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Juni 2012 

Foto van de maand mei 

Wie sjoen os Limburg is   

begrip toch neemes   

allein de zuuderling  

dae Limburg leef is 

 want do'or de jaore heen  

blif Limburg onbetwis 

 't stjokske Nederland 

 dat 't sjoenste-n-is………! 

Noe moag ich toch zieker in ut Limburgs wiejer goan….? 

Vuur eine kier dan, umdat ut thema van de foto van de moand, Limburg woar. 

Ich hoap dat gier ut kint laeze, angers stuur mer ein meeltje, vuur de N.L. versie 

Met Limburg Foto 2012 in het vooruitzicht, zeker geen verkeerd thema deze maand, en weer een 
verscheidenheid aan foto’s, natuurlijk de schitterende Limburgse landschappen, door de seizoenen heen prachtig 
in beeld gezet, maar er waren ook foto’s van de traditionele schuttersfeesten en dan op een verassende wijze 
gebracht, en een uniek evenement als de Floriade ontbrak natuurlijk ook niet in deze fantastische selectie 
Limburgse foto’s. 

Hartelijk dank weer voor het insturen van de foto’s, een goede keuze,  
en zoals een inzender schreef:  
Onderwerp Limburg....tja ik denk ....laat ik toch maar landschappen inzenden.... 
wordt toch de laatste jaren al zo vaak verwaarloosd. 
En dan nu ……” Limburgs mooiste”……………..! 

Nee..geen Miss Limburg, al zou ik daar ook wel in de jury willen zitten……. 

De mooiste foto er uit halen, is toch vaak een kwestie van persoonlijke smaak, de foto moet natuurlijk 
kwalitieit  hebben, goed belicht zijn, evenwichtig van compositie, enz, enz…., 

Het  was weer een helse klus, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor een foto van Huug Lennaerts, lid van 
fotogroep Reuver, en weet je waarom hij bij fg Reuver is ?  
Na enkele jaren van 'solo-shooting' ben ik vanaf september 2008 lid van de Fotogroep Reuver. Het delen van je 
passie met anderen geeft een meerwaarde voor je fotografische ontwikkeling. Het is verrijkend en ontspannend: 
1+1=3. Zo simpel is het, aldus Huug. 

De foto van Huug, genomen op de Floriade, blinkt uit door zijn eenvoud, zowel in onderwerp als in kleurgebruik, 
en is een ware lust voor het oog….! 

Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, zo vlak voor de vakantie zou ik jullie willen 
vragen, even achterom te kijken....wat heb ik het afgelopen jaar gefotografeerd ?, en daar zitten beslist goede 
foto's bij....! Ik ben natuurlijk weer benieuwd. 

 De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 juni 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 alvast !! ,  

en nog veel fotoplezier...........!   

 
Jean Pierre Cremers 

Redacteur 'Foto van de maand' 
redactie@fotobondlimburg.nl 

  
 

Thema juni : ‘Wat heb ik het afgelopen jaar gefotografeerd’ ? 



 

Voorwoord Voorzitter 
 

Juni – van de voorzitter 

Diana Bokje verzorgde dit jaar de bespreking van de 
Limburgse inzendingen van de Bondsfotowedstrijd 2012. Zij was een van de drie 
juryleden voor deze jaarlijkse wedstrijd. 
 
Vanuit Limburg waren er dit jaar iets minder inzendingen.  
23 clubs deden mee tegen 26 clubs in de twee voorafgaande jaren.  
Een groot aantal clubs doet steevast ieder jaar mee en een klein aantal clubs doet (vrijwel) 
nooit mee. Ik heb geen feitelijke analyse gemaakt van het aantal deelnemende 
clubs maar mijn inschatting is dat het aantal vanuit Limburg boven het 
landelijk gemiddelde ligt. Reden voor tevredenheid dus. 
Bij landelijke bijeenkomsten heb ik van verschillende kanten 
gehoord hoe goed de organisatie was verzorgd door Fotokring Stein.  
 
