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van de voorzitter - April 2016

We hadden in maart de uitslag van de Bondsfotowedstrijd. Veel gespannen verwachtingen 
bij de Limburgse clubs en onvermijdelijk de trotse clubs met hoge scores en de 
teleurgestelden over zoveel onbegrip van de jury voor hun pakkende beelden. Dit jaar 
blijkbaar een strenge jury. De stickers in brons, zilver en goud werden er veel minder 
achter op de onderscheidende foto’s geplakt dan vorig jaar. Ook geen top drie notering 
van Limburgse clubs. Na de vette jaren was het nu een stuk minder. Leuke verrassing dat 
een van de kleinste clubs in Limburg, Fotoclub Voerendaal, de hoogste positie behaalde 
met een zesde plaats. Met twee zilveren stickers voor Emile Boch en Jack Burger en een 
bronzen sticker voor eveneens Jack Burger, keerden de Limburgers na de uitslag in Hilversum 
huiswaarts. Overigens begint Jack Burger een reputatie als stickerverzamelaar op te bouwen.

Voor onze Limburgse wedstrijd, Limburg Foto, die in het najaar wordt gehouden, 
zijn de voorbereidingen opgestart. Uiteraard gaat het bij de wedstrijd om de beste 
Limburgse foto van het jaar (of eigenlijk de laatste twee jaar). Twee jaar geleden 
zijn we begonnen om Limburg Foto op te waarderen tot een festival met lezingen, 
workshop, portfoliobesprekingen en informatiestands. We zullen dit jaar kiezen voor een 
kwaliteitsimpuls wat betreft de lezingen. Daarvoor benaderen we diverse fotografen. 
Uiteraard krijgt u tijdig het interessante programma. Voor nu is het belangrijkste voor onze 
Limburgse fotografen op pad te gaan om met die geweldige foto thuis te komen. Misschien 
is die al gemaakt en voldoet een duik in het fotoarchief.

In april gaan we eerst nog aan de slag met de jurering van de series 5-met-Samenhang en zal 
op maandag 18 april ons jurylid zijn keuze toelichten op een bespreekavond.  
Zie de uitnodiging in dit bulletin.

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

Thema: Sportief

Juist in deze memorabele week dat de legendarische voetballer Johan Cruijff van ons heen 
ging, hebben wij als thema sportief.

Johan Cruijf is er niet meer, vanwege die verschrikkelijke ziekte. Ooit was ie een 
wereldvoetballer, een wereldtrainer en nu wordt hij ook erkend als groot filosoof met zijn 
onnavolgbare en diepzinnige quotes. Filosofische uitspraken van zijn hand, waar wij als 
fotograaf ook ons voordeel kunnen halen zoals: “Ervaring. Dat heb je of dat heb je niet.” en 
deze dan: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Met deze spitsvondige uitspraak in mijn achterhoofd beoordeelde ik de serie ingezonden 
foto's van het thema sportief, een thema dat wederom uit diverse invalhoeken benaderd kan 
worden, eenvoudig, regiserend, maar ook met diepgang en een knipoog en juist met die twee 
laatste benaderingen maak je toch net het verschil, een foto die er bovenuit springt door zijn 
ongewone en afwijkende aanpak.

Een bizarre, onalledaagse foto van het thema sportief ontving ik van Joep Keij van fotoclub 
Océ en hij vertelde mij het volgende: 

Als fotograaf hou ik er enorm van om verhalen te vertellen. Zeker verhalen uit
subculturen die voor velen onzichtbaar zijn. Wat voor veel buitenstaanders een ruwe,
vreemde en onbekende wereld lijkt, blijkt in veel gevallen prachtige verhalen op te
leveren vol liefde, menselijke dynamiek en zelfs romantiek.

Op de foto zie je een "sportieve 
uiting" uit een subcultuur die voor 
niet veel mensen zichtbaar zal zijn. 
Tigro trekt hier het rijtuig van zijn 
Meesteres door een afgesloten 
gedeelte van een bos. Dat het 
afgesloten is van het publiek (met 
name van kinderen) is zeer belangrijk 
voor dit stel, dat van SM hun 
levensstijl heeft gemaakt. Zij vinden 
het belangrijk dat anderen niet 
(ongewenst) lastig gevallen worden 
met hun hobby/levensstijl. 
"Slaaf tigro" is enorm trots dat hij zijn meesteres op deze manier mag dienen en de
glimlach van hem toen zij uit het rijtuig stapte was dan ook onbeschrijfelijk groot.

Proficiat Joep met deze sportieve....bizarre...onalledaagse foto van de maand.
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De volgende foto van de maand, heeft als thema: Verkeer.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 april 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 (1120 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:

mei: verkeer 
juni: emotie
juli: eigenaardig, gek, grappig,
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Uitslagen Bondsfotowedstrijd 2016

Limburgse Clubs met de hoge scores ... 
- Fotoclub Voerendaal op 6 
- Fotokollectief Zuid Limburg op 18 
- FotoKring Stein op 19 
- Fotokring Echt en Fotogroep Horst a/d Maas op 26 
- Fotogroep F8 op 30.
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Stickers waren er voor ... 
- Jack Burger (Fotokollektief Zuid Limburg) | Zilver en Brons 
- Emile Bosch (Fotoclub Voerendaal) | Zilver

