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Foto van de maand  - oktober 2015
Thema: architectuur 
 
Koud staal, hard glas en rare vormen......

Je moet er van houden, maar als het je ding is dan kun je je lol op in Nederland, maar ook daar 
buiten. In hoog tempo worden nieuwe stadsdelen uit de grond gestampt en binnensteden 
vernieuwd met de meest fantastische nieuwe moderne architectuur. Dit biedt veel mogelijkheden 
voor fotografen die op zoek zijn naar abstracte vormen of een mooi lijnenspel. Maar er zijn ook 
veel historische binnensteden met grachtenpanden, kerken en historische stadhuizen die de 
moeite van het vastleggen waard zijn.

Het fotograferen van architectuur is enorm veelzijdig. Vrijwel iedereen doet het ook, vaak is het 
een reden om naar een ander land op vakantie te gaan om beroemde gebouwen te bekijken of je 
onder te dompelen in een andere cultuur en architectuur. Til je foto’s boven het niveau van een 
toerist uit door niet alleen maar naar de beroemde gebouwen te gaan. Ga op ontdekkingsreis, je 
weet nooit wat je tegenkomt en je loopt zomaar kans een onderscheidende plaat te maken.

En die onderscheidende foto was er zeker bij deze maand, de strijd tussen oud en nieuw, perfekt 
weer gegeven in een tweedelige foto met onder de toekomstige situatie en boven het heden, maar 
hoe lang nog....?
Door de keuze van je standpunt, waarbij je het onderwerp centraal in het beeld plaatst, benadruk 
je de penibele situatie van het oude gebouw, en plaats je het geheel in een hachelijke context.

Paul... proficiat met deze onderscheidende foto van de maand....!
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Abstrakt
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 oktober 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). 
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:

nov.:                 abstrakt
dec.:     oog voor detail
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van de voorzitter - oktober 2015

Van de voorzitter – oktober 2015

“Wie het verleden niet kent, begrijpt het heden niet”, die uitspraak was wel van toepassing 
op de lezing die Tom Meerman recentelijk gaf voor de leden van onze Afdeling. Hij 
behandelde de hoogtepunten van 175 jaar fotografie. Wat is er veel veranderd sinds 
Louis Daguerre in 1839 zijn Daguerreotypie aanbood aan de Franse Academie van 
wetenschappen. Maar ook wat is er veel geëxperimenteerd en uitgevonden in al die 
jaren. Alle hedendaagse discussies over beeldmanipulatie op de computer, verstommen in 
historisch perspectief. 100 jaar geleden waren er ook vele mogelijkheden om onrealistische 
beelden met verrassende effecten te maken. Het gaat nu wel veel sneller en de 
mogelijkheden zijn fors toegenomen.

Maar ook de discussies over het belang van esthetiek, over de inhoud van de fotografie en 
de invloed van fotografie op meningvorming en maatschappelijke kwesties, komen in steeds 
wisselende mate van belangrijkheid terug in de geschiedenis. Het is duidelijk dat fotografie 
vele gezichten kent en dat fotografen vanuit heel verschillende drijfveren hun plaatjes 
schieten.

Terug naar de tegenwoordige tijd: de Fotobond heeft een nieuw logo en de website is 
ingrijpend aangepast. De Fotobond gaat ook mee met de tijd en het is van belang om een 
meer eigentijdse uitstraling te hebben. Nog belangrijker is om activiteiten te organiseren 
die aanslaan bij de leden, die helpen bij de fotografische ontwikkeling. Op landelijk niveau 
worden nieuwe cursussen ontwikkeld o.a. over compositie en het maken van series.

Als Afdeling Limburg zijn we al begonnen met de ideeën voor onze programmering in 
2016. Limburg Foto moet weer een van de hoogtepunten worden, maar we zullen ook 
interessante lezingen en cursussen aanbieden. Mocht een van de leden ideeën hebben voor 
interessante sprekers of cursussen dan mogen die dat bij mij melden. Wij willen niets liever 
dan activiteiten organiseren die onze leden kunnen waarderen.

