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van de voorzitter - februari 2015

Van de voorzitter – februari 2015

We kennen in Limburg veel actieve fotoclubs en bij de laatste edities van de 
Bondsfotowedstrijden deden Limburgse clubs mee in de hoogste regionen. Vorig jaar won 
Fotokolletief Zuid-Limburg de eerste prijs. Er zit dus veel fotokwaliteit in Limburg.

Op één punt blijven we in Limburg wat achter, en dat is het aantal leden met een BMK 
predicaat. Voor degenen die het (nog) niet weten. BMK staat voor Bonds Meester Klasse. 
Volgens de omschrijving van de Fotobond is een BMK-er “iemand die met zijn fotografie tot 
de top van de vrijetijdsfotografie behoort, gepassioneerd en inhoudelijk met fotografie bezig 
is, doelgericht fotografeert en ideeën om kan zetten in beelden, die een beeldtaal hanteert 
die correspondeert met wat in de professionele fotografie gaande is, die een persoonlijk stijl 
ontwikkeld heeft en in zijn werk een zekere originaliteit laat zien.”
Er worden dus hoge eisen gesteld aan de fotograaf die het predicaat BMK wil halen. In de 
afgelopen jaren heeft de landelijke gespreksgroep BMK begeleidingstrajecten aangeboden 
aan leden die de ambitie hadden om BMK-er te worden. Daar is vanuit Limburg spaarzaam 
gebruik van gemaakt. Voor 2015 wordt er een landelijke mentoraat georganiseerd o.a. voor 
leden met ambitie.

Voor niet alle Limburgse leden zijn landelijke bijeenkomsten haalbaar of aantrekkelijk. 
Misschien is het een idee om, indien daar belangstelling voor is, een Limburgs groepje te 
vormen van leden die eens willen meedoen aan een BMK jurering. Samen kom je verder dan 
alleen en je kunt profiteren van elkaars deskundigheid.
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden: voorzitter@fotobondlimburg.nl

 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.

mailto:voorzitter%40fotobondlimburg.nl?subject=


4Rayonbulletin Fotobond Limburg f e b r u a r i  2 0 1 5

Foto van de maand  - februari 2015

Thema: je beste foto van 2014
 
 
“Dat is echt een mooie foto”. Vraag aan mensen om je foto’s te bekijken en je krijgt al snel de 
beoordeling ‘mooie foto’. Dat is natuurlijk leuk om te horen, maar als fotokenners onder elkaar 
heb je daar natuurlijk niet zo heel veel aan. Je wilt meer weten dan alleen maar ‘mooi’ of ‘niet zo 
mooi’. Deze kwalificaties zijn namelijk sterk afhankelijk van iemand zijn persoonlijke smaak.
Als je wat langer naar een foto kijkt en het beeld analyseert kun je er natuurlijk ook veel meer 
over zeggen dan alleen maar ‘mooi’ of ‘niet mooi’. Aspecten als onderwerpkeuze, compositie en 
belichting spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van een foto.
De keuze van het onderwerp dat je fotografeert is natuurlijk heel persoonlijk.

Professionele fotografen die werken in opdracht hebben die keuzevrijheid natuurlijk niet. Een 
productfotograaf moet ook schoenen fotograferen die hij niet mooi vind en een fotojournalist zou 
waarschijnlijk liever iets anders fotograferen dan een stinkend slachthuis.
De meeste mensen fotograferen echter als hobby en dan heb je de keuzevrijheid van 
het onderwerp wel. En dan speelt de persoonlijke voorkeur natuurlijk een grote rol. De 
natuurfotograaf wordt waarschijnlijk gelukkig als hij het Zonvogeltje goed heeft gefotografeerd 
en terwijl hij een foto van een flat als saai beoordeeld. De architectuurfotograaf geniet van het 
lijnenspel van het hoge gebouw en wordt minder enthousiast van een groenkleurig vogeltje.
Daarom was het ook zo verdomd moeilijk, deze maand een winnaar te kiezen, maar elk nadeel 
heeft ook zijn voordeel, dus deze keer twee winnaars, een in kleur, de ander in zwart wit.

 

Wat is het ? was de titel bij deze foto van Thorsten 
Vorhrs van AFG.Tegelen.
En dat kun je op verschillende manieren opvatten, 
gaat het over de inhoud van de foto...?
Of is het de monoloog tussen deze twee 
personen...?

