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van de voorzitter - november 2015

De journalistieke fotografie brengt ons momenteel weinig hoopvolle beelden van stromen 
vertwijfelde vluchtelingen, protesterende burgers vol vrees voor onbekende gevaren en 
slachtoffers van geweld in verschillende brandhaarden op onze wereldbol. Dat is niet 
nieuw. Wie kent niet de foto’s van de Biafra-kinderen en de iconische foto die Nick Ut 
nam van de negenjarige Kim Phuc,  die samen met andere kinderen huilend en reddeloos 
over straat rent na een luchtaanval met napalm? De tijd dat aangrijpende foto’s de wereld 
konden veranderen lijkt voorbij. We zijn onderhand zo gewend dat fotografie ons ongekend 
aangrijpende beelden vanaf alle plaatsen op de wereld in een oogwenk in onze huiskamer 
brengt dat er een soort immuniteit ontstaat.

Hoe mooi is de wereld bezien vanuit een ruimtevaartuig dat om de wereld zoeft. Ook dat 
is de wereld. De geweldige veelzijdigheid biedt fotografen oneindig veel mogelijkheden om 
beelden te nemen die aansluiten bij zijn/haar belevingswereld. Er kan dus nooit een excuus 
zijn dat er niets te fotograferen valt. Toch zijn er fotografen die hun camera niet meer uit de 
tas halen omdat ze geen inspiratie meer kunnen vinden. Een ‘photographers block’ wordt 
het ook wel genoemd in goed Nederlands. Twee hoofdoorzaken: alles is al gefotografeerd 
en wat moet ik nu weer kiezen. “Der Wahl ist die Qual” zeggen onze oosterburen (sorry 
maar in het Duits klinkt het beter). Remedie: misschien voor iedereen anders maar het kan 
nooit kwaad om eens naar beroemde fotografen te kijken (niet te veel naar middelmatige 
fotografie die op sociale media te vinden zijn, zeg ik in navolging van anderen).  Internet 
biedt ongekende mogelijkheden maar er zijn ook ontelbare mooie boeken die een bron van 
inspiratie kunnen zijn.

In Venlo hebben de drie fotoclubs het voor elkaar gekregen (met dank aan Jan Nabuurs) 
om niemand minder dan Ilvy Njiokiktjien (de fotografe met de mooie voornaam en de 
onuitspreekbare achternaam) te strikken voor een lezing op 5 november. Een aanrader voor 
alle leden en wellicht een inspiratiebron voor nieuwe fotografische ontdekkingen.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Foto van de maand november 2015

Thema: Abstract
Maja Frins Thonon van Fotogroep Abedia.
 

Abstracte fotografie is een onderdeel binnen de fotografie dat niet gemakkelijk in woorden 
te vatten is en dat maakt al een beetje de essentie van abstracte fotografie duidelijk.
In de analoge fotografie waren de mogelijkheden voor fotografen om de buitengewone 
vrijheid van abstracte fotografie te realiseren nog heel beperkt, tenzij men echt handig was 
in de donkere kamer. Maar de komst van de zogenaamde “digitale donker kamer” gaf de 
vrijheid van abstracte fotografie ook aan de fotograaf.
De beeldtaal waarin de fotograaf nu emoties uit kan drukken is daarmee spectaculair 
gegroeid. Het medium fotografie is na de grote stap van zwart/wit naar kleur nu overgegaan 
op de volgende stap, abstracte fotografie.
Je zou kunnen zeggen dat een ervaren fotograaf een stuk popumuziek om kan bouwen tot 
een klassieke symfonie of een jazz-improvisatie. Een herkenbare foto wordt op vergelijkbare 
manier omgezet in een stuk abstracte fotografie. Het enige dat nog telt is het licht. Het licht 
dat wordt omgezet is iets totaal anders. Iets totaal nieuws. Iets dat echt het eigene van de 
fotograaf weergeeft. Het zal ook de creatieve fotografen gaan scheiden van degenen die 
vooral op scherpe wijze de werkelijkheid weer willen geven, iets waar natuurlijk niets mis 
mee is.

