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van de voorzitter - Maart 2016

Het waren twee interessante bijeenkomsten met de voorzitters van de Limburgse Fotoclubs, 
begin februari. Doelen van de bijeenkomsten waren het uitwisselen van ervaringen en om 
gewenste activiteiten op afdelingsniveau te bespreken 

De clubs vertonen aanzienlijke cultuurverschillen. Clubs die willen strijden voor de beste 
club van Nederland (Bondsfotowedstrijd) en clubs die niets van competitie willen weten 
want alle uitingen van creativiteit hebben hun eigen waarde. Clubs met een strakke leiding 
en clubs die los zijn georganiseerd. Clubs met veel actieve inbreng van leden en clubs met 
consumerende leden. Clubs met een lage drempel voor toetreding van nieuwe leden en 
clubs met een systeem van ballotage. Zo kunnen we nog even doorgaan met het benoemen 
van verschillen. 

Ondanks de verschillen toch ook veel overeenkomsten en dan vooral natuurlijk de liefde 
voor de fotografie.  Centraal staat het elkaar stimuleren in de fotografische ontwikkeling 
maar de manier waarop dat gebeurt, wordt erg verschillend ingevuld. Over het algemeen 
benadrukken clubs het belang van een positieve benadering. We fotograferen op de 
eerste plaats voor ons plezier. Het is bij fotobespreken een voortdurend balanceren tussen 
positieve punten en groeipunten. 

We hebben afgesproken met de voorzitters om jaarlijks bij elkaar te komen want met elkaar 
ervaringen bespreken helpt ook bij de ontwikkeling van clubs.

Maart wordt weer een drukke fotografische maand. Op 9 maart houden we de 
jaarvergadering van de Afdeling waar we onze plannen voor 2016 presenteren. De uitslag 
van de Bondsfotowedstrijd staat voor 20 maart op het programma en tot 25 maart kunnen 
onze Limburgse leden hun series van 5 inleveren. Genoeg te doen dus.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand - Maart 2016

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:

apr: sportief  /  mei: verkeer  / juni: emotie

Thema: Vasteloavend

Terwijl de “Kearsboum” nog midden in de 
kamer staat, zijn de meeste “vasteloavesgekke” 
al weken volop aan de gang met de 
voorbereidingen van het nieuwe carnavals 
sezoen. Ein kort sezoen, of althans, een dat héél 
vroeg valt dit jaar.
En dat hebben we aan de lijve mogen 
ondervinden dit jaar, zaterdag en zondag was er 
nog af en toe een fraai zonnetje dat scheen door 
de kleurrijke confetti regen, maar op maandag 
zijn er vele optochten letterlijk afgeblazen 
door de felle wind, maar daardoor krijgen we wel met halfvasten nog een fraai toetje toe 
geschoven.

Helaas ben je dan te laat voor deze foto van de maand, maar gelukkig kreeg ik weer 
voldoende fraaie, kleurrijke, maar ook sfeervolle plaatjes toegestuurd, waaruit ik het 
bovenstaande selekteerde als foto van de maand op onze vernieuwde website.

Deze behaaglijke foto van Marcel Hakvoort, die we vooral kennen van zijn schitterende 
concertfoto’s, sprong er toch duidelijk boven uit qua sfeer, en de uitbundigheid die van vele 
gezichten valt af te lezen, een energieke foto.

De prins met zijn prinses vormen samen het stralend middenpunt van deze uitbundige foto, 
waarbij ze beide geanimeerd de opgetogen menigte op gepaste wijze aanschouwen.....
proficiat Marcel met deze uitbundige foto.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Sportief
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 maart 2016

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres 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.
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Jaarvergadering afdeling Limburg



6
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 6



7
Afdelingsbulletin Fotobond Limburgm a a r t  2 0 1 6



8
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 6



9
Afdelingsbulletin Fotobond Limburgm a a r t  2 0 1 6



10
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 6



11
Afdelingsbulletin Fotobond Limburgm a a r t  2 0 1 6



12
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 6



13
Afdelingsbulletin Fotobond Limburgm a a r t  2 0 1 6



14
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 6

In 2016 zal de Afdeling Limburg de nieuwe cursus die is ontwikkeld door de Fotobond 
programmeren. 

Op dit moment worden drie modules voorzien. 

• Module compositie & kadreren 
Het gaat hierbij niet alleen om de vormelementen, maar ook over de inhoudelijke kant van 
een compositie. 
Hoe kun je je kader en compositie gebruiken om een verhaal te vertellen? 

• Module series maken 
Het maken van een serie biedt fotografen de mogelijkheid om een gebeurtenis of verhaal 
te laten zien, complexe ideeën te visualiseren of hun opvatting over fotografie te tonen. 
De module richt zich op verschillende soorten series, het selecteren, samenstellen en de 
volgorde van foto’s. 

• Module beeldanalyse/beeldtaal 
Deze module borduurt voort op de cursus Fotobespreken. 
Het gaat alleen nu niet om het fotobespreken, maar om de fotograaf. Hoe kun je als 
fotograaf interessantere foto’s maken, met kennis van de beeldtaal? Hoe kun je ideeën en 
gedachten uitdrukken in foto’s die voor anderen te begrijpen zijn? 

Zodra er meer informatie is en de data bekend zijn, wordt dit via de clubs en de 
persoonlijke leden bekend gemaakt.

Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

Mary van Rossenberg  
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers

Cursusprogramma 2016
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Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen 
voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden.
De inzendingen voor deze wedstrijd zullen door een jury beoordeeld worden op inhoud en techniek 
en de inzenders van de beste series worden door het bestuur van de Afdeling genomineerd 
voor deelname aan Foto Nationaal, een fotosalon met het beste seriematige fotowerk van de 
Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Dat er bij de leden van de Fotobond, Afdeling Limburg in toenemende mate aandacht/interesse is 
voor seriematig werk, blijkt uit de stijging van het aantal inzendingen voor de afdelingswedstrijd 
"Serie van 5 met Samenhang".
Bij de eerste editie in 2013 werden 30 series ingezonden en in 2014 stuurden al 40 leden een serie 
in. Dit aantal werd in 2015 weer overtroffen met 48 ingezonden series.
De onderstaande serie van Jan Janssen (Fotogroep Horst a/d Maas) behoorde in 2015 tot de 
genomineerden.
 
Ook in 2016 zal deze afdelingswedstrijd weer worden georganiseerd.
De series dienen te worden ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten in de 
periode:
 

maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart 2016
 
De bekendmaking van de uitslag en de (openbare) bespreking van de inzendingen zal eind april 
plaatsvinden.
De inzenders van de (maximaal) negen beste series worden door het afdelingsbestuur 
voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto Nationaal 2016.
 

Het Wedstrijdreglement, 
Inschrijfformulier en Stickervel 
zijn te downloaden van de 
afdelingssite.
 
                      
Namens het bestuur van de 
Fotobond Afdeling Limburg

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & 
Exposities
 

Afdelingswedstrijd  
"Serie van 5 met Samenhang" 2016

http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/5-met-samenhang
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/5-met-samenhang
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Afdelingswebsite in een nieuw jasje

In de maand maart is de lay-out en deels ook de rubrieksindeling vernieuwd.
Belangrijkste vernieuwing is het topmenu onder slideshow.
De slideshow en teksten op de voorpagina worden regelmatig aangepast aan de actuele siuatie. 

 

http://fotobondlimburg.nl
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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.

maart 2016
9 maart 2016  
Algemene Ledenvergadering Fotobond Afdeling Limburg in Café-zaal ‘Aad Leeuwe’ om 20.00 
uur.

1 - 31 maart 2016
FG Interfocus Roermond exposeert in Bibliorura Roermond met het thema: Duitsland, ‘Was 
ich noch zu sagen hätte’.

mei 2016
20 t/m 22 mei 
Fotogroep Tegenlicht met Thema Luik in Galerie 7tien49 in Nuth

 

september 2016
op 16-17-18-23 en 24 sept. 2016
FotoF expositie 2016 in Galerie 7tien49 in Nuth
nadere info volgt.

Exposities en lezingen



18
Afdelingsbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 6

Duitsland is het thema van de Boekenweek 2016. In een unieke samenwerking tussen de 
Bibliotheek Bibliorura en Fotogroep Interfocus is van 1 t/m 31 maart een fototentoonstelling 
gewijd aan dit thema. Daarbij brengen de leden van de Fotogroep ieder hun eigen visie op 
onze Oosterburen in beeld.

Duitsland is een land met een rijke traditie, met hoogtepunten en dieptepunten die hun 
weerslag hebben gehad hebben op de Europese geschiedenis. Iedere Nederlander heeft zijn 
mening over onze buren, en vele stereotypen kleuren ons beeld.

De leden van Fotogroep Interfocus hebben ingezoomd op de vele facetten van Duitsland en de 
grote tegenstellingen in hun culturele geschiedenis. Het land van de tongstrelende Konditorei 
maar ook van de volkse Currywurst. Glooiende landschappen met pittoreske dorpen maar ook 
landschapsvernietigende bruinkoolwinning. De overblijfselen van de twee Duitslanden of de 
moderne jeugdcultuur.

De verschillende facetten van de Duitse cultuur worden in duobeelden gepresenteerd. 
Daardoor ontstaat een veelkleurig beeld en wordt de kijker uitgedaagd zijn eigen visie op onze 
buren tegen het licht te houden.

Vanaf de maand maart 2016 zal de FG Interfocus regelmatig foto's exposeren in de bibliotheek 
van Roermond (Bibliorura) aan de Neerstraat.
Dit zijn kleine thematische exposities (ongeveer 15 foto's).
De volgende thematische exposities zijn:
- in mei 'Bevrijding'
- in juni 'OLS Maasniel'
- in oktober 'Geschiedenis'

De openingstijden van Bibliorura 
aan de Neerstraat 11-13 in 
Roermond zijn:

maandag van 13.00 tot 18.00 uur 
dinsdag van 11.00 tot 20.00 uur
woensdag van 11.00 tot 18.00 uur
donderdag van 11.00 tot 20.00 uur
vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 13.00 tot 17.00 uur

FG Interfocus exposeert in Bibliotheek Roermond
Thema: Duitsland
‘Was ich noch zu sagen hätte’
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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 Fotobondlidnummer 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

Spoorstraat 13-17 
6122 CJ Buchten 

Telefoon:  046 - 485 60 17
Fax:  046 - 485 87 60

Website:  vakcolor.nl 
E-mail- adres:  info@vakcolor.nl

http://www.vakcolor.nl
mailto:info%40vakcolor.nl?subject=