Heel ongewoon in beeld gezet, mooi kontrast 
tussen het wazig, lieve meisje op de achtergrond, 
en het ongeschoren, ruige gedeelte van het gelaat 
van de man, prominent voorin in beeld gezet.
Een foto waar je een heel verhaal bij kunt 
verzinnen, en die je daartoe ook uitnodigd.
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Een heel andere foto ontving ik van Paul Gadet lid van F.K.Z.L.
Je kunt geen appels met peren vergelijken, zo is het ook met deze twee foto's, de eerste 
hard in zwart wit en deze zo sereen, een oase van rust met koel en beperkt kleurgebruik.
Subliem qua opbouw door de voorgrond met de sierlijke boompjes, en de attractieve 
weerspiegelingen op de achtergrond met er tussen de maagdelijke schoonheid van het 
azuurblauwe meer.
Proficiat Thorsten en Paul met deze twee schitterende foto's van de maand.
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: vasteloavend.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 februari 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.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.
en... alvast alaaf...!

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

UITNODIGING - Jaarvergadering 2015 - BNAFV afdeling Limburg
 

 
Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de
 
Algemene Ledenvergadering Fotobond BNAFV afdeling Limburg
 
Deze vergadering vindt plaats op woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur
 
in Café Zaal “Aad Leeuwe” aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.
 
Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en
uitnodigen tot deelname aan deze vergadering.
 
 AGENDA
 
 Opening door Frans Grommen, voorzitter
... wordt vervolgd!

  ----------------------------------------------------------------------------------------

Lezing organiseren? Samen kunnen we meer! 

Hoe kun je als fotoclub eens een professionele en inspirerende fotograaf naar de club halen? 
Meestal is het budget van de club een beperkende factor. Denk dan eens aan een andere opzet.
De fotobond afdeling Limburg kan een financiële bijdrage geven van maximaal € 100 voor een 
lezing of een presentatie. De enige voorwaarde is dat de lezing ook openstaat voor de leden van 
de fotobond in Limburg.
U kunt uw voorstel met een begroting indienen bij Mary van Rossenberg, bestuurslid Opleidingen 
& Sprekers. Zij kan u ook adviseren over de aanpak en hoe u de begroting rond kunt krijgen.

Stuur een email naar: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Afdelingsfotowedstrijd 2015
 

 "Serie van 5 met Samenhang”

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen 
voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden. Een jury selecteert de vier beste 
inzendingen die door het bestuur van de Afdeling worden genomineerd voor deelname aan Foto 
Nationaal.
Foto Nationaal is een fotosalon met het beste seriematige fotowerk van de Nederlandse 
vrijetijdsfotografen.
Deelname is uitsluitend mogelijk op uitnodiging.
 
Voor deze afdelingswedstrijd gelden de volgende spelregels:
1. De afdelingsfotowedstrijd "Serie van 5 met Samenhang" staat open voor ieder bij de  
 Fotobond Afdeling Limburg aangesloten persoonlijk- en clublid.
2. Uitgesloten voor deze wedstrijd zijn leden die reeds een uitnodiging ontvangen om aan Foto  
 Nationaal deel te nemen. Deze leden kunnen wel een serie inleveren, maar alleen voor  
 (eventuele) deelname aan de bespreking.
3. De serie “5-met-Samenhang” dient te bestaan uit recent werk, vormt één serie met één   
 thema  en bestaat uit vijf foto’s.
4. De foto's dienen deugdelijk verpakt en voorzien van het inschrijfformulier te worden 
 ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten te Roermond in de periode:
 maandag 23 maart t/m vrijdag 27 maart 2015.
5. De bij deze wedstrijd behorende stickers dienen volledig en correct te worden ingevuld  
 en te worden bevestigd op de achterzijde (midden / boven) van de foto's.  
 De stickers geven de presentatievolgorde van de foto's aan.
6. Het formaat van de foto’s is vrij. De foto's dienen te zijn voorzien van passe-partouts met 
 een buitenafmeting 40x50 cm, zonder naamsvermelding aan de voorzijde.  
 Meerdere foto’s in één passe-partout gelden als één foto.
7. Bij de inzending dient een Cd-rom te worden gevoegd met de digitale versie van de foto's.
 De naam van de digitale bestanden dient te zijn opgebouwd uit lidnummer-fotonummer 
 waarbij het fotonummer de volgorde van de foto's in de serie aangeeft  
 (bijv. 1725051-1 / 1725051-2 / enz.).
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8. Inzenders mogen met maximaal één serie deelnemen, ook al is men lid van meerdere  
 fotoclubs. 
9. De inzonden werken worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, aangesteld door het  
 afdelingsbestuur Limburg.
10. De vier deelnemers met de hoogste beoordeling ontvangen een certificaat en worden door  
 het afdelingsbestuur voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal 2015.
 Uitnodiging tot deelname aan Foto Nationaal geschiedt door de Fotobond.
11. De inzenders dienen over de auteursrechten van hun werken te beschikken, de Fotobond  
 en de Afdeling Limburg te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden en   
 toestemming te verlenen voor publicatie zonder enige vergoeding.
12. De Afdeling zal de werken uitsluitend gebruiken in het kader van deze afdelingswedstrijd  
 en voor verslaglegging.
13. Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed.
 Elke aanspraak in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging wordt van de hand 
 gewezen.
14. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met deze  
 voorwaarden.  In zaken waarin deze spelregels niet voorzien beslist het afdelingsbestuur.   
 Over de uitslag wordt  niet gediscussieerd.
 
