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Van de voorzitter – november 2013

Leuke hobby’s kunnen wel eens uit de hand  lopen en meestal levert dat 
iets unieks op. Tien jaar geleden begon Jo van der Beek  in Vlodrop met het 
verzamelen van (dia)projectoren. Nu heeft hij een klein museum geopend 
met allerlei apparatuur uit het analoge tijdperk. Vergroters uit lang vervlogen 
tijden met klinkende namen zoals Opemus en Durst, drums, schalen, 
lichtmeters en een vitrine met een verzameling van een- en tweeogige 
camera’s. En natuurlijk heel veel projecteren, van alle merken en afmetingen, 
in totaal 310. Het verleden herleeft als je een bezoek brengt aan Magica 
Laterna, zoals Jo zijn Museum heeft genoemd. Hij heeft nog geen website, 
dat komt nog wel, maar ik vond zijn verzameling zo bijzonder dat ik dacht 
hier op deze plaats aandacht aan te besteden. Het is een leuk idee om met 
een fotoclub een bezoek aan het museumpje te brengen. ‘Wie het verleden 
niet kent, begrijpt het heden niet’ zeggen sommige historici. De ‘oude garde’ 
kan zijn herinneringen ophalen in zo’n omgeving en voor de ‘nieuwe lichting’ 
kan het besef ontstaan dat er tien jaar tijd een revolutionaire verandering is 
opgetreden in de fotografie. Wie een bezoek wil brengen kan Jo een mailtje 
sturen: jo.vanderbeek@gmail.com

Terug naar het heden. We wilden als Afdeling graag een bekende fotograaf 
naar Limburg halen. Altijd inspirerend en leerzaam om erkende grootheden 
over hun werk te horen praten. Het is ons gelukt om Henk Wildschut vast 
te leggen. Hij exposeert op dit moment in het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Het is weinig fotografen gegund om te exposeren in dit kunstwalhalla met 
internationale allure. En Henk bezit ook de eigenschap om op een boeiende 
manier over zijn werk vertellen.
Allemaal komen dus op 24 november. U treft over de lezing van Henk 
Wildschut elders op de website/Rayonbulletin nadere informatie aan.  
 

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

Thema: Stilte

We zijn altijd maar druk met van alles….
Momenten van rust en stilte zijn hard nodig….
om je weer op te laden en jezelf te hervinden.
Stilte is ontspannend, voedend en helend.
Wie innerlijk stil wordt geniet meer van het moment.

Stilte brengt je dichter bij je gevoel
Maar….. kan je stilte in fotografie weergeven…….? 
Het is geen realiteit en dus niet waarneembaar. 
Indien de fotograaf die uitdaging toch wil aangaan zal hij/zij middelen moeten 
zoeken om die opgave in beeld om te zetten.
Stilte duidt op iets ongebondens, niet-localiseerbaar en niet-recupereerbaar. 
Eigenlijk weet je van te voren nooit precies hoe het beeld er uit gaat zien.
Je zoekt niet naar die schoonheid van het alledaagse; het ontstaat door stil 
te staan bij de plek waar je op dat moment bent. 
We lopen er zo vaak zomaar aan voorbij. En het ontstaat door in die stilte 
waar te nemen. Dat klinkt eenvoudig…
In de praktijk blijkt hoe lastig het is om daadwerkelijk in stilte het hier en nu 
waar te nemen. Maar als het lukt ontstaat een magisch moment!
De stilte van een foto zegt meer dan woorden kunnen zeggen!
En dat is zeer zeker van toepassing op de winnaar van de foto van deze 
maand  Wim Jenniskens, lid van fotoclub Blerick.
Wat moet je hier nog aan toevoegen....?
Ik ben er gewoon stil van.....en dan kan dat mooie krullekopje tenminste nog 
even door slapen.
  
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Reflektie

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 
november 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:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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persberichten

jaarprogramma fotoclubs

Beste bestuursleden,
 
Een goed jaarprogramma voor de fotoclub is vaak een hele klus en de 
gemakkelijkste manier is het jaartal te veranderen. De langste weg is om het 
samen af te stemmen met de leden en dan vooral met de gedachte: waar 
willen de leden naar toe en waar willen we als club naar toe!!!
Lees verder in de bijgevoegde bijlage. 
 
