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Van de voorzitter – november 2014

We kunnen terugkijken op een geslaagd Limburg Foto 2014. Dit keer voor het eerst een 
driedaagse manifestatie met naast de traditionele wedstrijd en expositie, tien lezingen 
over interessante fotografische onderwerpen, een fotobeurs met productpresentaties, een 
studio met modellen en portfoliobesprekingen door docenten van de Fotovakschool uit 
Venlo. Kortom een manifestatie die door zijn diversiteit voor alle leden van de Fotobond 
interessante onderwerpen bood.

Voor de jurering hadden we dit keer gekozen voor een kunstenaar met veel affiniteit 
met fotografie. Marcel van Hoef, schilder van ruimte en tijd, heeft een prachtige 
expositie samengesteld van bijna 100 foto’s. Met veel aandacht en zorg heeft hij uit de 
400 inzendingen een selectie gemaakt en de eervolle vermeldingen en prijswinnaars 
aangewezen. Veel lof ook voor de wijze waarop hij zijn keuzes onderbouwde.

Ongeveer 150 mensen waren aanwezig bij de opening door Pé Diederen, directeur van het 
Huis voor de Kunsten, en de bekendmaking van de prijswinnende foto’s. Dankzij het bedrijf 
Vakcolor konden we deze editie de winnaars een prijs overhandigen. Een gezellige drukte 
daarna bij de expositie  en natuurlijk de discussies over de selectie en de uitslag. Zo hoort 
het.

Voor zaterdag en zondag hadden we maar liefst 10 verschillende lezingen geprogrammeerd 
over verschillende fotografische onderwerpen en benaderingen. Het was voor ons natuurlijk 
spannend om te zien hoeveel bezoekers we daarmee zouden trekken. Het was immers de 
eerste keer en dan heb je geen ervaringsgegevens. Het bezoekersaantal viel niet tegen maar 
ook niet mee. Zelf had ik wel iets meer belangstelling verwacht. We hadden concurrentie 
van het buitengewone mooie najaarsweer met ongekende temperaturen en bovendien werd 
zaterdag Limburg getroffen door een verkeersinfarct door een blokkade op de A2.  Sommige 
bezoekers waren aan de late kant en de lezing van Jan Janssen over zijn fototochten door de 
Himalaya kon pas later beginnen omdat hij in de enorme file terecht was gekomen.

We hebben van veel bezoekers complimenten gekregen voor het programma en de manier 
waarop alles was georganiseerd. Dat geeft ons voldoening en de inspiratie voor een 
volgende editie.

Dank aan de vele mensen van verschillende clubs die meegeholpen hebben en aan de vele 
bezoekers die het evenement tot een succes hebben gemaakt.  
 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg
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Foto van de maand november 2014

Thema: Photoshop

Thorsten Voehrs
lid van AFG Tegelen/NL (Amateur Fotogroep Tegelen)

We kunnen ons nu niet eens meer herinneren hoe het was om zonder Photoshop te leven. 
Je vakantiefoto’s mooi bewerken, een puistje weghalen zodat je foto op je sollicitatiebrief 
kan en fotografen en magazines die keer op keer bewijzen wat voor magie je met Photoshop 
kan verrichten. Toch bestond er een tijd waarin men al veel fotografeerde maar er nog geen 
computers ontdekt waren, laat staan programma’s waarmee je gekke dingen met je foto’s 
kon doen.