De bekendmaking van de uitslag en de (openbare) bespreking van de inzendingen zal eind april 
plaatsvinden.
De beste vier series worden door het afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden 
voor deelname aan Foto Nationaal 2015.
 
Het Wedstrijdreglement, Inschrijfformulier en Stickervel zijn te downloaden vanaf de 
afdelingswebsite.
 
                    
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities.

Mede mogelijk gemaakt door Huis voor de Kunsten
 

 

mailto:http://fotobondlimburg.nl/wedstrijden/5-met-samenhang-2015.html?subject=
mailto:http://fotobondlimburg.nl/wedstrijden/5-met-samenhang-2015.html?subject=
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Vol verwachting, om nog een beetje in de Sinterklaassfeer te blijven, gingen we op weg   naar het 
gezelligste AV festival van Nederland in Nederweert. 

We kwamen als eerste bezoekers binnen in een bijna leeg complex waar de organisatoren namens 
de Fotobond Afdeling Limburg, allen lid van AV Zonlicht, druk in de weer waren om alles klaar te 
zetten in de grote zaal. Bij een kopje koffie raakte ik al snel in gesprek met een aantal Belgische 
gasten die heel benieuwd waren naar alle series die op het programma stonden. Zij vinden het 
bijzonder fijn dat de noorderburen zoveel energie steken in het organiseren van een audiovisueel 
evenement en komen hier graag naar toe. 

Na informatie bleek dat er dit keer 45 inzendingen ontvangen waren, best veel voor een 
middagprojectie. Na een voorselectie stonden daarvan 24 series met een grote diversiteit aan 
onderwerpen op het programma.

Al snel kwamen AV enthousiastelingen van heinde en ver binnen lopen, bekende en onbekende 
gezichten, de zaal liep vol en er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Uiteindelijk waren er 
ongeveer 200 mensen binnen. 

Precies om 1 uur opende Wim Jenniskens het festival met een kort welkomstwoord aan iedereen en 
sprak zijn dank uit aan de sponsoren die deze dag mede mogelijk maakten. Mede, want zonder alle 
deelnemers en bezoekers zou er toch geen festival zijn ?
Daarna nam Leo Koppens het woord en kwam zoals gebruikelijk de inswinger op het doek met 
Albert Rietjens bij de knoppen.

Wat kregen we allemaal te zien in het eerste deel van de middag ?  
Een overzicht.
Piet Huijgens beet de spits af met Shop till you drop, een korte AV over het winkelen in een 
grote stad. Boeiende beelden, fotografisch super, het stilstaande beeld in beweging, videobeeld 
er tussendoor en een verrassend einde doordat de VISA kaart werd geweigerd omdat er niet 
voldoende saldo over was. Kortom een flitsende start van de middag. 

Pico El Teide van Jean Vannerum, een poëtische benadering….volgens de maker. Uitbarsting van een 
vulkaan, zeer dramatisch gebracht en prachtige beelden met veel respect voor het landschap. De 
tekst was ingesproken door Guido Flobert. Omdat Jean helaas niet aanwezig kon zijn kwam Guido 
naar voren om het certificaat in ontvangst te nemen en er ontstond direct een grappige conversatie 
tussen hem en Leo. Of hij soms nog enige tijd over heeft om iets in te spreken ?
 