Graag willen we een opgave van de clubs die komen en maak dit kenbaar aan:
 
Wim Jenniskens wim.jenniskens@gmail.com 06-2654 4505 of 
Jan Nabuurs jannabuurs@home.nl

mailto:wim.jenniskens%40gmail.com?subject=
mailto:jannabuurs%40home.nl?subject=
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exposities / lezingen en vooraankondigingen

november

- 7 oktober 2013 - 19 januari 2014
Déjà Vu met Jo Brunenberg (website: http://www.jobrunenberg.com/ )uit 
Weert in de De Tiendschuur, Recollectenstraat 5, 6001 AJ Weert.
Naast een terugblik op vroeger werk zijn er in de expositie ook een aantal 
recente fotoseries te zien. Het museum is geopend dinsdag t/m zondag van 
14.00-17.00 uur en op afspraak.

- 25 oktober tot 14 november 2013
World Press Photo in Maastricht - Centre Céramique
 
- 25 oktober t/m 28 november 2013
Expositie Klassieke Technieken van de Landelijke Werkgroep Klassieke 
Fototechnieken in de FOTOGALERIJ EINDHOVEN.
Klik hier voor meer informatie.
- 
1 november tot en met 25 november 2913
Foto-expositie van fotogroep Abedia in de Burgerzaal van het gemeentehuis 
van Landgraaf (Raadhuisplein 1). 
De officiële opening van de expositie vindt plaats op vrijdag 1 november om 
20 uur.

- 3, 9 en 10 november 2013
In kasteel d’Erp in Baarlo is een expositie van natuurfotografie ( tussen 13.00 
– 17.00 uur ) 

- 15, 16 en 17 november 2013
Fotoclub “Reflex 88” bestaat 25 jaar en dat viert zij met een jubileum-
expositie met gastfotografen van de “Fotogroep Maastricht”. De Expositie 
wordt gehouden in: De Spuiklep, Parallelweg in Heerlen en is te bezichtigen 
op zterdag en zondag van 11.00 - 18.00 uur. De opening van de expositie is 
op vrijdag 15 november om 20.00 uur. Zie website: www.fotoclubreflex.nl

- 17 november 2013 t/m 19 januari 2013
Städtisches Museum Schloss Rheydt, Schlossstr. 508, 41238 
Mönchengladbach Religion.  Siegerfotos und ausgewählte Fotografien 
des euregionalen Fotowettbewerbs des Limburgs Museum, Venlo. 
Am 17.11.2013, um 11:30 Uhr, findet die Eröffnung im neuen 
Kabinettausstellungsraum statt. Voor informatie op de website van het 
Städtisches Museum Schloss Rheydt klik hier en/of zie de uitslag op de 
website van onze afdeling.

http://www.worldpressphoto.org/awards/2013
http://www.worldpressphoto.org/exhibition/2013_Maastricht
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/persberichten/478-expositie-klassieke-fototechnieken.html
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 - 19 november 2013
Op dinsdag 19 november 2013 om 20.00 uur geeft Jo Brunenberg uit Weert 
in de ruimtes van de Tiendschuur een lezing over zijn fotografie.
Zie hierboven bij 7 okt. - 19 jan. de informatie over zijn expositie in de 
Tiendschuur.

- 22, 23 en 24 november 2013.
Expositie Fotokring Echt.  Opening vrijdagavond 22 november. zie ook: 
http://www.fotokring-echt.nl/
 
- 22, 23 en 24 november 2013
Tweejaarlijkse Foto-Expositie van de fotoclub Sittard in het Maria-park te 
Sittard ( t.o. Basiliek.)
http://www.fotoclubsittard.nl/expositie2013.html 
 
- 24 november 2013
Het bestuur van de Fotobond afdeling Limburg nodigt haar leden uit voor 
een inspirerende lezing en presentatie door fotograaf en kunstenaar Henk 
Wildschut. De lezing vindt plaats op zondag 24 november a.s. om 13.30 
uur in Zalencentrum “De Donderie” aan de Donderberg 47-49, 6043 JA 
Roermond. Zie uitnodiging op onze website.

- 24 november 2013
De jury van Foto Individueel 2013 zal op de openbare bespreking op zondag 
24 november a.s. in Schagen (in de aula van het Regius College op de 
Wilhelminalaan 4) van 10.30 uur (zaal open 10.00 uur) haar keuze van de 
winnende foto’s toelichten.

