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Rayonbulletin /  
Webbeheer: 

Jean Pierre Cremers 
Diana Putters 
Hub. Tonnaer 

U kunt met uw vragen bij een van ons terecht. 
 

Foto van de maand: 
Fred Vaessen 

 
Ga voor de email naar de website: 

www.fotobondlimburg.nl 
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Colofon 
Voorzitter: 
Frans Grommen 
Kasteel Frymersonstraat 28, 6043 XL Roermond 
Tel: 0475-691019 
Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl 

Secretaris: 
Frans Smets 
Geliskensdijkweg 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: 
Vacature 
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Foto van de maand december. 

   
Mijn keuze in het thema was duidelijk merkbaar in de aantal inzendingen, maar misschien 
waren het ook de feestdagen die ertussen zaten. Het thema van december kon op een 
aantal manieren worden opgevat, waardoor er 2 soorten foto's zijn ingestuurd. Aan de ene 
kant het stof dat vooral door de invloed van tijd (en geen schoonmaak) wordt veroorzaakt en 
aan de andere kant de stoffen, terug te zien in kleding. Een mooie mix, die naar mijn idee 
wederom mooie beelden opleveren.   De foto van de maand viel voor een foto die door de 
tand des tijds mogelijk is gemaakt. Een foto van Peter Lambrichs, waarin stof zijn vriend was 
en er een heel moi beeld van wist te creeeren. Het doet me denken aan een oude zolder, 
een verborgen ruimte, een plek die niemand sinds heel lange tijd heeft bezocht. Een 
misterieus gevoel dat tegelijkertijd mijn nieuwsgierigheid weet te prikkelen. Wat in de fles zit, 
geen idee, maar ik zou me er niet aan wagen om ervan te drinken. Misschien had de fles een 
beetje meer ruimte mogen hebben, maar ach....het geeft aan de andere kant ook een beeld 
weer van een bijzonder krappe ruimte, waarin je niet te lang wilt vertoeven. Heel mooi in 
beeld gebracht Peter!  

Ik denk dat we tegelijkertijd ook mogen genieten van de andere inzendingen, want in 
tegenstelling tot de foto van Peter, zien we daar juist heel veel kleur. Zoals ik al zei, het was 
een aparte mix van inzendingen deze maand. En dat brengt we alweer op het thema van 
volgende maand....... 

De kerst is voorbij en dat bracht me op een ander thema (niet direct iets te maken met kerst, 
maar een gevolg ervan). Het thema voor de volgende maand is lekker, mooi kunstzinnig en 
kan op heel veel manieren in beeld gebracht worden. De moeilijkheidsgraad is hoog, maar 
tich wil ik dit thema voorstellen......Wat denken jullie van het thema: "ETEN"?? Dat is het 
nieuwe thema voor de komende maand. 

Stuur de smakelijkste, meest kunstzinnige creaties naar me toe en laat me watertanden! 

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 januari 2012.    Stuur je 
foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.   Gaarne in het gewenste 
formaat insturen (560 pixels langste zijde).    

Bedankt.  

Fred Vaessen 
 

Thema januari: ETEN 
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Januari – van de voorzitter, 
 
Om te beginnen wens ik iedereen een geweldig 2012 met veel boeiende 
fotoʼs, een goede gezondheid en succes in alles wat er toe doet. Als je, zoals 
bij ons in de club, geconfronteerd wordt met leden met ernstige ziektes lijkt 
fotografie voor even onbelangrijk, maar het is toch belangrijk om vooral met 
leuke en interessante dingen bezig te blijven. 
 
In 2012 komt er weer een editie van Limburg Foto. De voorbereidingen 
zijn al volop aan de gang. Het Centrum voor de Kunsten in Roermond, waar de 
laatste jaren de opening geschiedde, gaat voor de zomervakantie verhuizen naar 
de cultuurfabriek ECI. Er komt i en Roermond een multifunctioneel cultuurcentrum 
in het oude fabriekgebouw ECI. Ik heb een korte blik mogen werpen in het gebouw 
dat nog volop in de steigers staat. Het is nog niet mogelijk om te beoordelen 
wat de meest geschikte plaats wordt voor de expositie maar het gebouw biedt 
verschillende mogelijkheden. De eerste indruk is dat het een indrukkend centrum 
wordt met veel mogelijkheden en een bijzondere plaats voor de opening en 
expositie van Limburg Foto. 
 
Inmiddels hebben zich twee kandidaten gemeld met interesse 
voor een bestuursfunctie van de Afdeling. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee 
want zo kunnen we ons ambitieniveau voor het organiseren van interessante activiteiten 
in Limburg nog wat verhogen. Tijdens de Algemene vergadering zult u daar meer 
over horen. 
 
