
 

JANUARI 2015

rayonbulletin

Informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

Foto van de maand
Foto: 

Marcel Hakvoort 
lid van 

AFV Blerick 



Colofon

Voorzitter:
Frans Grommen
Kasteel Frymersonstraat 28
6043 XL Roermond
Tel: 0475-691019
Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl

Secretaris:
Frans Smets
Geliskensdijkweg 7
5927 NG Venlo
Tel: 077-3827851
Email: secretaris@fotobondlimburg.nl

Penningmeester:
Anja Schobben
Krompbunderstraat 25 
6171 LK Stein
Tel: 06-17320064
Email: penningmeester@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers:
Mary van Rossenberg
Peijerstraat 122
6101 GH ·Echt 
Mob: 06 3482 0172
E-mail: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Wedstrijden & Exposities:
Peter Lambrichs
Jacques Schreursstraat 11
6367 SN  Voerendaal
Tel: 045-575 10 72
E-mail:  peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

Rayonbulletin / Webbeheer:

Jean Pierre Cremers
Diana Putters
Hub. Tonnaer

U kunt met uw vragen bij een van 
ons terecht.

Foto van de maand:
Jean Pierre Cremers

Ga voor de email naar de website:
www.fotobondlimburg.nl

 

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/2013/01/Voorwaarden-inzenden-aspirant-BMK-2013.pdf


3Rayonbulletin Fotobond Limburg j a n u a r i  2 0 1 5

van de voorzitter - januari 2015

Wat zal 2015 ons allemaal gaan brengen, voor ons dan vooral fotografisch? 
In het dagelijkse nieuws zullen foto’s van oorlogen, geweld en andere misère wel de 
boventoon blijven voeren. Lerend vermogen over het oplossen van problemen schijnt in 
grote delen van de wereld niet aanwezig te zijn.

En wat zullen de trends in onze eigen fotografische wereld worden? 
Blijft het aantal leden van fotoclubs groeien of hebben we de limiet gehaald? Wint Facebook 
aan populariteit voor het vertonen van foto’s of schrikt de wetenschap dat alle foto’s die je 
op Facebook zet automatisch eigendom worden van de Amerikaanse miljardairs af? Blijven 
zwart-wit foto’s onverminderd populair?

Een paar dingen zijn al duidelijk. Zoals dat we als Afdeling Limburg weer een interessant 
pakket aan cursussen, wedstrijden en lezingen zullen organiseren. Lange tijd was onduidelijk 
of we in 2015 nog een Euregionale wedstrijd zouden hebben. Het Limburgs Museum 
besloot vorig jaar eenzijdig om te stoppen met de organisatie en heeft het Huis voor 
de Kunsten gevraagd om de organisatie op zich te nemen. Hoewel beloofd werd dat de 
tentoonstellingsruimte beschikbaar zou blijven, bleek dit een loze belofte. Maar goed we 
werken nu aan een nieuwe opzet met nieuwe partners en onze Belgische en Duitse vrienden 
doen weer mee. “Ieder nadeel heeft zijn voordeel.” Binnenkort volgt meer informatie.

Ik wens iedereen een mooi, gezond, creatief en fotogeniek 2015.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand - december 2014

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

Een grasspriet, een steen, een mens. We lopen er vaak aan voorbij zonder ons te realiseren 
hoe mooi iemand of iets is. Met foto's maak je het mooie en het bijzondere van 'het gewone' 
zichtbaar.
Het onderwerp is daarbij niet direct doorslaggevend. Mijn benadering van de fotografie is dat 
ik voortdurend op zoek ben naar het mooie van de eenvoud in elk onderwerp. Met ruimte en 
licht in de foto maak je dat duidelijk.
Heel vaak wordt een te groot kader gekozen tijdens het fotograferen. Je ziet op zo’n opname 
dan meer dan waar het in wezen om draait. De foto boet dan al snel aan kracht in. doelbewust 
gekozen voor het krappe kader, om alleen dat in beeld te brengen wat echt van belang is. Het 
resultaat is sterk; kracht door eenvoud! Vaak zegt een foto waar maar weinig opstaat juist 
meer.
Less is more...!
Zelf heb ik genoten van de eenvoud van intense simpele beelden, met heel beperkt kleur 
gebruik, vaak heel subtiel en teder, en juist dat raakt je.
De winnaar van deze maand wist met enkel een paar lijnen en slechts twee kleuren een heel 
simpel, maar uiterst boeiend beeld te creëren.
Het sublieme gevoel van de eenvoud, simpel, maar uiterst aangenaam esthetisch in beeld 
gebracht.
En wederom komt de winnaar van fotoclub Blerick, want deze keer is het Marcel Hakvoort, die 
de felbegeerde titel fotograaf van de maand wist te bemachtigen, proficiat Marcel met deze 
eenvoudige en ook schitterende foto.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: jouw beste foto van 2014.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 januari 2015. 

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.