Maar ook de fotograaf kan nu vrijgemaakt worden zoals dat eerder bij de kunstenaar het 
geval was. En wel omdat de technologie abstracte fotografie voor hem mogelijk maakt. Er 
zijn nu geen woorden meer nodig om uit te drukken wat de fotograaf voor ogen stond. Alles 
is weer te geven. En niet alleen in fysieke termen.
En vergelijkbaar met de tegenhangers in de beeldende kunst is de fotografie niet meer een 
middel om de exacte werkelijkheid weer te geven maar het gevoel dat deze werkelijkheid 
opwekt bij de maker van het werk, in dit geval dus de fotograaf. En daarmee mag de 
abstracte fotografie nu ook tot de echte beeldende kunsten gerekend worden en kan die 
eeuwige discussie of fotografie wel kunst is gestopt worden.
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Gezien het grote aantal inzendingen, deze keer, weet abstrakte fotografie de Limburgse 
fotografen te boeien, getuige de uiterst fraaie, boeiende en verrassende beelden.
Een abstracte foto dient altijd een krachtig beeld te zijn dat visueel moet prikkelen en een 
emotionele reactie bij de kijker dient uit te lokken, en dat was zeker het geval deze keer, 
maar helaas kan er maar een winnen.....

Bij deze winnende foto van Maja Frins wordt het onderwerp uit hun letterlijke context 
gehaald door er op een andere manier naar te kijken, de vreemde en dynamische vorm die 
bij mij een bepaalde emotionele reactie opwekt, lijnen spelen ook een belangrijke rol in deze 
foto. Ze kunnen de blik van de toeschouwer door het beeld heen sturen om zo de aandacht 
vast te blijven houden, en bovendien de zorg voor een kader waarbinnen zo weinig mogelijk 
objecten de aandacht afleiden van datgene waar het om gaat. Dit versterkt zeer zeker het 
beeld.

Proficiat Maja met deze visueel prikkelende foto...!
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Oog voor detail
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 november 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
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persberichten

Presentatie Ilvy Njiokiktjien

Op donderdag 5 november presenteert Ilvy Njiokiktjien eigen werk in het 
Kunstencentrum in Venlo (Goltziusstraat 21) | Aanvang 20 uur
 
Ilvy Njiokiktjien volgde de School voor de Journalistiek in Utrecht en ging daarna als 
fotojournalist aan de slag. Ze won diverse prijzen en in 2013 werd zij als eerste benoemd 
tot Fotograaf des Vaderlands. In januari 2014 won ze de Zilveren Camera (als eerste vrouw) 
met een foto die ze maakte van de begrafenis van Nelson Mandela. En ze blijft doorgaan 
met telkens nieuwe fotoprojecten die getuigen van een geheel eigen benadering. Op 
integere wijze worden de moeilijkste thema’s aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan haar 
indrukwekkende fotoserie naar aanleiding van de ramp met de MH17. Ook luchtiger 
onderwerpen zoals de serie ”Slagroomtaart en Slingers” worden met veel gevoel verbeeld. 
Ilvy Njiokiktjien is een dynamische fotografe die in Venlo eigen werk presenteert en toelicht. 
Laat je inspireren!
 
De presentatie wordt georganiseerd door de Venlose fotoclubs in samenwerking met de 
Afdeling Limburg van de Fotobond en het Kunstencentrum Venlo en is gratis toegankelijk.
 
Bezoekers wordt verzocht zich van te voren via email aan te melden bij  
jannabuurs@home.nl

mailto:mailto:jannabuurs%40home.nl?subject=
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Presentatie Jorgen Polman bij Fotoclub Dracula

Vrijdag 27 november 2015 Fotocafé bij Fotoclub Dracula 
aanvang 20.00 uur in ons verenigingsgebouw 
Hoenderstraat 2b  te Margraten
 
De Spreker is Jorgen Polman 
 
Even voorstellen: mijn naam is Jorgen Polman en ben in 1993 afgestudeerd aan de 
kunstacademie Hasselt, richting fotografie. Mijn specialisatie als ‘autonoom’ fotograaf is 
het illustratief-geënsceneerd beeld. Als fotograaf heb ik 8 jaar illustraties en portretten 
gemaakt voor diverse uitgevers en magazines. Als ‘autonoom’ fotograaf exposeer ik sinds 
1995 regelmatig mijn werk in binnen- en buitenland. Vanaf 2009 doceer ik fotografie als 
communicatief instrument bij Artdelicious in Sittard (Podium Beeldtaal) en tot vorig jaar aan 
de Fotoacademie Eindhoven.
 
De presentatie die ik ga houden behandelt de ‘bewogen’geschiedenis van de documentaire 
fotografie in een aantal van haar toepassingen als o.a. documentair portret- en landschaps-
documentaire fotografie.Wanneer is deze vorm van fotografie ontstaan, wie waren de 
grondleggers en waarom is ze nog steeds zo enorm belangrijk? 
 
www.jorgenpolman.nl
www.podiumbeeldtaal.wix.com/welkom

Willen jullie zo vriendelijk zijn om ons via mail   roksjo@gmail.com  te laten weten met 
hoeveel mensen jullie komen.
 