Frans Grommen, 
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg. 
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De oproep voor versterking van het team beheerders van de website van de Fotobond afdeling 
Limburg heeft een derde beheerder opgeleverd in de persoon van Jean-Pierre Cremers. Een 
gepassioneerd fotograaf en 'voorzitter' van FotoF uit Nuth, een fotoclub die volgens hun website geen 
geformaliseerde organisatie heeft, maar· waar Jean-Pierre wel de persoon is die namens de club naar 
buiten treedt en die de vergaderingen leidt.  
Tevens is hij de beheerder van de websites van FotoF en van enkele persoonlijke sites. 

De website van de afdeling Limburg zal vanaf 1 jan. 2012 bij toerbeurt beheerd worden door Diana 
Putters, Hub. Tonnaer en Jean-Pierre Cremers. 
De rubriek ʻFoto van de Maandʼ wordt verzorgd door Fred Vaessen. 

De WEB-redactie is bereikbaar via: info@fotobondlimburg.nl  
Fred Vaessen is voor de rubriek ʻFoto van de Maandʼ bereikbaar via: redactie@fotobondlimburg.nl. 

Zie ook de contactpagina van deze website. 
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• 12 nov 2011 t/m 15 jan 2012 
Vereinsleben in het Städtisches Museum Schloss Rheydt (Mönchen Gladbach) 
 
• 13 december – 8 januari 2012 / BIBLIONOVA SITTARD 
• 10 januari – 28 januari 2012 / BIBLIONOVA GELEEN 
VERNISSAGE / De Stichting Museum en Expositie Geleen (MEG) is initiator en organisator van de 
officiële Fritschy Stadscultuurprijs van de gemeente Sittard-Geleen, die om de twee jaar aan een 
professioneel opererende kunstenaar wordt uitgereikt. Ter afwisseling van de Fritschy-prijs, zal vanaf 
2011 ook een prijs worden uitgereikt aan amateurkunstenaars: de MEGPRIJS.  
Deze prijs zal elke twee jaar aan een niet-professioneel werkende kunstenaar woonachtig in de 
gemeente Sittard-Geleen  toegekend worden.  
Voor 2011 is de keuze gevallen op de discipline FOTOGRAFIE 

• 13 januari 2012 om 20.00 uur  
Opening expositie FC Dracula 
• 14 en 15 jan 2012 van 14.00 t/m 17.00 uur  
Jaarlijkse expositie FC Dracula in Jongerencentrum Camion, Margraten 
 
• 05 febr 2012  om 15.00 uur  
Opening tentoonstelling “Het Verenigingsleven” VLF vzw  
• 05 febr. t/m  29 febr. 2012  
In GC Tentakel Zonhoven  tentoonstelling  “Het Verenigingsleven”  
Organisatie VLF vzw 

! !

Voor meer en actuele informatie (o.a. data en openingstijden) zie de kalender en expositieoverzicht op de 
website van de Fotobond Limburg. 
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Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, 
verzoeken wij besturen van fotoclubs, die een expositie in 2012 gepland hebben, om alvast datum en 
tijdstip kenbaar te maken. Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities 
geopend worden. 
Het zijn toch gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel 
tijd en energie in gestoken hebben. 
U kunt de gegevens doormailen naar:  info@fotobondlimburg.nl  

- Van 5 februari t/m 29 februari 2012 
In Belgisch-Limburg de expositie Verenigingsleven in de GC Tentakel in Zonhoven 

- Alle weekenden van de maand mei 2012 (za en zo) 
Fotokring Midden-Limburg zal exposeren in de Caroluskapel /  Kruisgangen aan de Swalmerstraat 100 
in Roermond. De expositie is geopend iedere zondag van 06.05.2012 t/m 27.05.2012 van 10.00 tot 
17.00 uur. Ook op Hemelvaartsdag 17.05.2012. 

- Van 21 mei t/m 29-06-2012 
Expositie Foto Nationaal 2011 in het Gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 9, 6191KA Beek 
(L). Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.30, wo van 14.00 – 19.00 uur. 

- Van 16 sept. 2012 tot 14 okt. 2012 
Fotogroep Reuver exposeert dan in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver. 

-  27 en 28 oktober en 4 en 5 november 2012 
FotoF Limburg expositie.  
Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur. 
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Dit jaar kende Foto-online 2055 inzendingen van 729 deelnemers. 
Vanuit Limburg werden 202 foto's ingezonden door 71 deelnemers (63 x 3 foto's / 5· x 2 foto's en 3 
deelnemers met elk 1 foto). 
26 Limburgse fotogroepen namen met minimaal 1 lid deel aan deze Foto-Online 2011. 
Het aantal deelnemers per club varieerde van 1 t/m 7 (FK Stein 7 leden / FG Tegenlicht met 6 leden / 
FG Horst ad Maas en FK Midden-Limburg met elk 5 leden).!