Corrie Brekelmans had het dichter bij huis gezocht en maakte haar Maskerade. Heel kleurrijk met 
een aantal grappige momenten. Nu weten we ook dat zelfs maskers kunnen knipogen.
Aan…. Een AV gemaakt over de periode die Vincent van Gogh doorbracht in Frankrijk. 874 brieven 
werden in die tijd geschreven aan zijn broer Theo. Heel dramatisch gebracht, het geheel met een 
mix van beelden uit Frankrijk en zijn originele schilderijen. De stem van Guido was in dit geheel weer 
fantastisch.

Verslag DiaDigiDag 7 december 2014  
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Patrick de Bruyne kwam met een fraaie serie The Fields of Death. Heel suggestief, prachtige 
overvloeiers, zwart-wit met hier en daar een weinig kleur, heel creatief met weinig beelden. Je voelt 
gewoon wat daar in oorlogstijd tijdens de eerste Wereldoorlog gebeurde. Gasmaskers. Alles zeer 
indringend gebracht. Met het waarnemen maak je je eigen werkelijkheid waren de woorden van Leo 
bij het overhandigen van het certificaat en weer was het Guido die naar voren kwam. Gelach vanuit de 
zaal natuurlijk, want hij maakte overuren deze middag. 

Na deze indringende serie kwam het Glaswerk van Gerrit Lodder op het scherm. Zeer kleurrijk met 
goede vondsten en prima uitgewerkt gevolgd door Dagdromen, van Bie Lievens, gemaakt in haar 
eigen tuin. Prachtige fotografie, vlinders, bloemen, zeer sfeervol en de bijbehorende gesproken tekst 
droeg deze serie helemaal. Dus je kunt ook een fijne en interessante serie maken van zeer nabij, dat 
hadden we van Bie nog niet gezien want ze is meestal van de partij met een AV uit Verweggistan.

Ontruimd van Marcel Batist was weer van een geheel andere orde. Ditmaal was het plaatsje Doel bij 
Antwerpen het onderwerp. Met prachtige fotografie van kleur naar zwart-wit en prima muziekkeuze 
bleef deze AV tot het einde boeien. 

Hans Vermaas, al jaren een enthousiast AV-maker had zijn Herinnering ingestuurd. Een fraaie serie vol 
met derde beelden en prachtige overvloeiers over zijn herinneringen aan zijn jeugd. Door gebruik te 
maken van een macrolens werden de fraaie kleuren van diverse knikkers van dichtbij gefotografeerd 
en deze beelden werden heel subtiel verweven met jeugdfoto’s en speelgoed zodat zijn cirkel van het 
leven tot leven kwam. De teksten waren zeer persoonlijk. 

In de Bewogen stad ? van Jan Crutsen merkten we dat dit een zeer creatieve maker is. De vele 
schaduwen van mensen waren een vondst. 

Etienne De Wolf bracht De steen met zang van Bram Vermeulen. Het gedicht droeg ook hier weer de 
hele serie. Bijzonder fraaie beelden van Amerika. Je droomt weg bij de vele waterpartijen.
 
Het bekende liedje van Donald Jones, “Ik zou je zo in een doosje willen doen….”begeleidde de laatste 
serie voor de pauze. Cuno en Gerda Wegman hadden het Doosje als onderwerp genomen om een 
leuke serie te maken en stopten daar beelden in genomen bij een eerdere workshop naaktfotografie. 
Een leuke afsluiter voor de pauze.

En aan die pauze was iedereen echt wel toe. In een gezellige sfeer werd koffie of een frisdrankje 
gedronken, waren broodjes en heerlijke soep te bestellen en was er veel belangstelling bij de tafel van 
Pieter van Gent, die speciaal op deze dag zijn nieuwste versie van DGFects Discovery 6.0 lanceerde en 
demonstreerde. In een totale verbroedering met de vele Belgische gasten kwamen de gesprekken op 
gang over het wel of niet gebruiken van tekst, gebruik van videobeeld, eigenlijk over van alles wat met 
onze gezamenlijke hobby te maken had en voor we het goed en wel wisten was de pauze al weer om 
en gingen we weer terug naar de zaal voor het tweede gedeelte van de dag.