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/persberichten/481-lezing-henk-wildschut.html
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Exposities
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Expositie besprekingen 
 
FKZL in de post

De voorgaande editie’s van de expositie’s van het fotokollektief Zuid Limburg 
in de Campus in Kerkrade waren steeds weer een openbaring, niet alleen qua 
fotowerk, maar mede dankzij de unieke ruimte waar deze foto’s zeer tot zijn 
recht kwamen.
Na het debacle van  het multifunctionele gebouw ‘Campus Kerkrade’ dat 
onlangs gesloten is na de ontdekking van nieuwe scheuren.
Oorzaak is de draagkrachtconstructie van het gebouw. Onderzoek moet 
uitwijzen of het gebouw nog hersteld kan worden of dat het tegen de 
vlakte moet.Maar wederom verraste FKZL ons dermate met deze uiterst 
sfeervolle expositie in de grote zaal van POST-, de informele kunstruimte 
in het voormalige postkantoor van Kerkrade. “Het Kerkraadse postkantoor 
is een van de meest markante gebouwen in het centrum. De bijnaam van 
het gebouw is “de zwitserse villa” -en dat is zo gek nog niet voor een 
gebouw met een stenen onder- en een houten bovenkant , een schuin dak 
met torentje en een buitenissige plattegrond. De uiterst boeiende opening 
werd verricht door Roy Wanders, een gedreven beeldmaker, die wel degelijk 
besmet is met het fotografie virus, en fotograven betiteld als “ KIJKDIEREN”, 
en ook zichtbaar genoot van het hier tentoongestelde fotowerk, want 
volgens hem hoort fotografie aan de muur…!Hieronder een visuele blik op 
deze boeiende expositie:

Hein Bonnie, met weloverwogen serie’s in blauw ....maar ook in rood...!

Jack Burger, met  verassend eigenzinnige “ figuurstudie’s”
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Sirella Dieteren, weet met zo weinig..... toch zo veel te vertellen.

Koen Verjans, met de boodschappentas in de hoofdrol,

Peter  Kerkvliet, wist van uiterst simpel staal een boeiende, maar tevens zeer verassende 
serie te verwezenlijken.

Theo de Haan, door het subtiele kleurgebruik, en de indringende wijze van beeldopname 
schept hij een geheel eigen stijl.
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Marc Kamps, wist op zijn manier zes boeiende portretten van een vrouw te schieten

Marc Reusaet schildert met licht, ogenschijnlijk evenvoudige onderwerpen worden door de 
juiste lichtomstandigheden echte uitspringers.

David Peskens,  de keuze van zijn ideale moment, bepaald mede de misterieuze sfeer in zijn 
sublieme natuuropnames.

Ruud Glasbergen, de vergane glorie herleeft weer, mede door zijn foto’s.
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Jos Laemers roept heel wat vragen op met zijn foto’s, boeiend, kleurijk en tevens eigenzinnig.

Karin Bonnie, met haar gedurfde zelfportretten, ditmaal in een Andy Warhole style.

Loek Laudy tenslotte completeerde deze meer dan boven gemiddelde expo, met zijn 
gedreven fotowerk.
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Foto-expositie AFT Tegelen: een bijzonder fraai drieluik

Wederom exposeert AFT Tegelen dit jaar zijn “fotografische kunst en 
kunnen” op de sfeervolle locatie Oud St. Gregor te Steyl. In de titel wijs ik op 
een fraai drieluik. De expositie is opgebouwd uit een drietal “deel-exposities.” 
Daarover dadelijk meer.

De opening is een prelude zonder poespas en we steken gelijk door naar de 
“opening act” van Jan Nabuurs. Jan neemt ons op inspirerende wijze bij de 
hand. Fotografie is feitelijk “zo simpel” en daar ligt voortdurend de uitdaging 
voor ons fotografen. Jan, nog (meer dan gebruikelijk) gepassioneerd door 
de lezing van Hans Aarsman (met dank aan jubilerende Fotoclub Blerick) 
benadrukte de essentie van fotografie. Wat zie ik? Hoe zit in elkaar? Wat 
vind ik er van? Fotografie is aldus Jan, pure communicatie (visa versa van 
fotograaf en kijker). Beeldtaal met een werkend (?) en lijdend (?) voorwerp. 
Kort en krachtig was Jan’s betoog voor het stil genieten van én het uitdragen 
van onze passie. Iets “beeldend” beschrijven is niet mijn sterkste kant. 
Vandaar dat ik de metafoor van het drieluik gebruik. Volgens de Van Dale 
is een drieluik “een schilderstuk dat uit drie panelen bestaat”. Fotografie is 
schilderen met licht en nu nog de drie panelen die onze Tegelse collega’s dit 
jaar voor ons in petto hadden één voor één de revue laten passeren.

