Geleen
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eXposure laat zichzelf zien

Het is verrassend druk op zondagmiddag in het Venrays Museum (Freulekeshuus). Fo-
togroep eXposure (met de hoofdletter X als verwijzing naar Rank Xerox waar de club 
ontstaan is, maar waar nu geen banden meer mee zijn) heeft behoorlijk wat ruchtbaar-
heid gegeven aan haar tentoonstelling en dat werkt. De expositie is op vrijdag geopend 
door Wim Jenniskens die daarbij nogal plastisch is ingegaan op de terminologie van het 
fotobespreken. Doordrukken (met hamer), stukje eraf (schaar en enkele zagen waren ook 
aanwezig) zijn uitvoerig gedemonstreerd. Een ludieke manier om duidelijk te maken hoe 
er in clubs soms wordt omgegaan met de creaties van anderen. Waarmee Wim maar wilde 
zeggen dat fotobespreken ook anders kan en dat het niet enkel over techniek zou moeten 
gaan.
Wat direct opvalt is de totale afwezigheid van lijsten en passepartouts. Elk lid toont 5 foto’s 
randloos afgedrukt, opgezet op foam tegen de witte muren en losse tussenwanden van het 
museum. Ze hebben kennelijk een goeie sponsor! Op een tafel laat een fors formaat beeld-
scherm onder begeleiding van een zacht muziekje een slideshow zien met ander werk van 
de clubleden.
Bij de foto’s hangt een kaartje met naam en foto van de maker en een kort stukje tekst. Als 
bezoeker krijg je hiermee wat achtergrond informatie bij de beelden. Af en toe mag dat ook 
wel want ze zijn nogal divers. Juist door dat bordje krijg je een betere inkijk in wat de maker 
boeit. Het merendeel van de foto’s is verrassend ongekunsteld en ongecompliceerd, maar 
vaak ook een beetje braafjes. De maker lijkt meer geboeid door het onderwerp dan door 
de fotografie. Van de ene kant is het begrijpelijk dat je voor je plezier leuke dingen opzoekt. 
(Klein)kinderen, natuur, de Floriade om maar enkele voorbeelden te noemen. Daar is ook 
niks mis mee, maar er zijn toch ook andere zaken die ons mensen bezighouden. Die an-
dere kant zie je nauwelijks terug in de foto’s. Gelukkig zijn er toch enkele fotografen waar 
het dieper gaat. Fotografen die op zoek zijn, graven, worstelen zo je wilt, die beelden pre-
senteren waar je langer over nadenkt. Foto’s waar niet enkel de liefde voor het onderwerp 
vanaf straalt (want dat hebben ze allemaal wel), maar waar de inhoud zeker zo belangrijk is 
als de vorm, waar meer is gedaan dan enkel een 'mooie foto' maken. Bij een tweede rondje 
langs de foto’s zijn dat de échte aandachttrekkers.
eXposure laat met deze keurig verzorgde tentoonstelling prima zien waar ze als club en als 
individuen mee bezig zijn. Als uitsmijter blijkt er een handout klaar te liggen, zodat elke 
bezoeker thuis nog eens kan nagenieten. De vitrine met een aantal camera’s uit de oude 
doos is een leuke link met de historische kant van het museum.

Jan Nabuurs
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wedstrijden 
 
Doe mee met Dia Digidag 2012

Je mist wat als je er niet bent!! Dit jaar kunnen we weer een DDD organiseren. “Kunnen”, zult 
u denken? Jawel!  De afdeling Limburg van de BNAFV heeft toegezegd weer de hoofdsponsor 
te willen zijn voor dit prachtige Limburgse AV festival. De Fotobond afdeling Limburg gaat 
ervan uit dat vele Limburgse amateurfotografen dit festival willen bezoeken. Het geeft een 
heel andere kijk op onze gezamenlijke mooie hobby! In de vele fotoclubs wordt vaak alleen 
over “losse” foto’s gesproken. Soms komt er een serie van 3 of 5 foto’s op het bord! En heel 
zelden laat iemand een av-productie zien. In Nederweert-Eind komen alleen av series aan 
bod. Ingezonden door Limburgse fotografen en anderen.