Ted Born kwam met Vergankelijk. Zwart-wit, 2 volvo’s, geheimzinnige sfeer, leek aanvankelijk een grap, 
maar was heel serieus.
CanCan macabre van Jos Kwaspen was een mythologisch verhaal van Orpheus en Euridice vertolkt 
door insecten. De muziek nodigde uit tot veel beweging en dat werd veelvuldig toegepast. Interessant 



11Rayonbulletin Fotobond Limburg f e b r u a r i  2 0 1 5

CanCan macabre van Jos Kwaspen was een mythologisch verhaal van Orpheus en Euridice vertolkt door 
insecten. De muziek nodigde uit tot veel beweging en dat werd veelvuldig toegepast. Interessant dat dit 
op deze manier gebracht kon worden.

An en Guido Baeyens waren in Spanje en bedachten ter plekke dat de omgeving onder Madrid geschikt 
zou zijn voor het verhaal van Don Quijote. De serie “In de voetsporen van Don Quijote “ spreekt zeer tot 
de verbeelding en is een mengeling van realiteit en fictie. En weer kwam Guido Flobert naar voren om 
het certificaat in ontvangst te nemen. Tjonge, tjonge, deze man is toch wel een duizendpoot te noemen.

Van de natuur in Spanje naar de geheimzinnige sfeer van Panaqua van de makers Eric Hulpiau en 
Marleen Bekaert was een hele overgang te noemen. Onderwater-fotografie is niet voor iedereen 
weggelegd en de manier waarop de beelden gemaakt worden is vaak een spannende bezigheid. Een 
prachtige serie met vele fraaie beelden, kleurrijk en fantasievol.

Van Greetje en Herman Benning weten we al een poosje dat ze bepaalde facetten van het leven, cultuur 
en meestal serieuze onderwerpen gebruiken om daarvan een documentaire te maken. Met “Erfgoed 
van onze cultuur “ waren dit keer de klompen, onze nationale trots, aan de beurt. Op een integere 
manier vertelde de maker van de klompen dat ook dit oude ambacht zoals zo vele andere ambachten 
helaas gaat verdwijnen. De klompen worden tegenwoordig meestal in de fabriek gemaakt. Een zeer 
interessante documentaire met een goede voice-over. Bij de uitreiking van het certificaat vertelde 
Herman terloops dat je bij de vele amateur toneelgezelschappen die ons land rijk is de beste voice-overs 
kunt vinden en dat de mensen daar dat graag willen doen. Maar…. je moet er natuurlijk wel je best voor 
doen en ze weten te vinden dan.

Een serie ontstaat pas dan, wanneer je een idee krijgt. Rob Braat maakte van de eerste vier levensjaren 
van een kind zijn Metamorfose. Een bijzonder leuk idee dat beslist navolging verdient……

Wanneer je Pompeï zegt weet bijna iedereen wat dat betekent. Na een uitbarsting van de vulkaan 
Vesuvius nabij Napels werd het zeer mondaine en lichtzinnige plaatsje Pompeï totaal onder de as 
bedolven. André Hartensveld heeft dit drama op een bijzonder fraaie manier weer tot leven gebracht. 
Na een lees- en denkperiode van 5 jaar werd aan deze AV begonnen vertelde hij tijdens het korte 
interview en dat was dan ook duidelijk te zien. De sfeer, kleuren en effecten, kortom alles werkte mee 
om deze AV tot een heel bijzondere te maken.

Vandaag vielen we van de ene in de andere verbazing en “De wereld van zonnedauw “ van Jan Linskens 
was daar ook weer een voorbeeld van. Schitterende fotografie van de fraaie plantjes, heel zorgvuldige 
overvloeiers en daarbij prachtige muziek. Een lust voor het oog te noemen.