Vriendelijk uitgenodigd Fotoclub Dracula  Margraten

 2 foto’s  van John Thomson en Bernd en Hilla Becher:

http://www.jorgenpolman.nl
http://www.podiumbeeldtaal.wix.com/welkom
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Exposities en lezingen
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Expositiebesprekingen

Expositiebespreking Fotokring Geleen

Fotokring Geleen heeft een mooi gebruik, regelmatig geven ze een stapel foto’s aan een 
buitenstaander om deze te laten bespreken. De stapel goed verzorgde foto’s worden tijdig 
aangeleverd en er wordt een avond ingepland waarop de bespreking wordt gehouden. 
Het mooie hiervan vind ik dat je niet steeds in je eigen commentaren blijft hangen maar je 
blik als club verruimt. Eerder dit jaar mocht ik namens FKZL (met een mede lid) hun werk 
bespreken. Dat was een mooie avond, waarin je ook direct contact krijgt met de makers. 
Mede hierdoor wist ik al dat in deze groep regelmatig ge-experimenteerd wordt. Met die 
verwachting ging ik dan ook naar de opening van de tentoonstelling.
Peter Schols gaf een heerlijk relativerende openingstoespraak. Hij bekende dat hij geen 
officiële opleiding heeft gehad (fotoacademy, fotovakschool, of iets dergelijks) tot fotograaf. 
Pas nadat hij een ‘prijsje’ gewonnen had, werd hij bekend en vond men dat hij goed kan 
fotograferen. Wat een heerlijke ontnuchterende opmerking was dit, het gaat inderdaad niet 
om je opleiding to professional of niet, het gaat om je passie en met het beeld bezig zijn. De 
inhoud en wat je wil uitbeelden stonden ook bij hem voorop, techniek is ondergeschikt daar 
aan. Dit geeft mij als amateur (lees: Liefhebber) weer moed.

Het fotowerk wat nu in Beek te zien is, is goed verzorgd en van goed niveau. De beelden zijn 
fris en fruitig en heerlijk gevarieerd. Ook met de presentatie vorm is goed gespeeld, dat zie 
je steeds meer bij exposities en Fotokring Geleen draagt hier ook een duidelijk steentje aan 
bij.
De foto’s van Peter van der Ham vielen meteen op door de prachtige pastel kleuren met 
abstracte beelden, in serie vorm gepresenteerd. Deze passen echt goed bij elkaar en geven 
je meteen een vrolijk gevoel en maken je nieuwsgierig. Twee leuke beeld sequenties zijn 
me opgevallen. Hans Nohlmanns over een kind dat speelt met de IceTea. Normaal leren 
wij kinderen af om te spelen met eten/drinken, maar hier zie je dat de speelse natuur 
van de kinderen gewoon zijn gang gaat. Frank Vaessen heeft zich meer gericht op een 
beeldsequentie van een speelse marionette pop die schildert. Naast de trap omhoog hangt 
een verassende foto over het toerisme in Maastricht van Henri Gelissen. Het is een collage 
van vijf foto’s die samenhang hebben door de soort straten en onderwerpen. Ook de 
presentatie hiervan springt er uit.

Enkele verrassende losse foto’s heb ik ook gezien. Onder andere de slaper IN het zand 
van Bert Corstjens. Een desolate man die op de vensterbank zit, waarbij je pas in tweede 
instantie de carnavals-clown ziet als weerspeigeling in het glas, gemaakt door Jos Cauberg. 
Pierre Albert had een paar architectuurfoto’s met verrassende standpunten. Vooral die foto 
van dat bouwwerk in zee en twee palen ervoor laat je twee keer kijken voordat je het ziet.
Roel Simons laat drie zwart / wit beelden zien die meer zwart dan wit zijn. Het vele zwart 
en subtiel belichte onderwerpen geven de foto’s allemaal een eenduidige sfeer mee die 
versterkt wordt door bijvoorbeeld een openstaande deur.
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Naast het werk dat ik hierboven beschrijf is er duidelijk veel meer te zien, maar dat zou zeker 
te ver voeren om alles te beschrijven. Een opening van een tentoonstelling is vooral ook 
gezellig bijpraten met bekenden in een fijne ambiance. En ook dat was duidelijk aanwezig, 
het was gezellig druk en je komt telkens weer bekende tegen. De combinatie van de foto-
verassingen en gezelligheid is waarom ik uiteindelijk graag naar een expositie toe ga. Gister 
avond viel er ook duidelijk wat te beleven, bedankt voor de fijne avond.
 