Dit jaar willen de organisatoren de volle aandacht richten op de auteurs van de AV-produc-
ties. Na de presentatie wordt de maker desgewenst gevraagd om er iets over  te vertellen, 
b.v. hoe is de serie ontstaan. We gaan er dan ook van uit dat alle auteurs aanwezig kunnen 
zijn. Voor de Limburgse fotograaf, die nog nooit met deze vorm van fotografie bezig is ge-
weest - kan dit zeer leerzaam zijn. Er komt  géén officiële bespreking van de serie tijdens de 
DDD 2012. Auteurs die  wel de bevindingen van de organisatie willen weten, kunnen dit aan-
geven op het deelname formulier. Deze bevindingen worden dan vermeld op de achterkant 
van het deelname certificaat.

De dag zal - net als voorgaande jaren - in Nederweert-Eind worden gehouden. Op zondag 9 
december 2012 staat de deur vanaf 11.30 uur open. De aanvang is om 13.00 uur.
Adres: De Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE,  Nederweert-Eind,   tel: 0495 
632567.
Ondanks de sponsoren zijn wij genoodzaakt een kleine bijdrage te vragen in de kosten. Deze   
bijdrage bedraagt  € 2,50. Het publiek bepaalt de winnaar van de middag! Net als voorgaan-
de jaren wordt het publiek er voor de volle 100% bij betrokken door te kiezen via de stem-
briefjes wie de mooiste, ontroerendste, treffendste, origineelste enz. enz. AV-productie heeft 
gemaakt! Eveneens als voorgaande jaren zullen er tijdens de projectiesessies geen series 
vertoond worden van de organisatie. Bij overschrijding van de beschikbare tijd, (en daar gaan 
we van uit!) vallen die als eerste af!

We hopen op een ruime deelname, met prachtig AV-werk, zodat de aanwezigen, net als 
vorige jaren, met volle teugen kunnen genieten! We roepen speciaal Limburgse AV makers 
op in te zenden! Het programma zal de week vooraf worden gepubliceerd op deze site van 
de Fotobond Limburg. En op de site van AV-ZONLicht: http://www.avzonlicht.nl
Informatie, voorwaarden en inschrijfformulieren kunnen - vanaf begin september - worden 
opgevraagd via:  DiaDigiDag@gmail.com.  Uiterste inzendtermijn is 15 november 2012.

Met dank aan onze sponsoren: 

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

Foto-OnLine is een landelijke wedstrijd van digitale beelden van de Nederlandse vrijetijdsfo-
tografen. De wedstrijd speelt zich helemaal af op de website van de Fotobond.
Alle fotografen binnen de Fotobond, die zich (nog) niet tot de top mogen rekenen, kunnen 
aan de wedstrijd deelnemen. Foto-OnLine is een laagdrempelige wedstrijd waarbij juist het 
aankomend talent onder de vrijetijdsfotografen in Nederland zich onderling kan meten.
Om de juiste doelgroep te bereiken zijn in het reglement “artikel 1 Deelname”, enkele bep-
erkingen betreffende deelname opgenomen.
 
opzet en Jurering
Iedere deelnemer kan maximaal twee beelden insturen door ze bij te voegen bij een email 
en te sturen naar  foto-online@fotobond.nl. Insturen kan van 1 november tot uiterlijk 30 no-
vember. Daarna zal de jury van drie personen de ingezonden werken bekijken en jureren. Elk 
beeld scoort tussen 1 en 10. Elk jurylid jureert alleen (vanaf thuisadres) en men kan in meer-
dere sessies alle beelden beoordelen. Nadat alle beelden door alle juryleden zijn beoordeeld 
volgt de einduitslag. De waardering is dus onafhankelijk van elkaar en niet gelijktijdig!
De bepaling van de prijswinnende foto’s vindt wel plaats na onderling overleg tussen de 
juryleden. Hierbij wordt de rangorde van de prijzen bepaald bij gelijke scores.
De einduitslag (in rangorde van hoog naar laag) wordt bekend gemaakt via de website op 21 
december. Vanaf die datum kan iedereen de best scorende foto’s bekijken en de score van 
alle beelden.
 
Enkele bijzonderheden
Er zijn geen inschrijfformulieren. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor deze wedstrijd.
Alleen geregistreerde leden van de Fotobond kunnen deelnemen.
Iedereen kan maximaal twee foto’s insturen; let op: insturen is definitief, men kan achteraf 
niet wisselen.