'De kracht van eenvoud'
 
Het is moeilijk om woorden te vinden voor eenvoud, 
maar daar gaat het ook niet om: het gaat om eenvoud in 
het handelen. Eenvoud In Beeld. Ze hebben geen dubbele 
bodems of betekenissen: je krijgt wat je ziet….
Ik wil namelijk de werkelijkheid onbevangen vangen, 
als een luie schilder die het onderwerp voor zich laat 
spreken.

http://fotobondlimburg.nl/ingezonden-fotos/fotos-van-de-maand-2015/category/65-jan-15.html


5Rayonbulletin Fotobond Limburg j a n u a r i  2 0 1 5

uitslag foto online 2014 - straatfotografie

Op woensdag 10 december verscheen de uitslag van Foto Online 2014 op de website van de 
landelijke fotobond.
Deze wedstrijd had als thema straatfotografie.
Aan deze wedstrijd hebben 426 fotobondsleden uit het hele land 838 foto’s ingezonden (412 leden 
zonden 2 foto’s in en 14 leden 1 foto).
Vanuit Limburg werden door 21 leden van fotoclubs maar 41 foto’s ingezonden.
Hieronder de scores van de Limburgse inzendingen:
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Voor een uitvoerig verslag van de jury, de complete lijst met uitslagen en enkele foto’s (1e t/m 4e 
prijs) verwijzen we door naar de website van de landelijke fotobond: http://fotobond.nl/wedstrijden/
foto-online/foto-online-2014-2/.

Rondleiding door  
Nieuwe Oogst op zaterdag 17 januari 2015 

Fotograaf John Lambrichts leidt u rond door de tentoonstelling Nieuwe Oogst in Centre Céramique 
in Maastricht, die het resultaat is van een masterclass die het Huis voor de Kunsten Limburg in 2013 
organiseerde voor gevorderde amateurfotografen. Zij kregen als opdracht om op persoonlijke wijze 
een verhaal te vertellen met een serie foto’s. 
Lambrichts leidde deze masterclass en leidt u deze middag langs de beelden van de vijf Limburgse 
fotografen die voor deze masterclass geslaagd zijn: Johan Horst, Joep Keij, Susan Leurs, Diana Putters 
en Frans Smets.

Deelname € 5/ €4 bibliotheekleden en Kumuluscursisten, korting alleen in voorverkoop.
Reserveren via klantenservice@maastricht.nl of 043-350 5600.

Zie ook: http://www.centreceramique.nl/agenda?pi=48&event_item_id=835&from=6

Voor een uitvoerig verslag van de jury, de complete lijst met uitslagen en enkele foto’s (1e t/m 4e prijs) verwijzen we door naar de website van de landelijke fotobond: http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2014-2/.
Voor een uitvoerig verslag van de jury, de complete lijst met uitslagen en enkele foto’s (1e t/m 4e prijs) verwijzen we door naar de website van de landelijke fotobond: http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2014-2/.
http://www.centreceramique.nl/agenda?pi=48&event_item_id=835&from=6
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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.

januari 2014

- 2 december 2014 t/m 1 maart 2015
Expositie NIeuwe Oogst in Centre Ceramique te Maastricht, naar aanleiding van de 
Masterclass Verhalende Fotografie o.l.v. John Lambrichts.
 
- 13 december 2014 t/m 10 januari 2015
Foto Nationaal 2014 in het gemeentehuis Beek.
 
- van vrijdag 9 t/m 11 januari
Jaarlijkse expositie van de Fotoclub Dracula in het jongerencentrum Camion, Hoenderstraat 
2b te Margraten.
Opening op vrijdag 9 januari 2015 om 20:00 uur. 
Op zaterdag 10 januari en zondag 11 januari 2015 geopend van 14:00 tot 17:00 uur.
Zie verder de website van FV Dracula en/of de aankondiging op onze site. 

- zondag 17 januari
Fotograaf John Lambrichts leidt u rond door de tentoonstelling Nieuwe Oogst in Centre 
Céramique in Maastricht, die het resultaat is van een masterclass.
Zie ook: http://www.centreceramique.nl/agenda?pi=48&event_item_id=835&from=6

- hele maand januari 
Jan Mrörz exposeert reisfoto’s uit India bij FotoGery, Dautzenbergstraat 40, Heerlen.

Exposities en lezingen

http://www.centreceramique.nl/agenda?pi=48&event_item_id=835&from=6
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Met veel plezier nodigen wij u uit voor de fototentoonstelling NIEUWE OOGST, 
geslaagde talenten masterclass verhalende fotografie o.l.v. John Lambrichts van 2 
december t/m 1 maart 2015 in Centre Ceramique te Maastricht.
 
Te zien zijn vijf fotoseries: 
- kinderlijke onschuld,
- een BDSMspeelweekend van drie koppels,
- een man die met stemmen in zijn hoofd leeft,
- hoe leeft een jonge vrouw met haar lichamelijke beperking en 
- de totstandkoming van een natuurbrug.
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Na het succes van mijn laatste fototentoonstelling bij Foto Gery, staat er 
in januari 2015 weer een nieuwe aan te komen. Deze keer komt er weer reis 
fotografie.
Ik ben in november 2013 met mijn vrouw naar Orissa (Odisha tegenwoordig) 
geweest. Dit is een deelstaat van India, ten zuiden van Kolkata (Calcutta) 
gelegen. In dit gedeelte van India komen maar weinig toeristen. Hier hebben 
wij verschillende stammen bezocht in kleine dorpjes. Soms stonden er in de 
dorpjes niet meer dan 10 huisjes. In het ene dorpje mocht je fotograferen, 
in het dorpje 500 meter verder werd je weggejaagd. Het was een prachtige 
reis die veel mooie foto’s opleverde. Er hangen zowel portretten als 
landschappen op de tentoonstelling.
Niemand heeft tot nu toe de foto’s gezien, ook niet de leden van onze 
fotogroep. Als mijn fotocollega's ze willen zien, zullen ze naar Foto Gery 
moeten gaan.
Ik denk dat ik voldoende variatie van foto's heb ophangen, zodat een 
bezoekje bij Foto Gery de moeite waard is.
De foto's zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van de winkel, zoals 
altijd op de 1e etage.

Foto Gery, Dautzenbergstraat 40, Heerlen.

jan mrösz exposeert bij foto gery januari 2015
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