Ook Diana Bokje onderschreef die mening. Hulde aan Fotokring Stein waar een aantal mensen 
onder leiding van Reinier Mertens hun schouders onder een behoorlijk 
ingewikkelde en omvangrijke organisatie hebben gezet. Verwerking van 1800 
foto’s van 180 clubs vraagt om een logistiek doordacht concept en goede 
beheersing van de praktische uitvoering. 
 
p de bespreking van de Limburgse inzendingen waren 11 clubs 
aanwezig. Iets minder dan de helft dus. In vergelijking met vorig jaar toen er 
ook 11 clubs aanwezig waren, is er geen sprake van een stijgende lijn. Jammer, 
want het is niet alleen reuze interessant om alle inzendingen op een avond te 
zien, maar ook de feedback van de jury op de foto’s is leerzaam. Diana Bokje is 
een enthousiaste spreeksters die bovendien een reputatie heeft opgebouwd 
vanwege haar fotografische deskundigheid. Niet voor niets is zij hoofdredacteur 
van het blad Fotografie. Haar veelzijdige benadering deed recht aan de zeer de 
uiteenlopende ingezonden foto’s. Als je op zo’n avond alle foto’s de revue ziet 
passeren, valt het op hoeveel creativiteit en vakmanschap er onder de Limburgse 
fotografen is. 

 

Frans Grommen 

Voorzitter Fotobond afdeling Limburg 

 

 

 
   



Mededelingen bestuur 

Enquête Fotobond afd. Limburg 
Zoals·afgesproken·tijdens de·laatste·Algemene Leden Vergadering, de "Enquête Afdelingsactiviteiten 

afdeling Limburg". 

Verzoek om de enquête in samenspraak met jullie leden in te vullen en vervolgens·uiterlijk maandag 30 april te 
verzenden naar Secretariaat Fotobond Limburg. 

Tot op heden hebben·slechts 40% van de aangeschreven clubs gereageerd op de bijgevoegde·enquête,·'t 
zou erg jammer zijn dat jullie mening verloren gaat en niet kan worden meegenomen ... dus graag 
(uiterlijk volgende week) reageren door middel van invullen / terugzenden OF gewoon aangeven indien er 
géén interesse is. 

Doel van deze enquête 

De afdeling Limburg maakt deel uit van de landelijke Fotobond (BNAFV). De afdeling is er voor de bij de 
Fotobond aangesloten fotoclubs. Op dit moment zijn dat 36 fotoclubs in Limburg. De afdeling organiseert 
activiteiten die door de landelijke Fotobond worden ontwikkeld (denk bijvoorbeeld aan de cursus Fotobespreken). 
Daarnaast organiseert zij regionale activiteiten en informatie-uitwisseling tussen de clubs. 

Het bestuur van de afdeling Limburg wil met deze enquête een beeld krijgen wat de wensen en behoeften zijn 
van de aangesloten fotoclubs in Limburg. De resultaten van de enquête zullen worden gebruikt om het 
jaar/activiteitenprogramma van de afdeling bij te stellen zodat nog beter ingespeeld kan worden op de wensen en 
behoeften van de leden. Het nieuwe jaar- / activiteitenprogramma voor 2013 zal uiteraard worden voorgelegd aan 
de ALV ter bespreking en ter vaststelling. 

Opzet van deze enquête 

We hebben gekozen voor een beknopte enquête. In de ALV op 21 maart 2012 is de enquête onder de aandacht 
gebracht van de fotoclubs en we hopen dan ook op een hoge respons. 

De enquête is verzonden aan de secretarissen van alle aangesloten fotoclubs in Limburg. Gevraagd wordt aan 
het bestuur van de fotoclub de enquête in te vullen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met wat er leeft 
binnen de eigen fotoclub. Het is de bedoeling om zo goed mogelijk de behoeften van de leden in te brengen in de 
antwoorden die u geeft. 

Verzoek om de ingevulde enquête uiterlijk 30 april 2012 per email in te zenden naar 

secretaris@fotobondlimburg.nl 

Ook is het mogelijk de enquête uit te printen en per post toe te sturen naar: 

Secretariaat Fotobond Limburg, p/a Geliskensdijkweg 7, 5927 NG VENLO  

 

 

 



VOORAANKONDIGING 

NOTEER DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA 

OPNIEUW EEN GEWELDIGE BMK-DAG VOOR ALLE FOTOGRAFEN 

OP ZATERDAG 10 NOVEMBER 2012 

In 2009 bestond de Bonds Meester Klasse (BMK) als landelijke gespreksgroep van de Fotobond 50 
jaar. Dat jubileum is onder andere gevierd door een fotodag voor alle fotografen van de Fotobond te 
organiseren. Daarvoor was een overweldigende belangstelling en uit de evaluatie is gebleken dat heel 
fotografen het een geweldige dag vonden. 

