
 

JUNI 2015

rayonbulletin

Informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

Foto van de maand
Foto: 

Jos Feron  
lid van  

fotokring Geleen



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

Volgende thema’s 
‘Foto van de maand’

sept.:     landschap
okt. :     architektuur
nov.:     abstrakt
dec.:     oog voor detail

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


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

Foto van de maand  - juni 2015
Thema: mensen 
 
Is er een soort gemene deler te ontdekken in het maken van een ‘goede’ foto?
Waarom is de ene foto wel geslaagd en zijn veel andere foto’s dat niet? In de loop der jaren heb ik 
gemerkt dat het lukken van de juiste foto voor mij als fotograaf te maken heeft met ‘durven dolen’.
Zwerven rond een onderwerp, voelen wat er gaande is en dan pas stil blijven staan en vastleggen. 
De foto moet als het ware tussen mij en het onderwerp inzitten. De foto moet een ziel hebben, 
niet slechts een technische registratie en zeker niet gekunsteld. 
Ik merkte dat ik in alle gevallen wanneer ik zelf een foto niet goed genoeg vond of mijn omgeving 
mij van eerlijk en kritisch commentaar voorzag, er een gemene deler was: ik was eenvoudig 
genoeg te snel geweest met vastleggen. 
Ik merkte dat ik bij het maken van de foto die ik achteraf als enige geslaagd vond, het moment van 
afdrukken als het ware tussen mij en het onderwerp in had gezeten. Maar dat ik dit gevoel alleen 
maar had gehad omdat ik had geïnvesteerd. In tijd.
Uit de vele inzendingen deze maand, waarvoor wederom mijn hartelijke dank, zocht ik natuurlijk 
naar een foto waar duidelijk geinvesteerd is in tijd, en mijn inziens is dat een frappante, maar 
tevens boeiende foto, die het thema mensen uiterst treffend in beeld weet te plaatsen.
De winnende foto is van John Feron 
van Fotokring Geleen, door bewust 
gebruik te maken van een lange 
sluitertijd, onstaat er een mysterieus 
beed, met de juiste invulling door het 
toevoegen van de aankomede fietser. 
Proficiat John met je eerste foto van 
de maand.
De volgende foto van de maand, 
heeft als thema: Landschap
De deadline voor de inzendingen 
(maximaal 3 per persoon) ligt op 22 
augustus 2015 
In verband met de komende vakantie 
periode is de volgende foto van de 
maand in september 
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). 
Vermeld even het thema van de foto van de maand in je 
email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

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

Om de leden alvast te inspireren,  
hier de komende thema's 

voor de foto van de maand:

sept.:              landschap
okt. :          architektuur
nov.:                 abstrakt
dec.:     oog voor detail

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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van de voorzitter - mei 2015

Van de voorzitter – juni 2015

Dit jaar hadden we twee bespreekavonden georganiseerd over de ingezonden foto’s voor 
de Bondsfotowedstrijd. Er doen ieder jaar ongeveer 24 Limburgse clubs mee en afhankelijk 
van de plaats van bekendmaking van de uitslag (dit jaar Hilversum) zijn er doorgaans weinig 
clubs uit het bronsgroen daarbij aanwezig. Dit jaar was uiteraard de (voor de 2de keer) 
prijswinnende club in Hilversum vertegenwoordigd, naast nog twee andere Limburgse clubs.

In Limburg wordt traditioneel een eigen bespreekavond voor de inzendingen georganiseerd. 
Vorig jaar kwamen 18 clubs naar de bespreking en moest het jurylid 180 foto’s in 140 
minuten doen. Dat gaat ten koste van de diepgang en de mogelijke leermomenten. Tenslotte 
is een jurybespreking er vooral om te kunnen leren (of om eigenwijs te blijven). En voor het 
jurylid ook een opgave om in een paar woorden commentaar te leveren. Bovendien bleef 
er te weinig tijd over om de bekroonde foto’s en de topgroepen te bespreken. En goede 
voorbeelden zijn inspirerend en leerzaam.

Genoeg redenen om dit jaar twee avonden te organiseren. Een in Zuid-Limburg en een 
in Noord/Midden-Limburg. Van de 24 clubs hebben 22 de bespreekavonden bezocht. 
Een mooi resultaat en een aanmoediging om dit te continueren. De juryleden hadden zo 
beduidend meer tijd om stil te staan bij de sterke en zwakke punten van de foto’s. En op het 
einde was en ook tijd, zij het beperkt, om de bekroonde foto’s te vertonen en van een kort 
commentaar te voorzien. Leermoment was om voor volgend jaar een strakker tijdschema 
te maken zodat er voor alle clubs ongeveer evenveel tijd is, en in Zuid-Limburg was de 
beamerafstelling niet geweldig. Zo blijven er altijd van die dingen die beter kunnen.

 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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De algemene Ledenvergadering 2015 
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Masterclass Verhalende Fotografie #2

Fotograaf John Lambrichts coacht talentvolle vrijetijdsfotografen bij het maken van een verhalende 
fotoserie
 
Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseert voor de tweede keer op rij een Masterclass Verhalende 
Fotografie onder leiding van fotograaf John Lambrichts.
 