Wanneer je de titel leest van de volgende AV “Verloren golven” van Gerard van Meel dan denk je niet zo 
snel aan Radio Kootwijk op de Veluwe. In een spannende ambiance werd gebouw A in beeld gebracht. 
Wat hebben we toch interessante gebouwen in ons kikkerlandje en wat fijn dat Gerard ons hiervan in 
deze AV laat meegenieten. Ook Gerrit van Harreveld raakte in de ban van een gebouw, maar dat stond 
wel kilometers verder weg, namelijk in Bilbao. Het beroemde Guggelheim Museum was zijn onderwerp. 
Met bijzonder fraaie fotografie toverde hij met vele spiegelbeelden en vervreemdingen zijn “My space 
odyssey “ in elkaar en op het doek. Wat een fantasie heeft die man en wat een prima muziekkeuze bij 
deze bijzondere AV.
Met “Godenspijs “ van Guido Clarysse waanden we ons in de hemel, nou ja… in de fabriek waar de 
overheerlijke Belgische bonbons gemaakt worden. Een fraaie AV gemaakt volgens een draaiboek, een 
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Ook Gerrit van Harreveld raakte in de ban van een gebouw, maar dat stond wel kilometers verder 
weg, namelijk in Bilbao. Het beroemde Guggelheim Museum was zijn onderwerp. Met bijzonder fraaie 
fotografie toverde hij met vele spiegelbeelden en vervreemdingen zijn “My space odyssey “ in elkaar en 
op het doek. Wat een fantasie heeft die man en wat een prima muziekkeuze bij deze bijzondere AV.

Met “Godenspijs “ van Guido Clarysse waanden we ons in de hemel, nou ja… in de fabriek waar de 
overheerlijke Belgische bonbons gemaakt worden. Een fraaie AV gemaakt volgens een draaiboek, een 
stukje geschiedenis erbij en de tekst, ingesproken door…..ja, natuurlijk onze inmiddels bekende Guido 
Flobert.

En de laatste serie was van mezelf “Kölner Weihnachtsmarkt “ , een aaneenrijging van beelden gemaakt 
in Keulen tijdens de Kerstdagen, kraampjes, etende mensen en vrolijkheid tezamen met een aantal 
afbeeldingen van ontvangen Kerstkaarten en vergezeld van de muziek van André Rieu en The Cavalry. 
Een We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year was voor iedereen duidelijk, toch ?

En toen werd het stil in de zaal want er moest een papiertje ingevuld worden, spannend, spannend…..
want wie zou de publieksprijs winnen ? De keuze was moeilijk want er waren zoveel prachtige series 
vertoond. Het was wikken en wegen. Na enkele minuten werden de stem-papiertjes opgehaald en 
verdween de “Tel-commissie “ naar de andere zaal.

Toen waren de organisatoren aan de beurt en was het een kwartiertje genieten van het zeer 
gevarieerde werk van Albert, George, Hub, Leo en Wim. Geweldig, fantastisch en in een razend tempo 
werden van dit vijftal een aantal series vertoond die door het publiek met een enorm applaus beloond 
werd.
En toen was er het moment suprème, de bekendmaking van de publieksprijs. Allereerst applaus vanuit 
de zaal want geen enkele serie had 0 punten ! 
De derde plaats was voor The fields of death van Patrick de Bruyne. 
Een verdiende 2e plaats ging naar het fraaie Pompeï van André Hartensveld en 
de 1e plaats was, evenals vorig jaar, voor Gerrit van Harreveld met zijn fantasierijke My space odyssey.

Wat hebben we genoten deze dag, vele fraaie series gezien, vriendschappen weer vernieuwd, een 
perfecte organisatie meegemaakt en met een zeer voldaan gevoel stapten we in de auto huiswaarts 
met de gedachten alweer naar 2015 ! want dat we weer gaan dat is zeker.

Dini van Gent, AV-AFIAP.
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Er zijn maar weing fotoclubs die het aandurven om elk jaar, rotsvast in het tweede weekend van januari, 
de eerste foto expositie van het nieuwe jaar te organiseren.
Maar het is fotoclub Dracula uit Margraten, die het hem toch weer ieder jaar op rij flikt en elk jaar word 
ik weer verrast.... Verrast door hun enthousiaste aanpak, maar ook verrassen mij steeds weer de nieuwe 
namen die bij de foto's verschijnen.
Nieuwe Dracula leden, heel vaak van het vrouwelijke geslacht, die er direct uitspringen door hun 
eigenzinnige aanpak, foto's die je verrassen.

Expositie Fotoclub Dracula 2015  

De expositie 2015 staat in het teken van de Haiku. 
Marc May heeft Haiku’s gemaakt bij foto’s van de fotoclubleden.
De Haiku’s en de foto’s zijn samengebracht in een uniek boekje dat te koop is tijdens de expositie.
Een haiku is een Japanse dichtvorm met een vaste structuur.
De haiku bestaat uit drie regels, waarbij de eerste regel vijf lettergrepen telt, de tweede zeven 
lettergrepen en de derde weer vijf lettergrepen.
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De expositie werd geopend door Harrie van de Bergh, die het onder ander had over de cross-over 
fotografie haiku,
twee verschillende vormen van beeldende kunst met elkaar in kontakt brengen en verbinden.
Haiku's zijn volgens hem een vat vol emotie in een vingerhoedje met weinig ruimte voor ontledingen 
en beschrijvingen,
je belevings- en ervaringswereld omzetten in een paar woorden, net als in de fotografie uitnodigend 
tot nauwgezet lezen cq kijken.
 