De tegenstanders van beeldbewerking roepen dat bewerkte foto’s niet echt lijken, dat het 
de realiteit verbloemt (of juist verduistert) en dat “goede” foto’s geen beeldbewerking nodig 
hebben. Voorstanders van beeldbewerking zeggen juist dat het uittreden uit de realiteit 
een doel op zich is en zeg nou eerlijk, niemand kijkt toch films zonder special effects? Nu 
opeens het woord Photoshop bekend is denkt iedereen dat je met wat gefotoshop van 
elke plaat een top plaat kan maken, en dat de fotograaf maar klikketieklik hoeft te doen, 
even ‘automatisch’ door Photoshop moet halen en voila, top plaat. Natuurlijk.... Alsof een 
camera natuurlijk is, witbalans, korte dof, korrel/ruis, focussen, natuurlijk... Je ziet er niet 
eens diepte in. Vergeet dat natuurlijke, je moet realisme zo zien. Elk moment heeft een 
sfeer, emotie, de camera kan dat niet registreren. Als je goed kan versterken/bewerken kun 
je die sfeer die de camera niet registreert vaak terug halen, of versterken. Ja, je kan een 
plaat verneuken, maar je kan ook het moment, de gevoelens, de emotie eruit laten komen 
doordat je kiest voor bepaalde kleuren, de wolken indringender maakt .
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Maar vaak als je die tools goed gebruikt kun je prachtige dingen maken, want tsja, die hele 
objectiviteit van een camera is onzin. Je kadert al, dus daar gaat je objectiviteit. Dus waarom 
een fotograaf dan niet ‘t uiterste uit een foto laten halen? Waarom gaan de boe roepers 
‘t zelf niet proberen, en zullen ze zien dat je met doordrukken en ophalen en wat curves 
werk enorm indrukwekkende dingen kan maken. Een camera is een tool, photoshop een 
verlengende tool, jij bent diegene die beiden gebruikt en instelt. Dus voordat die PS boe 
roepers kritiek hebben op elke foto die ze enorme bewerkt of HDR vinden, duik in je stof, en 
misschien ontdek je dat je er zelf ook wat mee kan.

En dat geld zeker voor de winnende foto van deze maand “the spirit of the small river” van 
Thorsten Voehrs, lid van AFG Tegelen/NL (Amateur Fotogroep Tegelen), een intens sfeervolle 
plaat, fijn van kleur en bijzonde mooi gebruik gemaakt van het licht. Een foto waarbij op 
een creatieve wijze is omgegaan met photoshop, waardoor het de foto interessanter en 
boeiender maakt, maar ook de toevoeging nam “ het witte spinsel” geeft deze foto iets 
magisch, hetgeen de foto alleen maar positief versterkt.
Proficiat Thorsten met deze magische foto...!

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Elke foto vertelt een verhaal
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 november 2014. Stuur 
je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. Gaarne in het gewenste  
jpeg formaat insturen (560 pixels langste zijde). Hier een link naar de volgende thema’s voor 
de komende foto van de maand: thema’s 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

http://www.fotobondlimburg.nl/wedstrijden/391-themas-foto-van-de-maand.html
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persberichten

In Memoriam Hans Mastbroek 1941 – 2014 

Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van Hans Mastbroek. Hans was een 
gepassioneerd fotograaf en dertien jaar lid van Fotogroep Weert.
Hans was binnen de club de absolute ‘kanjer’ op het gebied van zwart-wit fotografie. Een 
foto van Hans was direkt herkenbaar dankzij de voor hem kenmerkende stijl: extreme 
contrasten, rijke texturen, en een pakkend onderwerp.Hans bezat een ongekend scherp oog 
voor fotografische kwaliteit en was altijd in staat zijn kritiek opbouwend te verwoorden.
Het wegvallen van Hans is een groot gemis binnen de club.

Wij wensen zijn gezin en familie heel veel sterkte.
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exposities
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Expositiebesprekingen

Democratische Expositie AFT Tegelen

Ondanks het prachtige nazomerweer op zaterdag 4 oktober waren er toch flink wat mensen 
aanwezig bij de opening van de tentoonstelling van AFT Tegelen. Snel vooraf kijken wat er 
hing was niet mogelijk omdat het werk was afgeschermd. Zoiets verhoogt de spanning. Leuk!

Inleider Kees Verbeek (van wie ik nooit zijn sublieme acteerprestatie in de film ‘de idioot in 
het bad’ zal vergeten) ging in zijn openingswoord in op diverse aspecten van de fotografie. 
Hij verhaalde op humoristische wijze over dodelijke saaie perfecte zwartwit drukken (50 
tinten grijs) en over clubjury’s die niet het beste werk selecteren omdat ze het belangrijker 
vinden iedereen aan bod te laten komen. Democratie bij het selecteren van foto’s is de dood 
in de pot, aldus Kees.

