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Van de voorzitter – mei 2013

Dat fotografie dicht bij huis interessante beelden kan opleveren, wordt nog eens bewezen 
in de eerste editie van de wedstrijd ‘een serie van vijf met samenhang’.  De uitverkoren 
series kenmerken zich niet door bijzondere onderwerpen maar vooral door een bijzondere 
benadering van alledaagse onderwerpen. Een serie over dranghekken, menselijke 
schaduwen, een kerkje in verval en het uitlaten van de hond, hoe ‘gewoner’ kan het. 

De nabewerking van foto’s heeft al gaande weg een steeds belangrijkere rol gekregen 
in de fotografie. Het is een mogelijkheid om een persoonlijke stijl toe te voegen, maar 
uiteraard moeten er veel elementen op de juiste manier samenvallen in een originele en 
aansprekende foto.

Het nieuwe beleidplan van de Fotobond voor 2013-2017 bevat een aantal interessante 
fotografische onderwerpen, zoals oog voor diversiteit in fotografische uitdrukking en visie 
op verandering in opvattingen over fotografische kwaliteit. Het zijn natuurlijk in de historie 
vaak terugkomende thema’s die steeds andere invullingen krijgen, afhankelijk van het 
perspectief van de betrokkenen. En meestal is de dialoog interessanter dan de uitkomst, 
want verscheidenheid in opvattingen is nu eenmaal inherent aan fotografie.

Nieuwe digitale middelen maken de diversiteit in uitdrukking nog groter. We kunnen bijna 
iedere gewenste sfeer achteraf creëren.  Wil je een dramatisch effect? Zwart-wit met veel 
donkere partijen, vignettering en selectief gebruik van scherpte en je bent al een heel eind 
op weg. Schilders hadden het vroeger makkelijker omdat zij bijna oneindige mogelijkheden 
hadden om een beeld naar eigen inzicht te maken. Fotografen hebben tegenwoordig ook 
meer mogelijkheden. De kunst is evenwel om dat verantwoord en consequent te doen. 
Niet iedere manipulatie levert een geslaagd beeld op. De wedstrijd leverde een aantal 
voorbeelden op van geslaagde bewerkingen.

We gaan nog een avond organiseren om alle inzendingen te bespreken waarbij de vraag 
aan de orde komt, wat zijn de ingrediënten voor een geslaagde serie? En uiteraard is er nog 
steeds geen recept voor ‘succes’ want dat blijft vooralsnog redelijk ondoorgrondelijk.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg
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Foto van de maand mei 2013

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars altijd nieuwe manieren gevonden om hun 
creativiteit te tonen en om zich te uiten en nieuwe trends en technieken te creëren om 
hun werk op te laten vallen in de menigte. Wanneer je op zoek bent naar creativiteit en 
inspiratie, dan kunnen kleurrijke en creatieve foto’s je inspireren om iets creatiefs en 
origineels te creëren. Honderdvijftig jaar geleden maakte George Maxwell een foto. Er stond 
niet veel bijzonders op, slechts een stuk lint met Schotse ruiten. Toch is de plaat ondertussen 
beroemd, omdat het de eerste kleurenfoto is.

Anderhalve eeuw later is kleur niet meer weg te denken uit de fotografie. Het is zo 
vanzelfsprekend, dat men soms naar zwart-wit teruggrijpt voor een opvallende plaat. Terwijl 
goed kleurgebruik een compositie vaak flink versterkt. Weten wat kleur met mensen doet is 
niet alleen interessant voor een psycholoog. Het helpt de fotograaf om platen te schieten die 
mensen aanspreken. De hoogste tijd dus om nu eindelijk eens kleur te bekennen, want deze 
maand kwamen de vele kleurrijke figuren, binnen ons rayon, aan hun trekken met dit thema.
 
Een keur aan onderwerpen en motieven, maar met een gemeenschappelijke noemer, 
namenlijk kleur, soms heel subtiel, maar vaak ook uitbundig....! Van vergrijzing in ons rayon 
kan dus geen sprake zijn, als ik deze inzending aandachtig bekijk, kleurrijke luchtballonnen, 
veelkleurige detail opname's, bonte graffiti werden zeer indringend in beeld gezet. Een 
bonte verzameling aan foto's, waar uit ik deze maand mocht kiezen, waarvoor mijn hartelijke 
dank.

Een eervolle vermelding gaat naar Martin de Bock, van Fotogroep F8 Roerdalen, met zijn 
foto uit het Getzbachtal, mooi qua opbouw, fijn van kleur, verrassend goed.