Dit jaar is er weer zo’n spetterende BMK-FOTODAG waarin een groot aantal BMK-ers hun 
medewerking verlenen. Er worden verschillende workshops gegeven zoals: 

• STROMINGEN IN DE FOTOGRAFIE 
• MODELFOTOGRAFIE 
• SERIEMATIG WERKEN 
• NATUURFOTOGRAFIE 
• STRAATFOTOGRAFIE 
• GEËNSCENEERDE FOTOGRAFIE 
• DOCUMENTAIRE FOTOGRAFIE 
• HEDENDAAGSE FOTOGRAFIE 
In elke workshop zullen de BMK-ers theorie afwisselen met praktische voorbeelden en het is echt de 
bedoeling dat u er veel van op kunt steken. Een workshop duurt twee uur. 

Naast deze workshops zullen een flink aantal BMK-ers een lezing geven met hun recente werk. Deze 
lezingen duren één uur. Daardoor wordt het mogelijk om op deze BMK-FOTODAG een workshop en 
twee lezingen te volgen of bijvoorbeeld twee workshops. 

In september krijgen de clubs bericht over de inschrijving voor deze dag. Uiteraard treft u dan ook 
verdere programma-invulling aan en zal het e.e.a. op de website van de Fotobond worden 
gepubliceerd. 

De dag zal gehouden worden in het redelijk centraal gelegen Apeldoorn en goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Volgens onze begroting zullen de kosten voor deze dag de vijftien euro niet te 
boven gaan. 

U HOORT IN SEPTEMBER AANSTAANDE WEER VAN ONS 



Persberichten 

 
In de week van maandag 24 t/m vrijdag 28 september verwachten we van onze leden de meest creatieve en 
originele foto’s voor Limburg Foto 2012 te ontvangen. Door de toegezegde medewerking van Fotogroep F8, 
Fotoclub De Sluiter en Fotokring Midden-Limburg, hebben we weer definitieve afspraken kunnen maken met het 
Centrum voor de Kunsten in Roermond te maken voor de foto-expositie. 

De opening van de expositie is op donderdag 25 oktober en vervolgens is de expositie gedurende bijna drie 
weken te bezichtigen in de ECI Cultuurfabiek in Roermond. Dit nieuwe cultuurcentrum biedt een uitstekende 
ambiance voor de expositie en de bekendmaking van de prijswinnende foto’s. 

Het inleveren van de werken dient te geschieden in passe-partout van 50x40 cm en dienen vergezeld te gaan 
van een CD-rom met de fotobestanden. 

Het reglement & voorwaarden en deelnameformulier zijn hier te downloaden. 

Limburg Foto is iedere twee jaar het hoogtepunt van onze afdelingsactiviteiten en we rekenen ook dit jaar weer 
op jullie beste meesterwerken. 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg,·mei 2012 

 



In memoriam Piet Feller 
Op 07 mei j.l. kwam Piet Feller, onze penningmeester, geheel plotseling op 66 jarige leeftijdte overlijden, in zijn 

geliefde Ierland, waar hij een korte vakantie hield. Piet was een heel bescheiden en rustige man. Dat 

weerspiegelde zich ook in zijn foto’s, welke hij gedurende het 16 jarig lidmaatschap waarvan 5 jaar als 

penningmeester, op de plank zette. Ingetogen prenten waarbij hij bijna altijd een toch wel romantische sfeer wist 

te creëren. Ook het fotograferen van mensen was een van zijn sterke punten. Op zijn vele verre reizen maakte hij 

honderden foto’s, documenten vaak van de gewone mensen in hun dagelijkse doen en laten. Wij, als fotoclub, 

verliezen in Piet een bijzonder actieve en gedreven fotograaf en daarnaast een uiterst secure en volkomen 

betrouwbare penningmeester. Wij zullen hem erg missen. 

Wij zijn dankbaar voor de jaren dat Piet in ons midden mocht vertoeven en het was eenvoorrecht om met hem 

samen te werken, zowel binnen de club en zeker ook in het bestuur. 

Piet zal altijd in onze herinnering blijven. 