Er is niks op tegen om iedereen aan bod te laten komen, maar de kans is groot dat de 
totaalindruk van een tentoonstelling daar niet op vooruit gaat. Maar is dat het doel van een 
club-expositie? Bij AFT Tegelen niet dus. Die willen laten zien waar de leden mee bezig zijn. 
Ieder lid mocht 5 foto’s inleveren. Dat leverde een tentoonstelling op met een diversiteit 
aan onderwerpen en benaderingen. De kritische beschouwer constateerde soms niet 
echt perfecte scherpte, kleuren die niet altijd even lekker lagen, of foto’s waar het licht 
op de verkeerde plek lag. Wel lieten veel foto’s de bewondering van de fotograaf voor zijn 
onderwerp zien, de fascinatie voor het beeld en voor het bezig zijn met fotografie. Er waren 
nogal wat afbeeldingen van urbex-situaties, macro, architectuur, natuur. Vaak een beetje 
registratief, maar wel met oog voor detail vastgelegd. Als je de tijd nam om de beelden 
goed te bekijken vielen er zeker ook een aantal verrassingen te ontdekken. Zoals foto’s 
van Escheriaanse interieurs, een fraai portret van een aap die menselijke trekken begon te 
krijgen, urbex-situaties met een verrassend standpunt, imposante panoramabeelden.

In de digishow was bij het werk van elke maker een ander muziekje gekozen. De overgangen 
waren nogal abrupt en muziek en beeld leken regelmatig niet echt op elkaar afgestemd. 
De totaalindruk krijgt dan wat vrijblijvends. Dat zou beter kunnen. Net als bij de prints ook 
hier veel afbeeldingen van objecten die de fotograaf interessant 
vindt. Verbeeldingen van wat de fotograaf bezig houdt waren er in de 
tentoonstelling minder te ontdekken. Desalniettemin lijkt AFT Tegelen 
een fotoclub met fotografen die veel plezier aan hun hobby beleven. 
En daar gaat het om! Toch?

Gezien de grote opkomst bij de opening (en dat is al jaren zo) wordt 
dat gewaardeerd in Tegelen en omgeving

Jan Nabuurs
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Fotoclub Venlo onder de plastic vandaan

Fotoclub Venlo opende haar/hun expositie. En wie tref je daar als eerste? Mia en Jaak uit 
België natuurlijk: de echte liefhebbers!
Venlo had de foto’s onder zwarte plastic verpakt. Was dat afgekeken bij de tuinders? Die 
stoppen asperges ook onder plastic. Daarmee vervroeg je de teelt. Venlo wilde de verrassing 
groter maken.
Maar eerst hield Frans Grommen een doorkijk naar de toekomst. Gaan we via de 4D naar 
de 5 D foto’s? Werken we binnenkort met Plenoptische camera’s? Hebben we straks nog 
fotoclubs nodig Vroeg Frans zich hardop af? Of communiceren we volledig en alleen via 
internet? Toen ik even later Jaak en Frans samen met een pintje bier trof, wist ik het zeker. 
Voor de gezelligheid en om echt met elkaar te communiceren blijven we elkaar ontmoeten 
in clubs!!! Een boeiende openingsspeech. Laten we de toekomst samen ontdekken met open 
vizier!

De openingshandeling: asperges steken of foto’s te voorschijn toveren.
Met een paar mensen werd de plastic er af gehaald. Het eerste wat ik zag was wit. Dus ik 
denk toch asperges? Maar nee, het bleek een wit passe-partout. En jawel hoor daar kwamen 
de foto’s te voorschijn.
Venlo koos voor zoveel mogelijk één thema per maker. Dit in tegenstelling tot fotoclub 
Tegelen één dag later. Die kozen ervoor om de thema’s bij elkaar te hangen en de makers 
door elkaar te “husselen”. Het vergelijkt allebei wel makkelijker om per thema kijken. De 
methode Venlo laat beter zien hoe ver makers zijn. De methode Tegelen geeft weer waar de 
club mee bezig is.