Martin de Bock
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Deze keer gaat de foto van de maand richting Duitsland, naar Thorsten Voehrs,uit 
Schwalmtal, maar al sinds 2008 lid van A.F.T. Tegelen, met zijn schitterende foto uit de serie: 
NÄCHSTER HALT: UBAHNSTATION, met als titel: Next Stop Bochum, Jahrhunderthalle, een 
plaatje....vooral door de perfekte symmetrie in de foto, maar ook door de goed gekozen 
kleurcombinatie, van het fel paarse en het zilver grijs en ook de leegte draagt bij aan de 
ietwat bizarre sfeer in de foto.

Thorsten...proficiat met deze imponerende foto van de maand...!

Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, met als thema:
Lijnenspel
een thema dat je aan het lijntje houdt....!
 
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 mei 2013. 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). Hier een link naar de volgende thema's voor de komende 
foto van de maand.

Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur 'Foto van de maand'
redactie@fotobondlimburg.nl
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persberichten

Beginnerscursus AV producties

Bent u geïnteresseerd in het maken van een audiovisuele presentatie? Dan is de 
beginnerscursus AV-producties wellicht iets voor u!

Audiovisuele producties zijn filmpjes die zijn samengesteld uit een aantal gefotografeerde 
beelden, gecombineerd met muziek en/of gesproken woord. De foto’s vormen hierbij een 
verhaal of hebben een bepaalde andere samenhang. Ook kunnen video’s  verwerkt worden.
Binnen de afdeling Limburg van de fotobond is een groeiende groep mensen actief met het 
maken van AV-producties. Enkele enthousiaste fotografen uit deze groep willen graag hun 
kennis overdragen aan Limburgse fotografen die geïnteresseerd zijn in het maken van AV-
producties.
 
De cursus zal uit vier bijeenkomsten bestaan waarin de volgende zaken aan de orde zullen 
komen:
1) Thematisch uitwerken van een onderwerp, keuze van foto’s;
2) Foto’s in overvloei;
3) Muziek- en geluidkeuze;
4) Programmeren van beelden met muziek (softwarekeuze);
5) Maken van de serie.
 
Als je deze cursus gevolgd hebt beschik je over voldoende kennis om een prachtige 
en levendige presentatie te maken van bijvoorbeeld de vakantiefoto’s. De cursus zal 
plaatsvinden in de periode september 2013 - november 2013. Voordat de cursus verder 
wordt uitgewerkt en voorbereid, willen we eerst peilen of hiervoor voldoende belangstelling 
bestaat. Bent u serieus geïnteresseerd in deelname aan deze cursus, stuur dan vóór 5 mei 
a.s. een email naar: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl. Op basis van de ontvangen 
reacties zullen we iedereen verder berichten over het vervolg.
 

Mary van Rossenberg (bestuurslid Opleidingen & Sprekers)
Wim Jenniskens (initiatiefnemer AV-cursus)
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Digitale beeldbewerking voor beginners 
(obv. Adobe Photoshop Elements 11)

Vorig jaar heeft het bestuur van de Fotobond afdeling Limburg een enquête gehouden onder 
alle Limburgse fotoclubs. Hieruit kwam naar voren dat er bij een groot aantal clubs behoefte 
bestaat aan een cursus digitale beeldbewerking met Photoshop, zowel cursussen voor 
beginners als cursussen voor gevorderden.

Om invulling te geven aan deze behoefte heeft de afdeling Limburg, samen met Theo 
Smeets, een cursus Digitale Beelbewerking voor beginners opgezet voor haar leden.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt aangevuld met audiovisuele instructies, 
die thuis kunnen worden bestudeerd. Het voordeel van deze methode is dat het aantal 
bijeenkomsten beperkt kan blijven en dat iedereen op eigen tempo en op het moment dat 
het hem/haar uitkomt thuis kan leren en oefenen.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog geen ervaring hebben met digitale 
beeldbewerking. Het doel van de cursus is om de beginselen van digitale beeldbewerking 
onder de knie te krijgen. Om de drempel laag te houden is ervoor gekozen de cursus te 
baseren op Adobe Photoshop Elements 11. Aan het eind van de cursus vindt een evaluatie 
plaats onder de cursisten en met de docent. Deze evaluatie is input voor (eventuele) 
vervolggroepen. Hieronder vind u praktische informatie over de cursus en over de 
aanmelding. ·

Deelnemers dienen (persoonlijk of club) lid te zijn van de Fotobond.
Er wordt van uit gegaan dat de cursisten over basale computervaardigheden beschikken.
Cursisten dienen er zelf zorg voor te dragen dat zij gedurende de cursus de beschikking 
hebben over een laptop met Photoshop Elements 11. Cursisten die op dit moment al werken 
met Photoshop CS6 kunnen ook deelnemen aan deze cursus.
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Tijdens de cursus wordt gewerkt met het studieboek van Scott Kelby : "Het beste van 
Photoshop Elements 11" .Cursisten dienen dit boek aan te schaffen (aanschafprijs ca. € 
29,95).

