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van de voorzitter - JUNI 2013

De zaal was goed gevuld bij de bespreking van de Limburgse inzendingen voor de 
Bondsfotowedstrijd 2013. Er moesten nog enkele rijen stoelen bij geplaatst worden om 
iedereen een zitplaats te geven. Verheugend om zo’n grote opkomst te zien. Liefst 17 clubs 
hadden zich gemeld voor de bespreking en dat was beduidend meer dan de 11-12 clubs die 
de voorafgaande jaren aanwezig waren. 

Ik weet niet of de grote opkomst te maken had met de goede resultaten die de Limburgse 
fotografen dit jaar haalden of met de spreker, Peter van Tuijl, die het talent bezit om een 
zaal twee uur lang te boeien met zijn commentaar op foto’s. Peter van Tuijl had zich goed 
voorbereid op de bespreking en wat gegoogeld naar de ‘prijswinnende’ fotografen. “Geen 
toeval”, aldus Peter, als het gaat om de ‘goede’ foto’s. Visie, kennis en ervaring zijn nodig om 
een bovengemiddeld niveau te halen.

In het denken over kwaliteitsontwikkeling staat tegenwoordig de leercyclus centraal. Kern 
daarbij is dat het belangrijk is om te leren van je ervaringen. Dus ontvankelijk zijn voor 
signalen uit je omgeving en kritisch naar jezelf durven kijken. Daarom is het zo leerzaam om 
bij dit soort besprekingen aanwezig te zijn. Om te horen hoe een jurylid naar de foto’s heeft 
gekeken en welke verbetermogelijkheden er zijn. Uiteraard bezit jurering altijd een subjectief 
element en is voor de ontwikkeling van een eigen stijl ook een portie eigenwijsheid nodig, 
maar dat wil niet zeggen dat deskundig commentaar niet interessant is. Iedereen kan er uit 
halen wat voor hem/haar bruikbaar is. En het gebeurt mij ook dat ik soms niets bruikbaars 
hoor over mijn foto’s.

We hebben als vrijetijdsfotografen de luxe dat we vooral voor ons plezier fotograferen en 
dat moeten we blijven koesteren. Maar een beetje investeren in je eigen ontwikkeling is ook 
leuk en ‘betere’ resultaten verhogen nog eens het plezier.

Maandag 3 juni is er weer zo’n interessante avond. De ingezonden werken voor de wedstrijd 
‘een serie 5-met-samenhang’ worden dan besproken. Voor de jurering van deze wedstrijd 
hadden we twee professionals in de personen, Maartje van Berkel (o.a. De Limburger) en 
Andy Mason (fotovakschool Venlo), die een goede kijk hebben op seriematige fotografie. 
De bespreking van de ingezonden series zijn een goede gelegenheid om ook de algemene 
principes van seriematige fotografie uit de doeken te doen. Ook als u niet zelf heeft 
meegedaan is deze avond een aanrader.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand - JUNI 2013

Lijnen,en vormen geven sfeer aan een foto en zijn belangrijke hulpmiddelen om het oog 
door de foto te leiden. Met een uitgekiende compositie kun je het oog van de kijker langs 
de belangrijkste elementen van de foto leiden door goed gebruik te maken van rustpunten, 
zichtbare en gesuggereerde lijnen en visuele paden. Hoe het oog door het beeld wordt geleid 
en het effect van de lijnen is afhankelijk van het type lijnen en hoe ze in de compositie zijn 
opgenomen.
Lijnen kunnen rust aan een foto meegeven, maar ook kracht of beweging suggereren. 
Van de kaarsrechte horizon aan de kust tot golvende heuvellandschappen, van lijnen die 
samenkomen in een punt tot zigzaggende en gebogen lijnen die het oog door de hele foto 
leiden.
Lijnen zijn ook vaak een lust voor het oog. Een lust, die zich volledig openbaart wanneer wij 
het voorbeeld van Pablo Picasso zelf volgen, die eens zijn vinger op een foto van een figuur van 
Michelangelo in de Sixtijnse Kapel legde, die lichaamslijn natrok en uitriep: 'Hoe verrukkelijk is 
het, deze lijn te volgen!'

En verrukkelijk was het echt weer deze maand, niet alleen qua inzendingen, liefst 43 foto's, 
maar zeer zeker ook qua diversiteit, en ook de creatieve invulling die men gaf aan dit zeer 
dankbare onderwerp.
Kaarsrechte lijnen........... bewegende lijnen...... diagonale lijnen....... 
niemand ging buiten de lijnen en zelf ben ik nu ook aan het lijnen....door die zware klus om 
hier de beste foto's weer uit te halen....
Maar het is me toch weer gelukt, ondanks dat lijnen.
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De eerste eervolle vermelding gaat naar Jo Hermans, met zijn fantastisch lijnenspel van een 
"gehoogd" aardappelveld, mooi ingekaderd door de bomen en centraal het huis, waar je als het 
ware naar toe wordt getrokken door de mooie lijnen.