Het eerste paneel is ingevuld door de gast-expositie over een gedeelte 
van het rijke industrieel-cultureel Tegelse erfgoed: “Hekkens in beeld”. 
Op indrukwekkende en gepaste wijze is “the rise and fall” van IJzergieterij 
Hekkens geëtaleerd. Economische groei, barre tijden (WO II), sociale onrust, 
de komst van gastarbeiders en de gedwongen afbouw van deze industrietak 
(lage lonen landen) komen vol in beeld. Zowel de werkgever (familie Hekkens) 
en de medewerkers communiceren via de foto’s vanuit het (recente) 
verleden met ons bezoekers. Het tweede luik/paneel is van de “hand en lens” 
van de 18 AFT-leden. Zij exposeren 84 foto’s. Dit in “free style.” Zo komt 
ieder op zijn/haar wijze het best tot zijn recht en ontplooiing. 
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Het getoonde werk is inhoudelijk zeer gevarieerd. Fraaie (urban)HDR’s, 
treffende portretten tot loepscherpe macro’s, etcetera. Dit alles is in kleur 
of zwart-wit voorhanden. Tot slot het derde luik: de audiovisuele presentatie. 
Zeven fotografen presenteren een audiovisuele collage in de aparte 
minibioscoop. Mooie reeksen foto’s ondersteund door de juiste muziek en 
tonen…hartstikke goed!

Zonder iemand tekort te willen doen, sprak mij persoonlijk de AV-
presentatie “Concerts” van Twan van den Hombergh, bijzonder aan. Zeer 
fraaie synchronisatie qua het (dominant) te horen muziekinstrument en de 
getoonde foto met muzikant die het...te horen instrument bespeeld.Kortom 
een zeer aansprekend en geslaagd drieluik, editie 2014, van het Tegels 
Collectief AFT! - 

10 oktober 2013 

Huug Lennaerts 
Fotogroep Reuver 
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digitale expositie van de Sluiter

Zaterdag 28 en zondag 29 september 2013 exposeerde FC de Sluiter uit 
Maasbracht tijdens de nationale fotoweek in de Kösterie in Maasbracht.    
 
Van deze expositie is inmiddels een digitale variant beschikbaar !
 
Hebt u deze expositie gemist of wilt u nog eens deze expositie digitaal 
bezoeken klik dan hier. Tevens kunt u enkele resultaten van de photoshoot 
"Kijk, mijn familie' bekijken.
 
Op de pagina terugblik staan:

- Verslag van de expositie in Maasgouwnieuws, 
- Fotoverslag op Peel en Maas Gezien,
- Een TV-verslag op 3ML-TV, 
- Expositiebespreking door Frans Grommen en Jan Corstjens
  (Fotogroep F8 Roerdalen),
- Evaluatie Miel van Montfort (bestuurslid FC de Sluiter).

http://www.desluiter.nl/images/exposluiter13/index.html
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Foto Individueel 2013: Doe mee!!

 
Foto Individueel staat weer voor de deur. Dit is een landelijke, jaarlijks 
terugkerende, wedstrijd voor Nederlandse vrijetijdsfotografen. Alle 
fotografen die aangesloten zijn bij de Fotobond, die zich (nog) niet tot de 
top mogen rekenen, kunnen aan de wedstrijd deelnemen. *
Foto Individueel is een laagdrempelige wedstrijd 
waarbij juist het aankomend talent onder de 
vrijetijdsfotografen in Nederland zich onderling kan 
meten. Een leuke manier om eens te kijken hoe een 
deskundige jury je foto beoordeelt!

 
Dit jaar wordt de organisatie nogmaals ter hand 
genomen door Fotoclub Heerhugowaard, in 
samenwerking met de Afdeling Noord Holland Noord.
Met het succes van de afgelopen jaren in gedachten staat niets je meer in de 
weg om mee te doen!
 

Let op : uiterste inzenddatum ... 1 november 2013!!!

 
Als bijlage zijn op de website de wedstrijdvoorwaarden en inschrijfformulier te 
downloaden. Gebruik voor het inzenden van de foto’s het wedstrijdformulier. 
LET OP! ZORG DAT DE VERPAKKING GESCHIKT IS VOOR RETOURZENDING EN 
VOORZIEN IS VAN VOLDOENDE RETOUR PORTO!! Als dit niet het geval is, 
wordt de inzending niet retour gezonden.