Koen Verjans

foto: Jos Cauberg

foto: Peter van der Ham

foto: Pierre Albert
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Expositiebespreking Amateur Fotogroep Tegelen

De opening van Amateur Fotogroep Tegelen is voor mij als volgt overgekomen.
 
Het openingswoord werd verzorgd door Brendan van den Beuken, leraar aan de 
Fotovakschool in o.a. Venlo, maar ook Rotterdam en Amsterdam. Het was voor hem iets 
verbazingwekkends dat er bij de foto’s alleen maar een naam van de maker stond en verder 
geen titel of verhaaltje. De foto moest voor zichzelf spreken.

De hedendaagse jeugd communiceert met beeldtaal: een fotootje met een klein stukje tekst 
via de iPod of via de telefoon vertelt voor hen een verhaal, terwijl de oudere er misschien 
een A4tje geschreven tekst bij nodig hebben. Na zijn openingswoord werd de voorhang 
opzij geschoven en was de tentoonstelling geopend. Ik ga geen namen noemen wie mooi 
werk gemaakt heeft, maar er zijn wel foto’s die in mijn gedachte gebleven zijn. Eén ervan is 
hierbij gevoegd. Een knap stukje bewerking. De vele landschappen van normaal A4 formaat 
naar A3 tot aan mooie panorama uitvoering van bijvoorbeeld zicht op de Wilhelminakade 
van Rotterdam. Maar ook een heel eenvoudig beeld in zwart wit van een zeegezicht. Veel 
beelden van natuur, macro, urban spraken mij aan. 
 
Toch wil ik iets kwijt zoals het op mij overkwam. De ruimte waarin alles stond is erg fraai. 
Maar dat ik zoeken moest naar de verschillende foto’s van de makers die over de hele 
tentoonstelling verspreid waren, vond ik een klein beetje rommelig overkomen. Maar dat is 
een keuze van de fotogroep. Toch wel een fraaie tentoonstelling die de 21 leden van AFG-
Tegelen met 95 foto’s laten zien. De moeite waard om naar te kijken.
 
 
Harry Linschoten
Voorzitter “Fotoclub Venlo”
www.fotoclubvenlo.nl
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agenda

november 2015

18 oktober t/m 11 november 2015
Expositie Euregionaal fotoproject ‘De letste Schiech’ in de Bibliotheek De Domijnen, 
Herenhof 1, 6162 EB Geleen

5 november
Sprekersavond Ilvy Njiokiktjien in Kunstencentrum te Venlo

6, 7 en 8 november
Expositie F8 Roerdalen, Cafe de Sport in Melick
 
7 en 8 november
Expositie Fotogroep Belfeld bij Installatiebedrijf J.  Hoezen & Zonen BV in Belfeld
 
21 en 22 november 2015
Expositie Fotoclub Sittard Mediapark te Sittard

27 november 2015
Presentatie Jorgen Polman bij Fotocafé bij Fotoclub Dracula
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Vakcolor Digitaal BV 
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de grafische 
sector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer. 
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar machinepark, een grote 
diversiteit aan printproducten vervaardigd. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer breed 
productenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, raamvisuals, digitale 
fotoboeken: 35 jaar ervaring maken Vakcolor tot de ideale partner. 

Wedstrijdsponsor van "Limburg in Beeld" 
Vanaf de eerste editie van deze (digitale) fotowedstrijd die twee keer per jaar door 
de Fotobond, afdeling Limburg wordt georganiseerd stelt de wedstrijdsponsor 
Vakcolor prijzen ter beschikking voor de drie winnende foto's. 
De prijswinnaars ontvangen een afdruk van de prijswinnende foto in de vorm van 
een wanddecoratie 

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 2014 
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van 
Limburg Foto 2014 een cheque in ontvangst nemen die kon worden 
besteed aan het uitgebreide productenpakket van Vakcolor XL. 

Online bestellen voor leden van de Fotobond 
Leden van de Fotobond, afdeling Limburg kunnen zich op de website van Vakcolor registreren met hun Fotobond-
lidnummer en dan gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken en wanddecoraties. 
 

 
 
 
 
 

Bezoek voor meer informatie over Vakcolor Digitaal BV en over het 
uitgebreide productenpakket de website 

www.vakcolor.nl 






 
 

 
 