En hoe kijk je dan verder op zo’n expo? Dat zal heel verschillend zijn. Natuurlijk bekijk je 
alle foto’s en dus alle makers. Ik zoek vaak de fotograaf die mij het meest verrast. Harry 
Linschoten “won “ dat voor mij. Prachtig om zijn foto’s uit Luik en uit het Oostzee gebied, 
zoals Århus, Tallinn, St. Petersburg, Stockholm en andere verweg plekken terug te zien. 
Wat een karwei om met zo’n grote foto’s over de wereld te reizen. Hij hing ze op in het 
straatbeeld. Je zag zijn naakten terug in reclame borden en bushokjes. Of hielp Photoshop 
een handje? Klasse idee Harry!

Fotoclub Venlo van harte proficiat 
met jullie expo. Lezers die niet 
geweest zijn: volgende keer wel 
gaan!

Wim Jenniskens
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Fotogroep eXposure-Venray verrast.

Fotogroep eXposure-Venray opende 10-10-2014 haar expositie. Het was een druk bezochte 
opening in de aula van kunstencentrum Jerusalem. Iedereen werd verwelkomd door het 
bestuur en Kunstenares Liesbeth Rutten, bekend van de bronzen beeldjes “En Passant” in de 
Grotestraat in Venray. Zij gaf een toelichting over de expositiefoto’s en haar eigen werk.
Ook was er een muzikaal intermezzo door gitarist Sander van Acquoy. Hierna sprak Leo 
Willems (bestuur fotogroep) nog even de zaal toe met de woorden: ”één foto zegt meer dan 
duizend woorden”, waarna hij toevoegde dat er 75 foto’s te zien waren x duizend = 75.000 
woorden en gaf het woord aan de Burgemeester van Venray Dhr. Hans Gilissen die het 
openingswoord deed. Dus die kon aan de slag.

Hans Gilissen begon met de woorden: “kunst is mooi als je het verhaal voelt”.
Ik hoef hier niks meer aan toe te voegen en denk dat iedereen het daar wel mee eens is.
Hans Gilissen sloot af met de woorden: “kijk naar ieder plaatje en luister naar het verhaal”.
Na deze woorden werd iedereen verzocht om mee te lopen naar Het Venrays Museum dat 
honderd meter verderop ligt, waar iedereen onder het genot van een drankje en hapje kon 
gaan genieten van al dat prachtig fotowerk.

De expositie bestaat uit twee gedeeltes: één gedeelte wat in het teken staat van 70 jaar 
bevrijding van Venray met als titel: Littekens van de oorlog. Hier is duidelijk te zien hoe de 
clubleden ieder voor zich creatief aan de slag zijn gegaan om de littekens van het verleden 
en het heden in één foto samen te vatten. Van een begraafplaats tot een oud huisje , van 
een graffitiwerk tot een monument en nog veel meer. Zeker geslaagd en de moeite waard 
om te gaan zien. Het andere gedeelte, wat uit vrij werk bestaat laat duidelijk verschillende 
interesses en technieken zien. Het betreft hier foto’s van pure registratie, macro, 
landschappen, architectuur, van spanning en emotie van mens en dier, zwart/wit of kleur 
waarbij elke foto op zich een verhaal vertelt. Bij de ene foto moet je net even iets langer 
kijken om erachter te komen wat de maker er mee bedoelt of hoe hij gemaakt is. Het is mooi 
om te zien hoe ieder op zijn eigen manier in beeld brengt wat hij of zij ziet en ervaart bij het 
maken van de foto. Deze expositie moet je zeker gezien hebben!

Leden van fotogroep eXposure-Venray, Gefeliciteerd met dit prachtig resultaat!
Dus kom naar Venray naar het Venrays Museum 
Eindstraat 8 5801 CR Venray
Openingstijden expositie: van 11 t/m 26 oktober
Elke woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Jack Poels
Fotoclub Venray
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agenda

november 2014

- 8 november t/m 5 december 2014
Fototentoonstelling van Fotogroep Inter-Limburg in het cultuurcentrum Achter Olmen te 
Maaseik (B)

- t/m 16 november 2014
World Press Photo 2014 Centre Céramique |Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht, 
Toegang: gratis