De hoogste score in Limburg was 19 punten  
door Broni Hartman - Cevat van FC Ocė met onderstaande foto: 
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Het Limburgs Museum in Venlo (NL) organiseert tweejaarlijks een Euregionale fotowedstrijd voor 
vrijetijdsfotografen. De organisatie van deze wedstrijd is in handen van het Limburgs Museum (NL), 
Fotobond Afdeling Limburg (NL), het Verbond van Limburgse Fotokringen (B) en de Deutscher Verein 
für Fotografie Nordrhein (D). De tentoonstelling verbonden aan deze wedstrijd is te gast in de beide 
Limburgen: het Limburgs Museum in Venlo en GC Tentakel in Zonhoven. De derde partner in het 
project is Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach. 

Het thema van deze wedstrijd is Het verenigingsleven in Limburg en in het Rijnland. Uitdrukkelijk staat 
het aspect “LEVEN in verenigingsverband” centraal. Het gaat dus niet om stereotiepe fotoʼs van 
carnavalsoptochten of blaasmuziekverenigingen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de fotoʼs 
zeggingskracht uitstralen over hoe men zich actief in het verenigingsleven inzet en hoe een vereniging 
functioneert om haar doelstelling te bereiken. Het brede spectrum van volkssportverenigingen over 
gezelligheidsverenigingen tot caritatieve verenigingen leent zich hiertoe. Een mooie uitdaging voor de 
fotografen. 

Het Euregionaal project is in samenwerking met: 

Limburgs Museum Venlo (NL) 
www.limburgsmuseum.nl 
Fotobond. Afdeling Limburg (NL) 
www.fotobondlimburg.nl 
Verbond van Limburgse Fotokringen (B) 
www.vlfvzw.be 
GC Tentakel Zonhoven, cultureel centrum (B), Deutscher Verein für Fotografie Nordrhein (D), Museum 
Schloss Rheydt Mönchengladbach (D)  

Zondag 5 februari 2012 om 15.00 uur : opening tentoonstelling in GC Tentakel in Zonhoven 
Zondag 5 tot en met woensdag 29 februari 2012 
Deze tentoonstelling is tebezichtigen tijdens de kantooruren: maandag tot vrijdag van 9 tot 17 
uur en op dinsdag 7 februari van 19.30 tot 22 uur. 

Bron: website GC Tentakel Zonhoven. 
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Op dinsdag 29 november 2011 om 20.00u was het zover, de lezing van Pim Ras vond plaats in het 
gebouw van de Media groep van de Limburgse kranten te Sittard. De lezing werd ingeleid door 
voormalig sportfotograaf Peter Schols. De Rotterdammer Pim Ras (1966) is werkzaam als 
fotojournalist bij het Algemeen Dagblad. Hij heeft diverse malen de Zilveren Camera gewonnen voor 
zijn foto's. Hij staat bekend om zijn indringende beelden en goed gekozen composities die hij maakt 
onder vaak grote druk en in weinig tijd. Hij noemt het vaak geluk hebben door op de juiste plek te zijn 
op het juiste tijdstip. Pim liet in het eerste gedeelte van zijn lezing een aantal van zijn Sportbeelden 
zien en vertelde erbij hoe hij ze gemaakt had en gaf ook aan dat het vaak veel stress gaf. 
Tegenwoordig liggen de datakabels al klaar zodat de vers geschoten en bewerkte beelden meteen 
geüpload kunnen worden naar de redactie van de krant. Regelmatig halen zijn foto's de voorpagina. 

In de pauze was er gelegenheid tot het aanschaffen van een gesigneerd exemplaar van zijn 
schitterende fotoboek. Na de pauze liet hij nog zijn belangrijkste nieuwsfoto's zien zoals het beeld van 
de overleden Karst T. na de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. Hij vertelde hoe het 
kwam dat hij net die foto heeft kunnen maken. Verder heeft hij ook een serie portretten laten zien 
waarbij hij laat zien dat hij niet alleen de techniek van de fotografie heel goed beheerst maar ook zijn 
creativiteit inzet om zijn beelden te vervolmaken. Pim heeft ook nog even kort uitleg gegeven over zijn 
manier van fotobewerking aangezien hij van mening is dat dit het beeld kan vervolmaken. Het was in 
elk geval een interessante avond met een grote opkomst van ongeveer 75 aangemelde luisteraars. 
Peter Schols beloofde dan ook om volgend jaar nogmaals zo'n avond te organiseren, mogelijk met 
een andere fotograaf. 

Susan Leurs 

 