Een tweede eervolle vermelding is er voor Hub Vermeeren, voor zijn boeiend, maar ook tevens 
dromerig bostafereel, waarin de paarse kleur van vermoedelijk boshyacinten, mooi contrasteert met 
de dansende boomstammen. een heel verrassende foto...!

Maar de absolute topper waren voor mij toch die prachtige silhouetten, mooi gevangen in een strak 
lijnen spel, met als toetje de hond die op de juiste plaats het beeld in komt, want deze foto vind ik 
toch erg grappig. Subtiel, simpel. 
Precies waar fotografie over gaat: beperk je en kom daardoor dichter bij de essentie.Deze 
bekroonde foto is afkomstig van Jan Crutsen, lid van Fotogroep Maastricht en fotoclub Reflex '88, 
proficiat Jan met deze schitterende foto.
Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, met als thema:

De schoonheid van  verval. 

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 juni 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).

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

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl

mailto:?subject=
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thema’s van de foto vd maand

Er kwam een verzoek binnen om de thema’s voor de foto van de maand eerder aan te kon-
digen, zodat er alvast aan gewerkt kon worden. Aan dit verzoek wil ik graag mee werken, 
hieronder alvast enkele thema’s voor de komende maanden.

Suggestie’s uwerzijds zijn natuurlijk altijd welkom.
 
Juli:        De schoonheid van  Verval

In de maand augustus i.v.m. vakantie geen foto van de maand.

September:     Zomer
Oktober:          Contrast
November:      Stilte
December:      Reflectie
 
M.i.v. het volgende rayonbulletin zullen we thema’s voor de komende maanden vermelden 
rechtsonder in het colofon (pagina 2).  
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uitslag limburg in beeld / limburgse straten
Voor de eerste editie van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld konden tussen 1 maart 
en 30 april foto's worden ingezonden die straten, wegen, boulevards, steegjes en paden in 
Limburg als onderwerp hebben, straatfotografie in de meest ruime zin van het woord.
Door 28 fotografen werden totaal 51 beelden ingestuurd die, vaak op basis van een zeer 
creatieve invalshoek, de Limburgse straten als onderwerp hadden.
Uit alle inzendingen hebben de juryleden Jan Mrösz en Ted Born uiteindelijk de volgende 
drie prijswinnaars geselecteerd:

Op de afdelingswebsite staan onder ingezonden foto’s alle foto’s die deelgenomen hebben 
aan deze eerste wedstrijd.
 
De drie prijswinnaars ontvangen een afdruk van hun foto in de vorm van een wanddecoratie. 
De prijzen worden ter beschikking gesteld door de wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV uit 
Buchten. De prijswinnaars hebben inmidels persoonlijk bericht ontvangen.
 
Voor de volgende editie van Limburg in Beeld is gekozen voor een thema dat aansluit bij 
het thema van de Fotoweek. De Fotoweek zal dit jaar voor het eerst worden gehouden 
van 20 t/m 29 september 2013. Tien dagen lang staat heel Nederland dan in het teken van 
fotografie.
Onder de vlag van Fotoweek organiseren fotografen, fotoclubs, musea, fotowinkels, 
bibliotheken, boekhandels en iedereen die zich bezighoudt met beeld talloze activiteiten 
voor het Nederlandse publiek. Deze eerste editie staat in het teken van het thema 'Kijk! Mijn 
familie'.
Kijk voor meer informatie op www.defotoweek.nl.
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Het thema voor de tweede wedstrijd van Limburg in Beeld is: 

 Limburgs gezinsleven in Beeld
 
Voor deze wedstrijd kunnen foto's worden ingezonden die het leven van een Limburgs 
gezin als onderwerp hebben en waarbij de associatie met Limburg, in de meest ruime zin, 
nadrukkelijk naar voren komt.

Meer informatie over de wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het 
wedstrijdreglement zal uiterlijk 1 augustus worden gepubliceerd op de afdelingswebsite.
Inzenden is mogelijk tussen 1 augustus en 30 september.

Hieronder en de volgende pagina’s een overzicht van alle inzendingen van de eerste editie 
Limburg in Beeld.
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uitslag 5 met samenhang

Foto Nationaal, het paradepaardje van de Fotobond, is een fotosalon met het beste fotowerk 
van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. Deelname is uitsluitend mogelijk op uitnodiging.
 
Het bestuur van de afdeling Limburg mag jaarlijks vier leden nomineren voor deelname aan 
Foto Nationaal. Om in dit kader een selectie te kunnen maken, heeft het afdelingsbestuur een 
fotowedstrijd georganiseerd voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden van de 
afdeling Limburg.
 