 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.

http://www.fotobond.nl
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Bestuursmededeling 

Penningmeester gezocht

Anja Schobben heeft een groot aantal jaren de financiën van de Afdeling Limburg onder haar 
hoede gehad. Zij heeft aangegeven dat zij met ingang van volgend jaar wil stoppen. Na zoveel 
jaren een begrijpelijk besluit. Wij zijn als bestuur dankbaar voor alles wat ze heeft gedaan 
voor de Afdeling en vooral ook voor de gezelligheid die ze altijd uit straalde.

We zoeken dus een nieuwe penningmeester die het ‘geldkistje’ van Anja wil overnemen. 
De penningmeester zorgt voor de betalingen en maakt op het einde van het jaar een 
resultatenrekening en balans op. Tussentijds worden aan de hand van de begroting periodiek 
overzichten gemaakt zodat het bestuur weet hoe het er voor staat.

Het bestuur werkt als een team en we hechten allemaal aan een prettige samenwerking. We 
hebben dan ook leuke vergaderingen waar we veel bespreken en besluiten. We kunnen in 
Limburg met enige trots stellen dat we een actieve Afdeling hebben en dat onze activiteiten 
aan slaan bij onze leden.

Wil jij meehelpen om onze Afdeling in de toekomst verder te ontwikkelen en beheers je de 
elementaire beginselen van boekhouden, meld je dan bij mij: voorzitter@fotobondlimburg.nl

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Limburg



6Rayonbulletin Fotobond Limburg o k t o b e r  2 0 1 5

Euregionale Fotowedstrijd'De letste Schiech'
 
De organisatie van het project is in handen van:
Fotobond Limburg (NL)
Verbond van Limburgse Fotokringen (B)
Deutscher Verband für Fotografie (D)
Ensemble 88
Huis voor de Kunsten Limburg
 

Vrijetijdsfotografen uit Nederlands- en Belgisch-Limburg en Nordrhein die aangesloten zijn 
bij verenigingen die deel uitmaken van bovengenoemde fotobonden of die individueel lid zijn 
van een van de fotobonden, konden in het kader van de Euregionale Fotowedstrijd foto's (of 
series) inzenden die betrekking hebben op de mijnsluiting en alles wat doet denken aan de 
toenmalige laatste ‘schiech’. 
De Fotografen werden echter ook uitgedaagd om een brug te maken naar vandaag de dag en 
een eigentijdse (anno 2015) vertaling te maken van het thema ‘De Letste Schiech’, want ook 
vandaag de dag worden laatste diensten of ‘schiechten’ gedraaid. We leven in een roerige 
tijd waarin ontslagen en werkeloosheid aan de orde van de dag zijn. De (maatschappelijke) 
gevolgen van de economische crisis zijn overal zichtbaar.
 
Op dinsdag 11 augustus heeft een internationale jury bestaande uit Martin Hestermans (B), 
Klaus Möhlenkamp (D) en Harry Sikkenk (NL) uit de inzendingen de drie prijswinnende foto's 
en series geselecteerd.
De prijswinnaars werden bekend gemaakt tijdens de officiële opening van de eerste expositie 
van de ’De letste Schiech' op zaterdag 29 augustus in het Cube Design Museum in Kerkrade. 
 
Uitslag
De prijswinnende van de Euregionale Fotowedstrijd 2015 zijn:  

Bij de series:
1e prijs         Jan van Soest (NL)
2e prijs   Hans-Josef Jansen (D)
3e prijs   Robert Boons (B)
 
Bij de individuele foto's:
1e prijs         René Duchateau (B)
2e prijs   Joachim Schüler (D)
3e prijs   Leon van Ham (B)

Bij de individuele foto's is daarnaast een eervolle vermelding toegekend aan de inzending van 
Uwe Flöck (D).
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De foto’s van deze Euregionale fotowedstrijd zijn nog te bezichtigen in:

Geleen
Bibliotheek De Domijnen
Herenhof 1
6162 EB Geleen

Zondag 18 oktober t/m woensdag 11 november 2015

Zondag 18 oktober
16.15 - 18.00 uur (opening) 