 
Bestuur en leden fotoclub De Sluiter 

 

 



Bespreking Bondsfotowedstrijd 2011 
 

Bespreking Limburgse Bondsfotowedstrijd-inzendingen 

Door Joep Keij, Fotoclub Océ Venlo 

Afgelopen woensdagavond 23 mei keek Frans Smets wat verbaasd op toen ik binnenkwam in zaal Aad Leeuwen, 
als vertegenwoordiger van een niet-inzendende club voor de Bondsfotowedstrijd bespreking door Diana Bokje. 
Maar mede door de cursus “Foto’s bespreken” die ik eerder dit jaar mocht volgen bij Wim Jenniskens weet ik dat 
het gezegde “oefening baart kunst” ook op gaat voor foto’s bespreken. Reden te meer om te gaan luisteren naar 
Diana. 

Een goede fotobespreking begint wat mij betreft met de vraag “waarom” je de foto gaat bespreken, immers een 
fotobespreking heeft een heel ander karakter als je moet jureren dan als je een (beginnend) fotograaf wilt 
stimuleren om zich verder te ontwikkelen. En het moet gezegd, wat mij betreft is Diana uitstekend geslaagd in het 
beantwoorden van die vraag. Waar in Den Haag een verantwoordingsdebat aan de gang was, kwam Diana Bokje 
niet om verantwoording af te leggen. Ze was vorige week namelijk niet aan het jureren, dat was inmiddels een 
gepasseerd station, ze kwam naar Roermond om een enthousiaste, stimulerende en motiverende fotobespreking 
te houden voor alle aanwezige Limburgse fotografen. 

En wat een enthousiasme kwam er van haar af. Zelfs de foto’s van clubs die niet aanwezig waren, en die daarom 
in dienst van de klok niet besproken konden worden, werden soms toch even snel besproken, gewoon omdat 
Diana daar passie voor leek te hebben. Alle vele tientallen foto’s, of ze nu veel of weinig punten gehaald hadden 
konden rekenen op een korte bespreking. En ik geef het je te doen, want hoe vaak horen we op fotoclubavonden 
niet een zin als “ik heb niet zo veel met deze foto” of “dit soort fotografie ligt ver af van wat ik doe”. Dat zal bij 
Diana niet anders zijn, toch kreeg ze het voor elkaar om op haar eigen stimulerende en creatieve wijze uit te 
leggen wat de foto met haar deed, soms aangevuld uit haar herinnering met de mening van haar mede juryleden. 
Er werden zeker niet alleen pluimen in de aanwezige, spreekwoordelijke reten gestoken, zeer geregeld was voor 
de aandachtig toeschouwer ook kritiek op te merken en zeker niet alleen voor de lager geklasseerden. Het moet 
gezegd, zelfs die kritiek klinkt uit de mond van Diana Bokje prettig en opbeurend, maar positieve kritiek was er in 
overvloed. 

Zoals gezegd, ik had geen enkel belang vanuit het wedstrijd aspect, dus ik kon ongedwongen luisteren naar alle 
aanwijzingen en hints voor verbeteringen en aandachtspunten in foto’s. Waar ik begon met de intentie om alleen 
enkele steekwoorden op te schrijven van opmerkingen die ze maakte bij foto’s, eindigde ik met meer dan 80 korte 
zinnen, waarvan ik zelfs in de afgelopen week al profijt had om betere foto’s te maken. 

Het moet gezegd, het is een aanrader voor alle niet-inzenders om komend jaar te komen luisteren naar de 
bespreking, want het luistert echt heerlijk weg zonder de drukkende vraag, waarom je buurman meer punten 
heeft gekregen dan jijzelf. Maar ook voor de inzendende Limburgse fotograaf ben ik overtuigd van de positieve 
uitwerking van een bespreking zoals we die vorige week gekregen hebben, zeker als volgend jaar weer zo’n 
goede fotobespre(e)k(st)er wordt uitgenodigd als dit jaar. 

Ik heb genoten. 