De masterclass is bedoeld voor talentvolle en gevorderde vrijetijdsfotografen die zich willen 
verdiepen in het maken van een verhalende fotoserie. Tijdens acht maandelijkse bijeenkomsten 
worden de deelnemers door John Lambrichts begeleid bij het kiezen van een interessant en geschikt 
onderwerp en het maken van een verhalende fotoserie.
 
Deelnemers die slagen voor de masterclass mogen hun werk exposeren bij Centre Céramique in 
Maastricht.
De bijeenkomsten van de Masterclass Verhalende Fotografie #2 vinden plaats bij het Huis voor de 
Kunsten Limburg in Roermond.
 
De masterclass gaat van start op maandag 14 september 2015 en eindigt op 18 april 2016.
 
Aanmelden kan tot 14 augustus a.s.

Met vriendelijke groet,

Patricia Peters MA
Consulent Film & Fotografie
Medewerker PR & Communicatie

Huis voor de Kunsten Limburg
Kapellerlaan 36
Postbus 203
6040 AE Roermond
T: 0475 399 278

ppeters@hklimburg.nl

http://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/
projecten/masterclass-documentaire-fotografie.html

mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
http://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/projecten/masterclass-documentaire-fotografie.html
http://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/projecten/masterclass-documentaire-fotografie.html
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Lezing John Lambrichts

Nog enkele plaatsen beschikbaar,
FOTOF LIMBURG organiseert op vrijdag 19 juni 2015 een lezing met John Lambrichts.
Meld je nu aan via fotoflimburg@hotmail.com

 John Lambrichts (1954), geboren en opgegroeid in Stein, woont in Maastricht. Hij dankt zijn 
bekendheid aan indringende fotoprojecten als 'Walton City', 'Ouderen en Kanker', 'Brickfields', 'Tak' 
en 'Dust'.  
Van 'Oeverlangen aan de Maas', zijn meest recente fotoproject, verscheen in 2011 een fotoboek.  

Hij exposeerde in binnen- en buitenland: o.a. Fotofestival Noorderlicht Groningen, BredaPhoto 
International Photo Festival Breda, Bonnefantenmuseum Maastricht en Fotofestival Lodz in Polen. 

Met 'Walton City' won hij een eerste prijs bij de jaarlijkse Zilveren Camera-wedstrijd en de 
gelijknamige cd-rom won de Euro Comenius in Berlijn. 
 
Op deze avond zal John  een lezing  
geven over zijn  foto’s. 
John’s werk typeert zich als 
verhalende fotografie.  Een voorbeeld 
hiervan is de serie:  “Oeverlangen  
aan de Maas”.  
Ook ouder werk  waaronder “Walton 
City”, waarmee hij de 1e prijs bij de 
Zilveren Camera 2001 won, komt 
deze avond aan bod. 
Daarnaast is er speciale aandacht 
voor zijn Masterclass  Verhalende 
Fotografie en de daaruit 
voortvloeiende tentoonstelling:  
“Nieuwe Oogst”.  

 
Datum: vrijdag 19 juni 2015  
Adres: Gitek Sport 
Leeuwerikstraat 2  Nuth 
Aanvang:  20.00 uur 
Entree: € 2,50 

Wil je verzekerd zijn van een plek  
meld je dan aan via  
fotoflimburg@hotmail.com  
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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

mei

- 2 april tot 7 juni
Galerie De Gau exposeert vanaf 2 april recent werk van de Maastrichtse fotograaf Henk de 
Jager. Galerie De Gau, Van Clermontplein 32, 6291 AV Vaals. Open: di, vrij, zat en zon
 
- 2 mei t/m eind juni 2015
Fotogroep Abedia Landgraaf exposeert in het verzorgingstehuis De Dormig in Landgraaf.
In totaal worden er circa 35 foto’s getoond.
Voor meer info klik hier.

- 6 juni t/m 3 juli 2015
Expositie van Fotokellektief Zuid-Limburg (de winnaar van de bondsfotowedstrijd 2015) inde 
Luciushof Heerlen.
Voor meer informatie klik hier of zie pagina 10.

- 16 mei t/m 21 juni 2015
Expositie met natuurfoto’s van Piet Schuttelaar in het paviljoen 
van het Clemensdomein, Groeneweg 2-4 (Oud-Merkelbeek), Brunssum.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=
http://fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/667-expositie-fotokollektief-zuid-limburg.html
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Foto-expositie Piet Schuttelaar 

Op de grens van Oud Merkelbeek en Brunssum is het Clemensdomein. 
Dat bestaat uit de Sint Clemenskerk, de Lourdesgrot een grafmonument van de adellijke familie de 
Negri, een oud parochiekerkhofje, de ommuringen en het paviljoen, waar je kunt genieten van een 
kop koffie met vlaai.
 
De vereniging "Vrienden van Clemensdomein" draagt vanaf 2015 zorg voor de exploitatie van het 
Clemensdomein.

De openingstijden zijn op zaterdag en zondag telkens van 12 tot 16 uur.
In dit paviljoen is de expositie met natuurfoto’s van Piet Schuttelaar gratis te bezichtigen.

Van zaterdag 16 mei tot en met zondag 21 juni 2015 
tijdens de openingstijden.
Adres:
Groeneweg 2-4
6441 LL Brunssum ( Oud Merkelbeek ).
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