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/597-expositie-fotogroep-inter-limburg.html
http://www.centreceramique.nl/ceramique---home
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wedstrijden

Winnende foto Limburg Foto 2014, fotograaf: Geert Noij

Winnende foto Limburg Foto 2014, fotograaf: Geert Noij

17 oktober jl. werd de fotomanifestatie Limburg Foto officieel geopend. Eén onderdeel van 
de manifestatie is de fotowedstrijd Limburg Foto. In het kader van die wedstrijd werden 
ruim 400 fotowerken van Limburgse vrijetijdsfotografen ingezonden. De prijswinnende foto’s 
werden afgelopen vrijdag tijdens de opening bekendgemaakt. In het gebouw van de Media 
Groep Limburg in Sittard riep jurylid Marcel van Hoef onder grote publieke belangstelling de 
foto van Geert Noij uit tot winnaar. De winnende foto en ruim 100 andere foto’s zijn nog t/m 
zondag 26 oktober a.s. te zien in de foto expositie Limburg Foto bij de Media Groep Limburg 
(Mercator 3) in Sittard. De expo is voor iedereen gratis toegankelijk.
 
Geert Noij is lid van Foto Kring Midden-Limburg. Volgens de jury is zijn foto ‘een ontroerend, 
krachtig beeld waarin het portret betekenis krijgt door de context van de omgeving. 
Complex, maar het pakt je als kijker meteen bij de lurven en laat je niet meer los.’ 
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2de prijs Limburg Foto 2014, fotograaf: Ton van der Mark  

3de prijs Limburg Foto 2014, fotograaf: Diana Putters
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De tweede prijs van Limburg Foto gaat naar Ton van der Mark van AFV het Motief uit 
Heerlen. Zijn foto toont ‘een interieur dat verrast en blijft boeien door de weerspiegeling van 
de man rechts in de spiegel.’ De winnaar van Limburg Foto 2012, Diana Putters, haalde deze 
editie de derde plaats met een filmische zwart-wit foto. Volgens de jury haalt de foto alle 
overbodige anekdotische details uit de werkelijkheid weg door de onscherpte, de beweging 
en de licht-donker werking.
 
De jury heeft uit de 400 ingezonden foto’s een selectie gemaakt van ongeveer 100 werken 
van Limburgse amateurfotografen die, in clubverband of individueel, lid zijn van de Bond 
van de Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV). Deze foto's maken deel uit 
van de expositie Limburg Foto. Tijdens die expositie zijn ook de zes prijswinnende fotoseries 
van de Limburgse fotowedstrijd ‘5-met-samenhang’ 2014 te zien, de wedstrijd die als opstap 
dient naar Foto Nationaal, een fotosalon van de landelijke Fotobond met het beste fotowerk 
van Nederlandse vrijetijdsfotografen. Dankzij de samenwerking met Stichting Het Limburgs 
Landschap worden ook de 12 beste foto’s van de fotowedstrijd ‘VRIJ’ van Stichting Het 
Limburgs Landschap, Drukkerij Schrijen-Lippertz en de Media Groep Limburg getoond. In het 
kader van deze wedstrijd werd fotografen gevraagd om vanuit een verrassende invalshoek 
het Limburgse landschap met haar flora, fauna, monumenten en bezoekers vast te leggen. 
De drie foto-exposities zijn te bezoeken van 18 t/m 24 oktober van 09.00 tot 17.00 uur en 
op 25 en 26 oktober van 11.00 tot 17.00 uur in de entreehal van de Media Groep Limburg in 
Sittard. De exposities zijn gratis toegankelijk.
 
Naast de foto exposities worden in het kader van de fotomanifestatie Limburg Foto zijn op 
zaterdag 18 en zondag 19 oktober 10 fotografieworkshops en -lezingen georganiseerd die 
voor iedereen toegankelijk waren.

Klik hier voor een aantal sfeerbeelden van deze dag.