Dinsdag 20 en 27 oktober & 3 en 10 november
Woensdag 21 en 28 oktober & 4 en 11 november
11.00 - 17.30 uur 

Vrijdag 23 en 30 oktober & 6 november
14.00 - 20.00 uur 

Zaterdag 24 en 31 oktober & 7 november
10.00 - 15.00 uur 

Parkeren kan (betaald) op de nabijgelegen
parking in de Elisabethstraat

Mönchengladbach
Städtisches Museum Schloss Rheydt
Schlossstrasse 508
41238 Mönchengladbach

Zondag 13 dec. 2015 t/m zondag 3 januari 2016

Zondag 13 december 2015
11.30 - 14.00 uur (opening)

Zondag 20 december 2015
Zondag 27 december
Zondag 3 januari 2016
11.30 - 13.30 uur

Parkeren kan op de parkeerplaats van Schloss Rheydt

Zonhoven
Gemeenschapscentrum Tentakel
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven

Zaterdag 9 januari t/m  vrijdag 12 februarie 2016 

Zaterdag 9 januari 2016
15.00 - 17.00 uur (opening) 

Maandag t/m vrijdag gedurende de periode
maandag 11 januari t/m woensdag 17 februari 2016
09.00 - 17.00 uur 

Vrijdag 22 januari 2016
Vrijdag 12 februari 2016
09.00 - 17.00 uur en 19.30 - 22.00 uur

Parkeren kan op het terrein van Gemeenschapscentrum Tentakel
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Op 1 september 2015 gaat de volgende editie van deze online fotowedstrijd van start met als 
thema:

  Limburgse religies in Beeld
 
Geen enkele andere Nederlandse provincie kent procentueel zoveel katholieken als Limburg. Dit 
blijkt niet alleen uit het aantal kerken, kapellen en wegkruisen die je tijdens een wandeling door 
onze Provincie tegenkomt, maar ook uit de vele religieuze feesten en processies.
De opkomst van diverse andere religies heeft in onze Provincie echter ook geleid tot vele andere 
religieuze gebouwen en uitingen.
 
Bij deze wedstrijd kunnen niet alleen religieuze gebouwen, uitingen en feesten een ruime bron 
van inspiratie vormen, maar vooral ook de wijze waarop mensen hun geloof beleven (thuis, in 
en om religieuze gebouwen en in de openbare ruimte).
 
Foto's kunnen worden ingezonden vanaf dinsdag 1 september t/m zaterdag 31 oktober via het 
e-mailadres: LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl 

Aansluitend zullen de ingezonden beelden worden gejureerd door onze beide vaste juryleden 
waarna begin november de uitslag zal worden gepubliceerd op de website van de afdeling.
 
De inzenders van de drie winnende foto's ontvangen een 
afdruk van hun inzending in de vorm van een wanddecoratie.
Deze wordt wederom ter beschikking gesteld door de 
wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV uit Buchten.
 
 Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, 
prijzen, etc.) en het wedstrijdreglement kun je vinden in de documenten op onze website 

 
We gaan er, mede vanwege de fraaie prijzen, van uit dat ook voor deze editie van Limburg in 
Beeld weer een groot aantal foto's zullen worden ingestuurd.
 
Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities

mailto:LimburginBeeld%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotobondlimburg.nl
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Fotogroep Abedia Landgraaf  
boekt uitstekend resultaat tijdens Imago Hamme
 
Tijdens de Benelux fotosalon Imago 2105 te Hamme heeft Fotogroep Abedia Landgraaf een 
uitstekend resultaat behaald.
In totaal 15 acceptaties en 1 zilveren medaille is gewonnen door Wim Falkenberg  en 1 
bronzen medaille door Roger Geurtzen in de 
categorie series. 

Foto:  
Wim Falkenberg  

Foto’s serie: Roger Geurtzen
 
De opening van de fotosalon en de prijsuitreiking vond plaats op 12 september in Hamme 
(België).
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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

oktober 

- t/m eind oktober 
Expositie van Fotogroep Abedia Landgraaf in het gezondheidscentrum in Schinveld.
Geopend op maandag t/m vrijdag van 8 tot 17.30 uur.
 