Joep Keij 



Bespreking Limburgse Bondsfotowedstrijd-inzendingen 

Door Miel van Montfort, de sluiter Maasbracht 
 
Op 23 mei j.l. was de gezellige fanfare zaal in Aad Leeuwen redelijk gevuld met mensen die geïnteresseerd 
waren in de bespreking van de bondsfotowedstrijd 2012 door een van de juryleden Diana Bokje. 
Diana Bokje, het moet gezegd, heeft een vriendelijke stem en vertelde over bijna elke foto een vriendelijk verhaal. 
Of de club nu een totaal van 160 punten had of van 200… nee in de bespreking merkte je daar niets of weinig 
van. Het is dat je het punten aantal kon lezen bij de projectie, maar anders zou je moeilijk kunnen achterhalen of 
de bespreking nu ging over een club die hoog gescoord had of over een club die onderaan was geëindigd. 
Natuurlijk is het zo dat iedere fotograaf zijn/haar best doet, maar er zou in de bespreking toch wat meer de 
weerslag van de jurering moeten doorklinken. Nu kreeg iedereen een aai over de bol en waren bijna alle prenten 
goed, geweldig en met grote verhalen erin, terwijl die ‘grote verhalen’ soms, vaak eigenlijk, er dan duimendik 
bovenop liggen. En het blijkt dan dat de jury hier weer op kickt. Zeker als het drama ervan afdruipt. Is een 
‘verhaal’ iets subtieler en niet met de boerenklompen voelbaar, nee dan valt het buitende aandacht en interesse 
van de jury en dus ook van Diana Bokje. Natuurlijk is het zo dat als je 1500 of meer foto’s moet beoordelen je niet 
te lang bij iedere foto kunt stilstaan, maar toch. 
Foto’s die wat vreemd overkomen bij de, ongetwijfeld door de wol geverfde jury, worden terzijde gelegd en 
belanden onderaan in de score. Het moet allemaal binnen de engelang geleden vastgestelde (door wie?) 
kadertjes passen. Photoshop… nee, beweging en onscherpte… liever niet. Een ‘dubbele’ laag in een foto? Dank 
u wel. Nee, liefst, gewoon directe fotografie volgens ooit (door wie en op welke autoriteit) vastgestelde regels. 
En voor degene die het nog niet gezien heeft : de trend van afgelopen jaar was foto’s van mensen die overleden 
zijn of die aan het eind van hun leven zijn of sportfotografie. En dat klopt dan weer met de recht voor z’n raap 
fotografie. Geen gêne t.o.v de oude mens in zijn laatste dagen... nee het is dan toch lekker kicken (Ik ben van 
mening dat je uiterst terughoudend dient te zijn met het maken van foto’s van en/of bij het overlijden van mensen 
om daar dan bij een wedstrijd mee te scoren. Stel, het is je eigen moeder/vaderen er worden dan minder 
complimenteuze opmerkingen gemaakt. Nee lijkt me echt niet aangenaam). 
Bij kinderportretten horen tranen… desnoods dwing je die af… door bijvoorbeeld de lolly uit hun mondje te 
trekken… . Wat maakt het uit als er maar een prent met een verhaal komt. ( Je kunt het als een bepaald soort 
humor zien, maar, ja.. het blijven kinderen en het blijft devraag of zij het ook als humor ervaren. Toch?) 
Diana Bokje babbelde de hele avond vol en ze had er duidelijk echt zin in. De zaal hing aanhaar lippen en er 
waren slechts enkele ‘interrupties’. 
Diana Bokje heeft ongetwijfeld bijzonder haar best gedaan en ze kwam echt over als een vriendelijke 
mevrouw/fotografe, maar het zou toch zo moeten zijn dat je ook wat van de beoordeling zou kunnen terughoren 
in haar verhaal bij de toch ook door haar gejureerde foto’s. 
Zeker nu gaat iedereen (nou ja iedereen?), tevreden, naar huis en heeft gehoord dat zijn/haar foto toch wel goed 
en mooi en interessant was/is, terwijl deze bij de beoordeling misschien maar 12 of 13 punten heeft gekregen. En 
natuurlijk is het bij het jureren zo dat je anoniem bent en je de jurering niet behoeft·te verdedigen en/of uit te 
leggen en het geven van punten= je mening, dan wat meer ongebonden kan plaatsvinden. 
Maar toch, zo krijg je toch wel wat een raar gevoel… na zo’n bespreking die toch niet correspondeert met de 
feitelijke beoordeling. Moeten we dat wel willen? 

 

w.g.miel van montfort 

 

BFW 2012 Hoogste scores Limburg 

Op deze avond was ook een CD te koop met alle inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd 2012. 