Contactpersoon Huis voor de Kunsten Limburg: Patricia Peters 
MA, Consulent Film & Fotografie, Medewerker PR & Communicatie
Kapellerlaan 36 • 6041 JC Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond
T: 0475 399 278 • E: ppeters@hklimburg.nl
www.hklimburg.nl • www.fotobondlimburg.nl    
Twitter: @HuisvdKunsten • @FotobondLimburg
Facebook: www.facebook.com/huisvdkunsten • www.facebook.com/FotobondLimburg n. 

http://www.fotobondlimburg.nl/ingezonden-fotos/sfeerfotos-lf2014.html
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Juryrapport Limburg Foto 2014

Meer dan 400 ingezonden foto’s heb ik op 24 september 2014 ter beoordeling voorgelegd 
gekregen. Ik was positief verrast door het algemene niveau van de inzendingen. Het was 
niet eenvoudig om de kwalitatief goede foto’s terug te brengen tot een selectie van 96 
beelden die de op de expositie getoond worden. Dit betekent dat er bij de uiteindelijk niet 
geselecteerde beelden ook foto’s zitten die absoluut kwaliteit bevatten. Ik heb gekozen voor 
beelden die een eigenzinnige, verrassende benadering van het gekozen onderwerp tonen. 
Met name heb ik gelet op de relatie tussen het gekozen onderwerp en de beeldtaal die de 
fotograaf hanteert. Ook klassieke onderwerpen als portret, dier of landschap kunnen in een 
beeld nog steeds verrassen, ontroeren en tot nadenken stemmen door de wijze waarop de 
fotograaf de beeldelementen hanteert. Ik heb gekozen voor beelden die sterk communiceren 
met de beschouwer d.m.v. consequente beeldende keuzes: Kleur of zwart wit, standpunt 
en compositie, mat of glanzend afgedrukt (een afgedrukte foto is immers ook een materieel 
object), bewogen of juist stil, het moment of juist de duur, veel licht of juist schaduwrijk. 
De keuzes en samenhang tussen deze elementen dienen tezamen binnen één foto een 
beeldtaal te vormen die overtuigt, zeggingskracht heeft, meer is dan de te verwoorden som 
van de beeldelementen. Het beeld begint waar het woord ophoudt. Grofweg is er bij de 
inzendingen een rubricering mogelijk in beelden die of verhalend (narratief), of registrerend 
(documentair) of artificieel/formalistisch/abstraherend zijn. Enscenering en het pure vangen 
van het moment waren als werkwijze gelijkwaardig vertegenwoordigd. 

Opvallend was het grote aantal inzendingen met het landschap als onderwerp. Veel 
inhoudelijk interessante beelden hadden de relatie tussen mens en omgeving als onderwerp. 
Er zijn ook een flink aantal foto’s met dieren als onderwerp ingeleverd, vaak macro-
opnames. Veel ervan bleven steken in het registreren van de schoonheid, er gebeurde niets 
extra’s. Hoewel ik schilder ben en dus niet let op technische aspecten van de fotografie 
viel het me achteraf toch op dat ik veel computer-gemanipuleerde foto’s niet geselecteerd 
heb. Vaak levert ingrijpende digitale bewerking gekunstelde beelden op. Het worden 
foto’s die schilderij willen zijn of beelden die collageachtige, artificiële droomwerelden 
willen suggereren. Dit soort beelden zijn zelden overtuigend. Uitzonderingen op deze 
algemene stelling zijn er zeker en die zijn ook op de expositie te zien. (bij professionele 
fotografen waarvan ik foto’s op beurzen zie hangen is dit de laatste tijd zelfs een opvallend 
veelvoorkomende manier van werken, zeer arbeidsintensief om tot hoog niveau te komen) 
Ik wil ook bepleiten dat eenieder die meedoet aan een competitie als deze zich bewust 
is van het belang van een goede presentatie. Slecht opgeplakte en scheef in het passe-
partout geplaatste beelden vallen meteen af (tenzij dit een inhoudelijke functionaliteit zou 
hebben). Je verlangt als maker aandacht van de beschouwer. Die verdien je alleen als de 
randvoorwaarden daarvoor kloppen. Een goed beeld kun je alleen genieten en op het juiste 
niveau ervaren als aan de randvoorwaarde van een perfecte presentatie is voldaan.
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Eervolle vermeldingen:

Rudy Stevens: 
2 Zwart wit foto’s waarbij een affiche dominant de compositie bepaalt. 
De ene foto toont afbeeldingen van modellen die de schone schijn tonen, de wenswereld. 
Daarnaast staat een mens van vlees en bloed.. De attributen (bril, tas) die ze draagt zijn 
dezelfde als op het affiche. Fictie versus realiteit in één compositie. De andere foto is 
humoristisch door het versterken of betekenis geven via de beeltenis van het varken en het 
karakter van het lijf en houding van de passerende man. Scherpe waarneming, interessante 
onderwerpkeuze, humoristisch en verrassend.