- 1 oktober
Interactieve lezing Straatfotografie door Peter van Tuijl in de Velderie, Prins Bernhardstraat 1 in 
Roermond van 19.30  t/m 22.30 uur.
Deze lezing krijgt een vervolg op 9 november (in Zuid-Limburgx) en op 16 november (in Noord-
Limburg).
Voor meer informatie over aanmelding en voorwaarden voor deelneming klik hier.

- 2 t/m 30 oktober
Fotokring Geleen exposeert in het gemeentehuis van Beek. Het thema van deze expositie is: ‘de 
Kick van de Klik 2015’.
Klik hier voor meer informatie. 

- 4, 10 en 11 oktober
Foto expositie in Oud St. Gregor te Steyl. De Amateur Fotogroep Tegelen houdt twee 
weekenden lang haar jaarlijkse foto
expositie in Oud St. Gregor bij het Missiehuis St. Michaël in Steyl.
Klik hier voor meer informatie. 
 
- hele maand oktober
Foto-expostie Limburgse natuur van Peter Lambrichs bij  
Foto Gery, Dautzenbergstraat 40, 6411 LC Heerlen.
De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van Foto Gery (Dautzenbergstraat 40 
in Heerlen): op maandag van13.00 - 18.00 uur / dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 18.00 
uur /  donderdag  van 9.00 - 20.00 uur en  op zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/682-workshops-straatfotografie-door-peter-van-tuijl.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/686-expositie-fotokring-geleen.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/685-fotogroep-tegelen-exposeert.html
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november

- 9 november
Workshop Straatfotografie in de regio Zuid-Limburg (2e bijeenkomst / vervolg op interactieve 
lezing van 1 oktober).
Voor meer informatie over aanmelding en voorwaarden voor deelneming klik hier.

- 16 november
Workshop Straatfotografie in de regio Noord-Limburg (2e bijeenkomst / vervolg op 
interactieve lezing van 1 oktober).
Voor meer informatie over aanmelding en voorwaarden voor deelneming klik hier.
 

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/682-workshops-straatfotografie-door-peter-van-tuijl.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/682-workshops-straatfotografie-door-peter-van-tuijl.html
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De Amateur Fotogroep Tegelen houdt twee weekenden lang haar jaarlijkse foto expositie in Oud St. 
Gregor bij het Missiehuis St. Michaël in Steyl.
Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) is een groep van 25 enthousiaste vrijetijdsfotografen. Elk lid 
fotografeert naar eigen ideeën en/of inzicht, hierdoor ontstaat een grote variatie aan foto’s.
Elke veertien dagen komen de leden bijeen om de door hen gemaakte foto’s te bespreken. Wat 
is goed aan die foto’s en wat kan beter, maar ook vooral om elkaars ervaringen te delen. De 
kwaliteitslat ligt hoog. Ook worden regelmatig foto thema tochten georganiseerd. 
AFT wil iedereen mee laten genieten van hun mooie vrijetijdsbesteding. In deze foto expositie zijn 
diverse fotografische genres, visies en stijlen te zien.
Boeiende beelden met het oog op de fijnste details. Beelden uit het heden en verleden, 
natuuropnames, nachtfotografie etc. Een audio visuele show maakt het geheel compleet.
De opening van deze foto expositie zal plaatsvinden op zaterdag 3 oktober om 15.00 uur en wordt 
verricht door Brendan van den Beuken, docent aan de fotovakschool Venlo. Hij zal op een geheel 
eigen wijze deze foto expositie inleiden.
Bezoekers aan deze foto expositie kunnen een publieksenquêteformulier invullen, welke drie foto’s 
volgens hen de beste zijn.
De Foto expositie in St. Gregor, St Michaelstraat 7, Steyl (ingang achterzijde missiemuseum) is 
geopend van zondag 4 oktober, zaterdag 10 oktober, zondag 1 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur
De toegang is gratis. Kijk ook eens op www.afg-tegelen.nl
Voor een bezoek aan deze foto expositie nodigen wij u van harte uit.

Foto expositie in Oud St. Gregor te Steyl.

http://www.afg-tegelen.nl
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