Van deze CD hebben we drie overzichtjes gemaakt met de hoogst scorende Limburgse inzendingen.  
Op deze CD staan alle ingezonden foto's van de 180 clubs die aan de BFW 2012 hebben deelgenomen. 



 
FK Stein eindigde op de vijfde plaats met 206 punten. 

 
 



De Sluiter Maasbracht eindigde op een gedeelde vijftiende plaats met 196 punten. 

 



Vier Limburgse kregen een bronzen sticker (de inzendingen kregen elk 23 punten). 

 
 

 
 



 

 

 

Exposities 

 



 



DE FOTOGRAFISCHE BLIK 

In het fotomuseum in Antwerpen is onder de titel ‘De Fotografische Blik’ een interessante 
benadering van fotografie gepresenteerd met historisch werk uit de vaste collectie. In vier 
categorieën worden verschillende invalshoeken naast elkaar gezet. 
De Private Blik toont persoonlijke foto’s. Familiekiekjes. Maar ook persoonlijke fotografie die aan de buitenwacht 
getoond wordt. Het werk van Araki zou hier onder kunnen vallen. 

De Objectiverende Blik laat werk zien waarin fotografen onderzoekend aan het werk zijn. Foto’s die 
hun onderwerp zo objectief mogelijk laten zien. Daarbij enkele typerende portretten van August 
Sander, die met zijn foto’s probeerde mensen te catalogiseren aan de hand van hun uiterlijke 
kenmerken. 
De Subjectiverende Blik toont de persoonlijke kijk van fotografen. Cracks als Roger Ballen, Lee Friedlander, Ed 
van der Elsken, Diane Arbus, Joël Peter Witkin, Edward Weston en William Klein tonen hun visie en beleving. 
Fantastisch wat zij met foto’s vertellen. Een snoepwinkel voor wie de fotohistorie kent en/of voor wie houdt van 
deze invalshoek. Smullen! 

De Publieke Blik wordt verduidelijkt met foto’s die gemaakt zijn om mensen te informeren. Foto’s met 
een maatschappelijke functie. Capa, Cartier-Bresson, Elliott Erwitt zijn beroemde voorbeelden 
waarvan werk getoond wordt. 
 

Heel prikkelend is deze expositie van het FoMu. Fraai fotowerk ook. Maar vooral toch boeiend door het naast 
elkaar zetten van die verschillende invalshoeken. Er wordt geen oordeel uitgesproken. Maar als bezoeker ga je 
vergelijken, wikken, wegen en voel je je bij de ene invalshoek meer thuis dan bij de andere. En dan komt 
natuurlijk de ultieme vraag voor de fotografen onder ons: Wat is mijn blik? Hoe wil ik fotograferen. Is dit wat ik wil? 
Waar zou ík thuishoren? Heb ik me dat al eens afgevraagd? 

Internet: http://www.fotomuseum.be/     

 

Jan Nabuurs 
 

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” 

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” zou de alternatieve titel kunnen zijn, want wat deze expositie in het Antwerps 
Fotomuseum laat zien is niet meteen duidelijk. Er wordt prachtig fotowerk tentoongesteld, maar de echte 
impact komt uit de begeleidende tekst. Het zijn allemaal foto’s van landschappen waar geschiedenis 
geschreven is. Slagvelden. Opgravingen. Verlaten gebouwen. Een interessant concept. 

Enkele jaren geleden won Tom van den Bosch met zijn “René Steegmans Panorama” een eerste prijs 
in de fotowedstrijd van het Limburgs Museum en de Fotobond Limburg. Tom’s serie was 
gefotografeerd vanaf de plek waar René Steegmans het slachtoffer werd van zinloos geweld, en liet 
de omgeving zien waar dat plaatsvond. Geen bijzonder omgeving. En juist dat maakte het totaalbeeld 
zo indringend. Het kan overal gebeuren. 
De onderwerpen, die de expositie in Antwerpen laat zien, zijn wat verder van het eigen bed. De Amerikaanse 
burgeroorlog bijvoorbeeld. Sally Mann (het zijn niet de minste namen die daar hangen) fotografeerde de 
landschappen in nat-collodium. Deze gevoelige techniek stamt uit de tijd van die burgeroorlog. De foto’s krijgen 
daarmee een speciaal aura als metafoor voor wat er gebeurd is. De beelden laten iets zien en voelen wat er niet 
meer is. 