Inzendadres/contactpersoon is Miriam de Die Le Clercq, voorzitter Fotoclub 
Heerhugowaard, p/a Briljant 76, 1703 GR Heerhugowaard.
email: miriam.ddlc@ziggo.nl  (www.fotoclubheerhugowaard.nl)
 
Tevens verzoeken wij dit jaar om naast de ingezonden foto’s via WeTransfer 
een digitaal bestand van de foto mee te sturen aan voorzitter.afd08@
fotobond.nl (Arnold Rodenburg) o.v.v. bondsnummer en naam, dus bijv. 
1530099 Pietje Puk (in het reglement staat per abuis clubnummer en 
fotonummer); dat maakt het presenteren van de foto’s makkelijker en 
mooier! (Let op: er wordt gejureerd op de originele foto, het digitale bestand 
wordt slechts voor de presentatie gebruikt). Er kan eventueel ook een cd 
met ingezonden foto’s meegezonden worden.
 
Alle ingezonden foto's worden in één ronde gejureerd, zonder regionale 
voorronden of indelingen. De tien deelnemers met het hoogst aantal punten 
ontvangen de 1e t/m 10e prijs. De volgende 10% ontvangt een nominatie. 
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Aan deelnemers die in meerdere jaren vijf nominaties ontvangen hebben, 
wordt een speciaal certificaat uitgereikt.
 
De jury zal op de openbare bespreking op zondag 24 november a.s. in 
Schagen (in de aula van het Regius College op de Wilhelminalaan 4) van 
10.30 uur (zaal open 10.00 uur) haar keuze van de winnende foto’s 
toelichten. Mocht je niet bij de winnaars zitten, maar je wilt wel weten hoe de 
jury je foto heeft beoordeeld? Ook dat kan!
Het is zeer de moeite waard om deze bespreking bij te wonen, niet alleen om 
de deskundige toelichting te horen, maar zeker ook om inspiratie op te doen. 
Hou dus 24 november a.s. vrij en kom naar Schagen!
 
Er is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid en ook met het openbaar 
vervoer is de locatie makkelijk te bereiken, vanaf het treinstation is het zo’n 
10 minuten lopen.
Tevens wordt er koffie, thee en fris geschonken en zijn er lekkere broodjes 
verkrijgbaar.
 
Zijn er nog vragen? Die beantwoord ik graag!
Graag allemaal tot ziens op 24 november!
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Miriam de Die le Clercq,
Voorzitter Fotoclub Heerhugowaard
www.fotoclubheerhugowaard.nl
 
 
*) Uitgesloten van deelname zijn alle leden met de BMK-titel, leden van de landelijke groepen en leden in 
het bezit van fotografische FIAP onderscheidingen. Kandidaat en Aspirant BMK leden zijn gedurende hun 
Kandidaat/Aspirant-periode uitgesloten. De leden die dit jaar hebben ingezonden naar Foto Nationaal zijn voor 
ditzelfde jaar uitgesloten van deelname aan Foto Individueel.
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holland international image circuit 2014

De organisatie van het Holland International Image Circuit nodigt u uit deel te 
nemen aan het:

9e Holland International Image Circuit 2014
FIAP Patronage 
PSA Recognition 
RPS Patronage 
UPI License 
ISF Label 
Fotobond Auspices

Er zijn 5 deelnemende clubs in het Circuit en het Circuit is open voor 
zowel amateur- als professionele fotografen vanuit de hele wereld. Iedere 
deelnemer mag maximaal 4 beelden per sectie insturen.

15e Tribute to Colour 2014 
9e Image Salon Delft 2014 
9e Int. Image Salon Oldenzaal 2014 
9e Image Contest Wageningen 2014 
9e Rainbow Challenge Rijen 2014
Secties: CPID Open, CPID Monochroom en PTD Reisfotografie
Inschrijfgeld: 1 sectie € 45 , 2 secties € 50 en 3 secties € 55. Clubs 
(minimaal 5 mensen) ontvangen automatisch korting.

Sluitingsdatum: 19 januari 2014 .
Hoge kwaliteit 5* catalogus en betalingen via Paypal, Ideal of creditcard.
Alle informatie vind u hier: www.hollandcircuit.nl
Vragen: info@hollandcircuit.nl

http://%20www.hollandcircuit.nl
mailto:info%40hollandcircuit.nl?subject=
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