Enkele van deze haiku's uit deze expo:
 
De kleine straatmarkt -
trots schitterende kleuren
wachten op fair trade
bij een kleurig markt tafereel in de binnen landen ergens in Afrika van Wies Meeussen

Bij een spetterend vuurwerk van Jo Roks:
Knallende slingers
vuur versiert spetterend lucht
tot plots - de stilte
 
Marcel Jacobs exposeerde een boeiend landschap met deze haiku:
Stilte na de storm -
wortels half losgeslagen
zoekend naar aarde
 
Adrie Slangen toonde ons zijn golfbrekers aan de kust,
met de onderstaande haiku
Eeuwig marcheren
colonnes stramme palen -
op en neer door zee
 
Een bewonderingswaardig 
initiatief van Dracula, 
gedurfd maar ook vaak 
verassend,
je wordt als het ware 
nog dieper in de materie 
gezogen.
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Daarnaast was er natuurlijk ook nog een  "gewone" fotoexpositie, maar ook die was meer dan de moeite 
waard, overzichtelijk, goed uitgelichte beelden, en enkele zeer verrassende serie foto's, waaronder de 
elegante strand taferelen van Sibill Kowcz-Kerp, aanlokkende beelden die zorgvuldig in beeld waren 
gezet.

Een drie luik van Marcel Pasmans, drie maal twee dezelfde mensen, maar wat een boeiend en 
facinerend verhaal hieruit ontstaat.

Cilly Urlings weet op een eigenzinnige en verassende wijze beelden te creëren, vooral door haar 
bewuste en gedurfde uitsnede.

Door zijn artistieke kleurvervreemding maakt Rene Spee, van ogenschijnlijk gewone foto's, kunstzinnige 
beeltenissen, die wel weten te boeien.

Bij Marcel Jacobs waren de eerste symptonen van tunnelvisie waarneembaar, maar wel op zeer 
positieve wijze. Met zijn tunnelfoto's, waarbij veelvuldig gebruik gemaakt werd van boeiende bewogen 
figuren, die het beeld sierlijk verfraaiden.

Van Anne Marie Pleyzier wist me een drie luik van mystieke figuren op een welgevormd trapportaal me 
uitermate te boeien door de sublieme sfeer in de foto's.

Tenslotte was het toch Anouk Smit die mij wist te bekoren met haar subtiele, bewuste benadering van 
haar goed gekozen onderwerp, buitesporige beelden die imponeren door hun eenvoud.

Ik verheug me nu al op het tweede weekend van januari 2016, als Dracula weer exposeert.
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Exposities / lezingen  
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) zie onze website in de 
nieuwsrubriek exposities / lezingen.

2015

februari

- 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. 

- Van 10-1-2015 t.m. 18-2-2015 
Bij Galerie Cera e Trova, Opfergeltstraat 6, 6363BW in Wijnandsrade. foto’s van Jean-Piere 
Cremers met als titel ‘De Allee va Wienesroa’.

maart

- 11 maart 2015
Algemene Ledenvergadering Fotobond BNAFV afdeling Limburg
Deze vergadering vindt plaats op woensdag 11 maart 2015 om 20.00 uur
in Café Zaal “Aad Leeuwe” aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.

- 21-22 maart 2015
Foto expositie van Fotoclub FotArt ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan.
Zaterdag van 22.00 - 22.30 (opening) en zondag van 13.00 - 18.00 uur.

mei

- 29 mei t/m 31 mei 2015
Fotoclub Voerendaal organiseert  in 2015 weer een (tweejaarlijkse) expositie met ca. 100 
werken van de leden. De expositie zal, evenals in 2013, weer gecombineerd worden met de 
expositie van de werken van een aantal Voerendaalse kunstenaars.
De expositie zal plaatsvinden in Cultureel Centrum De Borenburg in Voerendaal (Furenthela 16 - 
6367 TL Voerendaal).
De officiële opening is op vrijdag 29 mei 2015 om 20.00 uur.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=
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