Erg interessant is ook een begeleidende selectie foto’s die meer hedendaagse gebeurtenissen in beeld brengt. 
Kampementen en clubjes Amerikaanse soldaten gedurende enkele decennia. En daar recht tegenover 
soortgelijke kampementen en clubjes Afghaanse soldaten. Het lijkt wel een spiegel! Zelfs de kleurstellingen van 
de overliggende foto’s zijn min of meer gelijk. Een presentatie die aan het denken zet! En een tentoonstelling die 
laat zien dat een goed concept met sterke uitwerkingen zoveel indringender is dan een willekeurige verzameling 
vrij werk. Deze expositie is nog te zien tot 3 juni. 

Jan Nabuurs 

 



Exposities / lezingen en vooraankondigingen exposities 
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities 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. 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 

Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende link. Voor 

meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) zie de informatie in dit rayonbulletin of de website 

van de betreffende fotoclub. 

 

JUNI 
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities 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.·Het zijn toch gebeurtenissen, waar iedereen graag 
bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie in gestoken hebben. 

 
Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen 

U kunt de gegevens doormailen naar:·info@fotobondlimburg.nl 

 

Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende link. 

 

MEI / JUNI 
 
- 11 maart t/m 10 juni 2012 
De kick van de klik. 80 jaar fotokring Geleen·in museum het Domein in Sittard 

- 25 maart t/m 10 juni 2012 (buitenexpositie t/m 30 juni) 
Fotofestival Knokke-Heist België. Voor informatie klik hier. 

 
- 21 mei t/m 29 juni 2012 
Expositie Foto Nationaal 2011 in het Gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 9, 6191KA Beek (L) 

 

- 2 - 3 Juni 2012 
·Foto-expositie Fotogroep Belfeld in bibliotheek Belfeld 

 
- 10 juni 
Uitnodiging Risja Steeghs - charitymiddag 

 

- Hele maand juni 
Expositie van Jos Laemers ·in galerie Gery te Heerlen 

 

SEPTEMBER 
- 16 september 2012 tot 14 oktober 2012 
Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver. 

 
 



- 28, 29 en 30 september 2012 
Foto Expositie ·'Fotogroep de Kiekkast' in het gemeenschapshuis d'n huppel te Ulestraten. 
Foto Expositie ·"Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum 

 
- 30 september 2012 
Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café d’r Klinge aan het Pancratiusplein 47 in 
Heerlen.·De expositie is alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur tot 20.00 uur.·Naast ieders 
persoonlijke keuze van foto’s zal het gemeenschappelijke onderwerp van deze expositie “Heerlen van binnen en 
van buiten” zijn. 

 
OKTOBER 

- 25 okt tot half november 
Foto Limburg. Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond 

 
-· 27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012 
FotoF Limburg expositie.  Opening op vrijdag 26 oktober 2012·om 20.00 uur. 

 

NOVEMBER 

-· November 2012  
ISO’73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf. Opening 9 november om 19.30 uur. 

 
- 10 november 2012 
BMK-DAG VOOR ALLE FOTOGRAFEN 

 

2013 
12-13-14 april 2013 

Fotoclub Voerendaal: ·25 jarige jubileumexpo··in·Cultureel Centrum "De Borenburg", Furenthela 16 in 
Voerendaal. 

 

 

Uitnodiging Risja Steeghs - charitymiddag  
ZONDAG 10 juni 

 



Een bijzonder kunstproject ontstaat rond Risja Steeghs uit Reuver. Zij heeft de ziekte van Lyme in een ernstige 
vorm. Op stapel staan een boek van kunstfotograaf Lilith en een grote expositie, over Risja en haar wereld. Begin 
juni is er een charity-middag in Reuver, een bijzonder kunstproject rond Reuvers meisje. 
· 

Risja Steeghs (21) uit Reuver lijkt in een surrealistische film terechtgekomen. Sinds een paar jaar houdt de ziekte 
van Lyme haar de meeste tijd aan bed gekluisterd. Zij is nagenoeg volledig op de zorg van haar ouders 
aangewezen. Een enkele tekenbeet heeft veel vrijheid opgelost. 