De cursus bestaat uit een aantal audiovisuele instructies, die thuis kunnen worden 
doorgenomen en vier bijeenkomsten. De vier bijeenkomsten vinden plaats in het Huis voor 
de Kunsten in Roermond op de zaterdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur op de volgende 
data:

zaterdag 27 april / 18 mei / 15 juni / 29 juni 2013.

De kosten worden gedeeltelijk gedragen door de Fotobond en het Huis voor de Kunsten, via 
subsidie aan de afdeling. De overige kosten worden gedekt door een eigen bijdrage van de 
cursist zelf.  De eigen bijdrage van de cursisten bedraagt € 50,- per deelnemer. Reiskosten 
naar/van Roermond – zijn voor rekening van de cursist.

Na de aanmelding krijgt u per e-mail bericht of u kunt deelnemen aan de cursus. Let op: 
Pas nadat u per e-mail bericht hebt gekregen dat u kunt elnemen aan de cursus dient u 
de bijdrage van € 50,- te voldoen.Inschrijvingen zijn pas definitief wanneer de bijdrage is 
overgemaakt.
De volgorde van aanmelding wordt gehanteerd voor deelname aan de cursus. Indien 
zich meer dan 12 cursisten aanmelden, wordt een maximum van 2 deelnemers per club 
gehanteerd.

Aanmelden voor de cursus kan door het sturen van een e-mail naar Mary van Rossenberg 
(mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl) onder vermelding van naam, e-mailadres, 
telefoonnummer, naam fotoclub en bondslidmaatschapsnummer.
 
Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
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Kamer van Koophandel Heerlen nr. 14060204                                                                             ING rekening  420 853 

   
 

Bespreking Bondsfotowedstrijd 2013 
 
 

 
Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 

 
 

Bespreking Bondsfotowedstrijd - Fotobond afdeling Limburg 
 

door één van de juryleden 

 

Peter van Tuijl 
 
 

Deze bespreking vindt plaats op woensdag 15 mei 2013 om 20.00 uur  

in het Café Zaal ‘Aad Leeuwe’ aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond. 

 
Willen de secretarissen hun leden van deze bespreking op de hoogte stellen en hun uitnodigen tot 

deelname aan deze bijeenkomst. 

 
 
PROGRAMMA 

1. Bespreking van de ingezonden collecties van de aanwezige Limburgse clubs 
De complete inzending wordt per club besproken – van lage naar hoge rangorde 

2. Korte pauze  
Verkoop van bestelde Dvd’s  - BondsFotoWedstrijd 2013 en Foto Nationaal 2012 

3. Bespreking van de inzendingen van de collecties van de topgroepen 
4. Bespreking van de bekroonde foto’s met de stickers, brons – zilver – goud 

 
VERZOEK 

 Aanmelding  (ja/nee) per club via e-mail  secretaris@fotobondlimburg.nl 
 Vooraf opgave bestelling Dvd’s  (BFW 2013 en/of FN 2012) voor  € 7,50 per stuk 

 Gelieve na afloop van de bespreking de dozen met de foto’s en CD/Dvd’s  ophalen en meenemen. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Frans Smets, secretaris 

FOTO Afdeling 

Limburg BOND 
ond 
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exposities / lezingen en vooraankondigingen

mei

5 april t/m 3 mei 2013
Lilith exposeert in gemeentehuis Beek.

26 april t/m 23 juni 2013
Expositie World Press Photo in De Oude Kerk, Oudekerksplein 23 in Amsterdam. Klik hier 
voor meer informatie.

3 mei t/m 28 juni 2013
11 leden van Fotokring Echt exposeren een 90-tal foto’s in de gangen van Abdij Rolduc, 
Heyendallaan 82 te Kerkrade. Klik hier voor meer informatie.

15 mei 2013
Bespreking Bondsfotowedstrijd 2013 door jurylid Peter van Tuijl in Cafe-Zaal ‘Aad Leeuwe’ 
om 20.00 uur. 