Op dinsdag 23 april heeft de jurering plaatsgevonden van de 30 ingezonden series.
De series zijn op inhoud en techniek beoordeeld door de juryleden:
     - Maartje van Berkel, fotografe bij Peter Wijnands Photography en Dagblad De Limburger
     - Andy Mason, vestigingscoördinator van de Fotovakschool in Venlo

Aan de hand van de door de juryleden selecteerde series worden de volgende fotografen 
door het afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto 
Nationaal 2013:
   - Jan Crutsen   Fotogroep Maastricht  Titel: "Shadows"
   - Ron van Laarhoven  FotoKring Stein  Titel: "Iconoplasm"
   - Jacqueline Lemmens FotoKring Stein  Titel: "Metal"
   - Diana Putters  Fotokollektief Zuid-Limburg Titel: "Yasko"

De werken van de volgende fotografen hebben het weliswaar nét niet gehaald om door te 
dringen tot de Limburgse top, maar hebben het predicaat "opmerkelijke serie" ontvangen: 
   - Martin de Bock  Fotogroep F8   Titel: "Handmates"
   - Rob Boehlé   FotoKring Stein  Titel: "Breendonk"
   - Hans Faesen  Fotoclub Venlo  Titel: "Communie"
   - Karin de Jonge  Fotoclub Océ   Titel: "Dooi"

“Yasko”
Diana Putters -  Fotokollektief    Zuid-Limburg 

 
“Handmates”

Martin de Bock -  Fotogroep F8 
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De inzendingen voor "5-met-samenhang" vormen een uitstekende basis om aandacht te 
geven aan seriematige fotografie. Daarom hebben we als afdelingsbestuur besloten een 
bespreking te organiseren die gewijd zal zijn aan de bespreking van de ingezonden series.
 
De beide juryleden zullen de ingezonden series bespreken en een toelichting geven op hun 
selectiecriteria. Aansluitend zullen de certificaten worden uitgereikt aan de inzenders van de 
"genomineerde series" en de "opmerkelijke series".
 
Deze avond, waarvoor alle bij de Fotobond afdeling Limburg aangesloten leden van harte 
uitgenodigd zijn, zal plaatsvinden op:
 

maandag 3 juni 2013 
 

Zalencentrum De Donderie 
 

Donderbergweg 47-49, 6043 JA Roermond 
 

aanvang 20.00 uur

 
Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities

Bespreking  
"5-met-samenhang" en uitreiking certificaten
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten 
verenigingen
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.

2013

 juni
- van 5 maart t/m 9 juni 2013 
In het gemeentemuseum van Helmond exposeert de Amerikaanse fotografe Eve Arnold 
(1912-2012). Eve Arnold staat bekend als een geëngageerde fotojournalist en om haar 
intieme, indringende portretten van celebrities als Joan Crawford, Marlene Dietrich en 
Marilyn Monroe.
Voor informatie over deze expositie klik hier voor de site van het gemeentemuseum 
Helmond.
Eve Arnold was de eerste vrouwelijke fotografe die lid werd van het fotoagentschap 
Magnum 'Magnum Photos' in 1951. Klik hier voor meer informatie Eve Arnold en over de 
magnumfotografie.
 
- 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.

- 11 mei t/m 1 september 2013
Het Museum Folkwang in Essen hexposeert werk van de Magnum-fotograaf Leonard Freed, 
die ook enige tijd in Nederland heeft gewerkt. Klik hier voor portfolio Leonard Freed.
 
-- van 18 mei t/m 23 juni 2013
Fotofestival Naarden. Zie website.

Exposities en lezingen



15Rayonbulletin Fotobond Limburg j u n i  2 0 1 3

- 3 juni 2013
Bespreking van de inzendingen “5-met-samenhang”. De beide juryleden zullen de 
ingezonden series bespreken en een toelichting geven op hun selectiecriteria. Aansluitend 
zullen de certificaten worden uitgereikt aan de inzenders van de “genomineerde series” en 
de “opmerkelijke series”.
 
Deze avond, waarvoor alle bij de Fotobond afdeling Limburg aangesloten leden van harte 
uitgenodigd zijn, zal plaatsvinden in Zalencentrum De Donderie, Donderbergweg 47-49, 
6043 JA Roermond. Aanvang 20.00 uur

- elke zondag in juni 2013
AFV Blerick exposeert elke zondag in juni van 14 tot 17 uur in het Franz Pfannerhuis. 
Een mooie ambiance op het vakantiepark Klein Vink. Klein Vink 4, 5944 EX ARCEN
De officiële opening zal plaats vinden op zondag 2 juni om 14 uur.
 