Joost van Ingen: 
Een monumentaal landschap met contrast tussen cultuur en natuur het meest puur in de 
vorm getoond. Goed gekozen laag standpunt. Rijk beeld prachtig toonwaardecontrast en 
goed afgedrukt.
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Diana Putters (foto boven) en J.G Driessen foto onder):

2 Foto’s van meisjes in een lichte kleding. Een lofzang op het vangen van het moment, 
vraagoproepend. Perfect afgedrukt. Het zijn sterk romantiserende filmische beelden met een 
suggestieve zeggingskracht waar mijn blik tijdens de selectie telkens weer naar afdwaalde.
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Willem Halbach: 
Een sobere foto van een plein, dat is echter niet het onderwerp. We kijken naar een moment 
als onderwerp 2 Voetgangers en een fietser gaan elkaar kruisen, of zullen ze elkaar raken? 
Gaan ze stoppen, schrikken ze juist op uit hun eigen gedachten en af te leggen spoor? 
Dit beeld is subtiel theatraal, roept de vraag op wat dadelijk komen gaat. Er is geen horizon, 
alleen het patroon van de architectonische lijnen op het plein. Prachtige minimalistische 
compositie met maximale zeggingskracht.

Geert Noij: 
Een limousine past net in het beeld. De strengheid van horizontalen en verticalen van 
de architectonische achtergrond wordt doorbroken door de barokke ornamenten op de 
gevel en het gebaar van het ventje wat patserig uit de auto hangt. Vervreemdende en 
humoristische foto. Spannende en verrassende compositie.
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De drie prijswinnaars

3e Prijs: Diana Putters
Suggestie. De onscherpte, de beweging, 
de keuze voor zwart/wit afdruk en 
clair-obscur licht/donker werking in de 
foto haalt alle overbodige anekdotische 
details uit de werkelijkheid weg. 
Spannende kadrering. Wat overblijft is 
een filmische benadering van landschap 
waarbij nabijheid en verte een spel 
aangaan met de beschouwer. Prachtig 
mat afgedrukt. Je blijft kijken. Geweldig 
goede foto.

2e Prijs: Ton van der Mark
Een interieur wat verrast en blijft 
boeien door de weerspiegeling van de 
man in de spiegel rechts in het beeld. 
De stilte 
en leegte van de plek wordt doorbroken 
door dit mensbeeld zonder dat dit het 
beeld domineert De nadruk op het 
kwalitatieve kleurcontrast bepaalt de 
sfeer van de foto. Alleen rood is intens, 
de overige kleuren zijn gedempt/
vergrijsd. 
Een subtiel, precies, esthetisch, 
verhalend en vervreemdend beeld.

1e Prijs : Geert Noij
Een portret, op de huid dichtbij gekaderd 
maar je voelt afstand. Een man zit 
achter het raam bij zijn trofeeën op de 
vensterbank. De kanten vitrage overlapt 
zijn hoofd en de overige objecten. 
Dit verstrekt het besef van tijd, roept 
melancholie op. Reflecties doorkruisen 
het gezicht. Ze geven context door de 
omgeving te weerspiegelen en scheppen 
afstand tot de man. Tegelijk wordt je blik 
naar de ogen getrokken. De man kijkt naar 
het volle leven waar hij misschien niet 
meer bij hoort. Een ontroerend, krachtig 
beeld waarin het portret betekenis krijgt door de context van de omgeving. Complex, maar 
het pakt je als kijker meteen bij de lurven en laat je niet meer los. Bravo!

Marcel van Hoef, oktober 2014
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