17 t/m 20 mei 2013
Fotoclub Helden – Panningen exposeert van 17 tot en met 20 mei 2013 (Pinksterweekend) in 
DOK 6, Raadhuisplein 5981 AT Panningen. 
De officiële opening van de expositie zal plaats vinden op vrijdag 17 mei 2013 om 19.30 uur. 
Klik hier voor meer informatie.

18 mei t/m 23 juni 2013
Fotofestival Naarden. Zie website.

26 mei 2013
Lezing door Ton Hendriks t.g.v. 50-jarig jubileum van Wien van der Weijden bij FK Stein op 
zomdag 26 mei 2013 om 14.15 uur in Café-Brasserie Merode in Stein. Klik hier voor meer 
informatie. (zie ook website Ton Hendriks)

juni

elke zondag in juni
AFV Blerick exposeert met thema “ Groot Venlo” in Frans Pfannerhuis in Arcen
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Exposities
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expositie besprekingen

Fototentoonstelling Expositie in Domani - 50 jaar Fotoclub Blerick

Het eerste wat me op viel toen ik bij Domani binnen kwam was de fraaie expositieruimten. 
Een compliment aan Fotoclub Blerick voor deze fraai uitgekozen expositieruimten.  Gelukkig 
was het rustig op het moment dat ik de foto's ging bekijken. 

Alle leden hadden hun exponaten op hun eigen manier tentoongesteld. Wim Jenniskens met 
zijn kozijntjes. Claudia Berlée, met haar kleine fotootjes, die een beeld gaven van, naar mijn 
mening, de vervuiling langs de Maas tot aan de klassieke manier van tentoonstellen netjes 
achter een passe-partout of in de lijst. Er was ook een grote verscheidenheid aan beelden, 
portret, landschap, graffity, enz.
 
Ik zal proberen een aantal te beschrijven zoals het op mij overkwam.

Anneke Verlinden, met haar samengestelde beelden, op een fraaie manier bewerkte foto's, 
de moeite waard om naar te kijken.
Will Verberk heeft schitterende landschappen en panorama gepresenteerd.
Wiel Scheurs:  een verscheidenheid, van portret naar het dier en dan de natuur, ook hier 
goed in beeld gebracht.
Georg van de Ochtend, zijn 3-luik over de Erasmusbrug was fraai, al helemaal de bijzondere 
houten lijsten om zijn foto's.
Bij de foto's van Jo Lukasik, moest ik even extra kijken. Ik zoek altijd naar iets wat zie ik, wat 
betekent het of hoe komt het op me over. Het was ietwat moeilijk, maar toch een aantal 
fraaie beelden en speciaal het gezicht.
Wiel van Veghel, mooie natuur opnamen, de zwaan met een eend, maar ook de eend 
met jonge. Wat mij bijzonder opviel was het portret, bijna een schilderij in een zeer fraai 
bijpassende lijst.
Ria van Rijn, geen macro, maar toch wel goed geslaagde dichtbij foto's.
Vaans Ruyter, een hele mooie panorama van de stadsbrug.
Sef Hendrikx, raakte me met zijn straatfotografie. Fraaie beelden, te zien als je om je heen 
kijkt op straat.
Hans Verhagen, al bekend van de krant, met zijn graffity beelden, weerspiegelingen in een 
motorkap of autodak.
Frederique de Bruin, met hele mooie natuuropnamen.
Wim Rouleaux, zijn exponaten waren zeer de moeite waard om te bekijken.
Peter Verhagen, schitterende landschappanorama's.
Marcel Hakvoort, voor dit soort portretten moest hij een eind reizen.
Marc Cremers, ook hier het bekijken waard.
Lucie Scheurs, wat je allemaal niet ziet op het Nolensplein, zo dichtbij en zo fraai.
René Engels, bij hem een verscheidenheid aan beelden.
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Toos Vullings, Jos Geomini, Hetty Scheurs en Roel Boom, zij lieten meerdere beelden van 
Urban zien, graag had ik hier wat minder beelden gezien maar dan mooi groot geprint. maar 
wel een fraaie serie foto's van o.a. een Staalfabriek en Urban fotografie.

Jammer genoeg waren de foto's van voorzitter Jan Budding ietwat verscholen. Zijn beide 2x4 
foto's waren niet zo mooi uitgelicht en hingen in mijn ogen fout. Maar ja als voorzitter moet 
je af en toe anderen voor laten gaan.

Ik hoop dat ik niemand overgeslagen heb.
 
Al met al een fraaie tentoonstelling die de moeite waard was om te bekijken.
 