Girl Power 

Is het ook een slechte film? Nee. Ondanks alle tegenslag heeft Risja meer positivisme in haar - zieke - lijf dan 
menig ander. Ze houdt veel van mensen in haar omgeving en is een groot liefhebber van kunst. Als haar 
gezondheid het toelaat maakt ze zelf kunstwerken. En ze durft te hopen dat ze op een dag weer beter wordt. 
Maar Risja is niet van plan af te wachten tot het zover is. Dus heeft ze begin dit jaar een bericht aan haar 
plaatsgenote geschreven; de internationale kunstfotograaf Lilith. Met de vraag of het niet interessant is een 
project te beginnen. Als kunst allereerst, met zijn eigen betekenis, maar ook als een vertelling over zowel 
chronische ziekte, girl-power alsook levensgeluk. Een ontmoeting tussen beiden volgde en bijna meteen ontstond 
een innige relatie. 
Risja speelt nu de hoofdrol in een nieuwe, monumentale kunstserie van Lilith. Als het film is dan laat die zich 
eigenlijk nog het beste omschrijven als een sprookje - van harde realiteit weliswaar maar onmiskenbaar een 
sprookje. 
Lililth: “Ik wil belangstelling creëren voor de ziekte, die vaak heel ingrijpend is. Die ziekte van Lyme komt veel 
vaker voor dan je zou denken. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om wat er soms ontstaat als vrouwen bij elkaar 
zijn. Ik voel me op een bepaalde manier met haar verbonden en wil haar daarom graag helpen.” 
Uit die ene mail van Risja begint een kettingreactie aan initiatieven te ontstaan. Een grote expositie in het Huis 
voor de Kunsten in Roermond wordt van november 2012 tot en met januari 2013 gehouden. 

Inspiratiebron 

Daarnaast staat een bijzonder boek op stapel. Waarvan de financiering al voor een belangrijk deel rond is; dankzij 
sponsors. Niettemin heeft de begroting nog een gat. Daarvoor wordt 10 juni een bijzondere charity-middag 
gehouden in servicebioscoop Luxor in Reuver. Dan wordt een film over Frida Kahlo vertoond; de Mexicaanse 
kunstenares die zich door vele tegenslagen heensloeg. Frida Kahlo is zowel voor Lilith als Risja een belangrijke 
inspiratiebron. Lilith heeft Risja geportretteerd als Frida Kahlo; deze foto wordt mogelijk de cover van het boek. 
Alle aanwezigen krijgen bij ontvangst koffie/thee met een Mexicaanse lekkernij plus allerlei andere hapjes en aan 
het eind van de film een lime cocktail. Als afsluiting is er live muziek. Een kaartje kost 25 euro. De opbrengst gaat 
naar het kunstproject. Kaartjes kunnen bij inschrijving via voorverkoop worden besteld bij servicebioscoop Luxor 
(077-4741234).  
Risja speelt nu de hoofdrol in een nieuwe, monumentale kunstserie van Lilith. Als het film is dan laat die zich 
eigenlijk nog het beste omschrijven als een sprookje - van harde realiteit weliswaar maar onmiskenbaar een 
sprookje. 
Lililth: “Ik wil belangstelling creëren voor de ziekte, die vaak heel ingrijpend is. Die ziekte van Lyme komt veel 
vaker voor dan je zou denken. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om wat er soms ontstaat als vrouwen bij elkaar 
zijn. Ik voel me op een bepaalde manier met haar verbonden en wil haar daarom graag helpen.” 
Uit die ene mail van Risja begint een kettingreactie aan initiatieven te ontstaan. Een grote expositie in het Huis 
voor de Kunsten in Roermond wordt van november 2012 tot en met januari 2013 gehouden. 

Charity-middag Reuver: 10 juni 2012, zaal open om 15.30 uur en het programma duurt tot 19.00 uur. 

Titel boek: Risja, a story by Lilith·- subtitle: This is bugging me. 

En een gelijknamige expositie bij het Huis voor de Kunsten in Roermond, Limburg met daartussen werken van 
Risja zelf. Opening donderdag 15 november 2012 17.00 uur (t/m vrijdag 18 januari 2013). 

 



De hele maand juni a.s. exposeert Jos Laemers  
ca. 25 fotowerken in de galerie van: 

FOTO GERY -  DAUTZENBERGSTRAAT 40 - HEERLEN 

 

 
 

Openingstijden:····  
maandag   13 – 18 uur 

dinsdag, woensdag en vrijdag·   9 – 18 uur 

donderdag·     9 -- 20 uur 

zaterdag      9 – 17 uur 

 

 