- de hele maand juni 2013
In de maand juni houden enkele leden van Fotoclub FotArt een expositie bij Foto Gery, 
adres Dautzenbergstraat 40 in Heerlen.
De exposanten zijn Trudy van der Gaag, Anke Geurts, Cees van ’t Hoff en Math Leenders. 
De expositie is te bezichtigen tijdens de winkeluren.
 

SEPTEMBER
- 28 en 29 september 2013
FC de Sluiter exposeert zowel op zaterdag als op zondag van 13.00 - 17.00 uur in de Kösterie 
in Maasbracht.

NOVEMBER
- 15, 16 en 17 november 2013
25 jarig jubileum expositie van Reflex 88.
Opening is op vrijdagavond 15 november. Uiteraard in de Spuiklep in Heerlen.
Website: www.fotoclubreflex.nl
 
- 22, 23 en 24 november 2013.
Expositie Fotokring Echt.  Opening vrijdagavond 22 november.  
zie ook: http://www.fotokring-echt.nl/
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AFV Blerick 50 jaar jong!  

AFV Blerick een halve eeuw oud en 50 jaar jong.
Op 29 januari 1963 werd de Amateur Fotografen Vereniging Blerick opgericht.
Reden genoeg om een feestjaar te organiseren.

Één van de activiteiten is het organiseren van een expositie met een thema. En wat past er nu 
beter voor een in de maatschappij staande club als: "Groot Venlo".
Deze expo zal worden gehouden in het Franz Pfannerhuis. Een mooie ambiance op het  

vakantiepark Klein Vink.
Adres: Klein Vink 4, 5944 EX ARCEN

De officiële opening zal plaats vinden op zondag 2 juni om 14 uur. 

Elke zondag in juni is de fototentoonstelling te bezichtigen van 14 tot 17 uur. 
Gastheren zijn tijdens de openstelling leden van de 28 leden tellende fotoclub. Zij kunnen u 
enthousiast vertellen over de clubactiviteiten en uiteraard over de foto's.

Verdere info kunt u vinden op www.afvblerick.nl of via afvblerick@gmail.com

George van den Ochtend , namens fotogroep Blerick.
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Expositiebespreking  
Het cadeautje van Fotogroep Helden-Panningen

DOK6 is sinds enkele jaren het kloppend 
hart van cultureel Panningen. Theater, 
bioscoop en ontmoetingscentrum. Daarmee 
is het een ideale plek voor de plaatselijke 
fotografen om hun werk te presenteren. 
Fotogroep Helden-Panningen deed dat in het 
Pinksterweekend.

Spijtig was dat DOK6 door een 
dubbelboeking wat roet in het eten gooide 
ten aanzien van de expositie opening, maar 
gelukkig lieten de HP-fotografen zich de pret 
niet bederven. In een andere ruimte dan 

gepland maakten ze er het beste van met de opening. De opkomst was prima te noemen. 
Fotografen uit de ruime regio waren aanwezig, alsmede een flink aantal geïnteresseerde niet-
fotografen.

Na een korte introductie door clubsecretaris Rudy Stevens opende Fotobond-
afdelingsvoorzitter Frans Grommen de tentoonstelling met een toespraak. Daarin brak hij 
een lans voor fotografie onderwijs. Waarom zou je wel leren lezen en schrijven en niet leren 
fotograferen, terwijl juist fotografie zo’n oprukkend communicatie instrument is. Die lacune 
in onze opvoeding kan door een fotoclub goed worden ingevuld, want daar is aandacht voor 
beeldtaal en hoe die te verbeteren. Als zo’n club dan laat zien wat ze allemaal kunnen mag 
dat als een cadeautje voor de omgeving worden gezien, aldus Frans.

Vermeldenswaardig is ook het cadeautje wat hij zelf kreeg voor deze wijze woorden. Een 
fraaie fles wijn, die voor het oog van de oplettende toeschouwer op een pragmatische wijze 
werd verworven. Een fraai voorbeeld van een prijzenswaardige no nonsense opstelling.

Die directheid zag je ook terug in de tentoonstelling. Ongecompliceerd gewoon goeie foto’s 
laten zien! Een aantal hing tegen de prachtige houten wand van de foyer en de overigen 
waren te zien in “de kelder”. Kwaliteit had geprevaleerd boven kwantiteit. Er werden 
ongeveer 50 foto’s getoond met een diversiteit aan inhoud. Macro-beelden, vergezichten, 
intrigerende (zelf)portretten, vorm- en figuurstudies, filigrane stadsbeelden, verhalende en 
ook verbeeldende foto’s in een frisse presentatie. Inderdaad een alleszins fraai cadeau voor 
iedereen, die de moeite nam te komen kijken.
 
Jan Nabuurs
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