Harry Linschoten
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Voerendaal brengt ons in vervoering

........met deze typerende woorden sloot Frans Grommen, voorzitter van onze fotobond 
Limburg, zijn inleiding aan deze fantastische en gevarieerde expositie af. Beter kun je deze 
jubileumexpositie van Fotoclub Voerendaal niet typeren. 

Vijf en twintig jaar Fotoclub Voerendaal werd op een indrukwekkende wijze in een goed 
geoutilieerde lokatie gevierd, niet alleen met recente foto's van de leden, maar ze hadden 
er ook de jeugd van deze gemeente bij betrokken in een heuse fotowedstrijd, de voorzitter 
Emile Bosch, had op diverse scholen in Voerendaal, door het geven van fotografielessen, de 
jeugd warm weten te maken voor deze unieke wedstrijd, en het resultaat mocht er zijn....! 
De winnende foto's kregen ook een prominente plaats op de expositie en terecht, wie de 
jeugd heeft....heeft de toekomst...!

Naast de foto's was er bovendien een podium voor de Voerendaalse kunstenaars, Gert 
Bonnema met gesmede objecten, Beppie Heynens met schilderijen, Marcel Kempenier met 
kunstwerken in brons, hout en steen, Marlies Moonen met schiderijen en keramiek en Wim 
Riksen met wederom keramiek. Deze combinatie was zeker voor de kijkers een interessante 
afwisseling van kunstzinnige uitingen.

Op een druk bezochte opening afgelopen vrijdagavond waarbij ruim 170 bezoekers aanwezig 
waren, sprak onze voorzitter Frans Grommen over de combinatie van fotografie en kunst, 
waarvan hier een typerende anekdote:

Aan alle bezoekers van deze tentoonstelling ligt hier de uitdaging, om te begrijpen wat de 
fotograaf wil overbrengen. het bijna oneindige aantal drijfveren en uitingsvormen maken het 
kennen en begrijpen van fotografie en kunst een ingewikkelde bezigheid. Veel toeschouwers 
in musea kijken tussen de 6 to 8 seconden naar een schilderij. Soms hebben kunstwerken 
maanden gekost om ze te maken en die worden in een paar seconden beleefd. Gelukkig 
is het maken van foto’s minder arbeidsintensief maar om tot foto’s van bovengemiddeld 
niveau te komen is meer nodig dan op het knopje drukken. Er is gekeken maar compositie, 
licht, kleur, perspectief, scherptediepte en naar de ideale omstandigheden. En dat was 
duidelijk te zien tijdens mijn rondgang over de tentoonstelling.

Hans Rutten met strakke, maar beslist niet saaie architektuur fotografie, waarbij bewust 
gezocht is naar de ideale compositie. 
Mattie Vankan met zijn sfeervolle natuur opname, vaak in het mooi tegenlicht.
Van Peter Lambrichs kende ik al zijn imponerende zeehonden en kikkers, maar zijn onlangs 
geschoten urbex foto’s, waren om je vingers bij af te likken. 
De wijze waarop Carlos Sour een spin wist te vangen in haar eigen web.
Ria Tukker verraste ons met een sublieme kalkoen, fraai van kleur tegen een houtkleurige 
achtergrond.
Jan Offermans is een zwart wit kijker pur sang, waar hij mij met zijn opname in het 
welbekende café-chantant Les Olivettes in Luik wel erg bekoorde, hij wist de sfeer daar goed 
te vangen.
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Ben Dragt toonde ons foto’s met een verhaal, door het kiezen van het juiste standpunt en 
ook het moment, werden het vaak juweeltjes.
Erik de Boer was voor mij een openbaring, waarschijnlijk omdat je dit soort fotografie maar 
weinig tegen komt bij onze fotoclubs, van duiker naar onderwater fotografie is maar een 
kleine stap, maar dan wel met foto’s in optima forma.
De foto’s van voorzitter Emile Bosch blinken uit door zijn eenvoud, maar blijven boeiend om 
naar te kijken,zoals die door het kiezen van het juiste moment.
Jammer dat er bij de concert foto’s van Albert Hendrikx geen volume knop zat....dan had je 
de sfeer helemaal gevangen.

Tenslotte Hub Habets, ondanks dat die al jarenlang modellen fotografeert, weet hij het 
steeds weer boeiend te brengen, door het creeren van een mistieke sfeer.

Ondanks de “concurrentie” door de opening van het nieuwe gemeentehuis, door de Amstel 
Gold Race en door het prachtige weer afgelopen zondag, kunnen we terugkijken op een 
geslaagde jubileumexpositie van Fotoclub Voerendaal, aldus Peter Lambrichs, lid van 
Fotoclub Voerendaal.
 
Jean Pierre Cremers
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