Plaats   Punten  Fotoclub
6 223  Fotoclub Voerendaal
18 217  Fotokollektief Zuid-Limburg
19 216  FK Stein
26 215  FK Echt
26 215  FG Horst a/d Maas
30 214  Fotogroep F8
45 211  FC Océ
55 209  FC Venlo
69 207  Fotof Limburg
80 206  FC Sittard
80 206  AFV Het Motief
89 205  FC Dracula
101 203  FG Maastricht
105 202  FG ISO'73
111 201  FG Weert
111 201  FC De Sluiter
111 201  FG Waerachtig Mestreech
117 200  FG Photon
117 200  AFV Blerick
136 197  FK Geleen
143 196  FG Interfocus
157 193  FG Belfeld
165 191  FC Abedia
180 175  FC De Heeg

Uitslag Limburgse fotoclubs
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Klik hier voor meer Informatie   
 
Klik hier voor het Reglement 

Online fotowedstrijd 'Limburg in Beeld 2016 editie 1

http://www.fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/Limburg_in_Beeld/Limburg_in_Beeld_informatie_2016.pdf
http://www.fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/Limburg_in_Beeld/Limburg_in_Beeld_reglement_2016.pdf
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uitnodiging bespreking
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Cursus Fotobespreken 2016 - Afdeling Limburg  
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leerplan cursus fotobespreken 2016
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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.

april 2016
17 t/m 29 april 
Fotogroep Reuver in het atrium van 'Woongoed 2-duizend'.

18 april
Bespreking en uitslag: Serie 'vijf met samenhang 2016' in 
Wijkaccommodatie 'de Vlonder', Florasingel 38, 6043 WD Roermond.
Aanvang 19.00 uur.

mei 2016
Hele maand mei
Fotokring Midden-Limburg exposeert deze hele maand in de Kruisgangen aan de 
Swalmerstraat in Roermond.

13 mei
Presentatie door documentaire-fotograaf Nico Bastens bij
Fotoclub Dracula, Hoenderstraat 2B te Margraten.
 
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. 
FotoF expositie 2016 in Galerie 7tien49 in Nuth.
Nadere info volgt.

Exposities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Expositie Fotokring Midden-Limburg
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Expositie Fotogroep Reuver
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Presentatie Nico Bastens bij Fotoclub Dracula
Vrijdag 13 mei 2016: Fotocafé Fotoclub Dracula, Hoenderstraat 2b Margraten.
Aanvang 20:00 uur, gratis toegang.

De fotografie van het leven

Nico Bastens, geboren en opgegroeid in Maastricht, is documentair 
fotograaf die midden jaren negentig als amateur zijn eerste 
stappen in de fotografie maakt. Vanuit Nico’s behoefte aan 
verbetering en professionalisering volgt hij een driejarige 
studie aan de Nederlandse Fotovakschool. Hij slaagt in 2009, 
gespecialiseerd in documentairefotografie. Begin 2011 vervolgt 
hij zijn studie voor een hogere graad aan de Fotoacademie in 
Amsterdam, opnieuw in documentair. Het jaar erna slaagt hij cum 
laude.

In 2009-2010 maakte hij een zes maanden durende reis door Chili 
en Argentinië. In Argentinië, vooral in Buenos Aires, raakte hij 
gefascineerd door de tango. In bars, salons, straten en op pleinen 
is deze dans en haar muziek alom aanwezig. Een dans vol passie en 
dynamiek, soms bijna poëtisch, vaak nostalgisch en klassiek. Deze 
ingrediënten vormden de basis voor een fotoserie over de tango 
resulterend in de serie “El tango: un baile de pasión clásico ”

Nico Bastens – Documentair fotograaf
Emmaweg 58,  6231 BN Meerssen  

06 51811253

fotonique@gmail.com  
www.fotonique.nl   

 www.facebook.com/fotonique

In 2008 verbleef hij enige tijd in Armenië waar hij levens van gehandicapte kinderen in beeld bracht. Hij deed 
dit belangeloos als hulp voor een Nederlandse stichting die aldaar werkzaam is. Het eindresultaat was een serie 
exposities en een uitgave onder de titel “Het vergeten land Armenië”.
In 2011 bezocht hij het land nogmaals en maakte er een documentaire over het dagelijks leven van een 
Armeense familie en hun inspanning voor de bouw van een nieuw huis. Hun verleden, heden en toekomst, 
het zware bestaan, maar ook de mooie dingen die het leven voor hen de moeite waard maken. Hun 
vasthoudendheid, de liefde voor en geloof in vaderland en familie. Hoop op en inzet voor een betere toekomst. 
Dit project resulteerde in een foto en multimediaserie onder de titel “Armenian Perseverance”.

Nico Bastens zal in zijn presentatie vertellen over het ontstaan van zijn contact met Armenië en de daaruit 
voortkomende eerste serie. Vervolgens zal hij het ontstaan, aanpak en werkwijze ten aanzien van de 
multimedia “Armenian Perseverance” toelichten. Daarbij worden de op beide projecten betrekking hebbende 
foto’s en het filmpje getoond. Als er nog voldoende tijd over is, zal hij aan de hand van foto’s nog iets vertellen 
over andere documentaire fotoseries. Zijn website www.fotonique.nl geeft verder inzicht in zijn visie op 
documentaire fotografie en zijn werkwijze. Ook worden daar zijn nominaties, gewonnen prijzen en gehouden 
exposities vermeld.

Belangstellenden die ook willen genieten van dit schitterend fotowerk, worden vriendelijk verzocht om 
Fotoclub Dracula even te laten weten met hoeveel personen ze zullen komen,  
via email-adres: roksjo@gmail.com
 
Tot ziens bij Fotoclub Dracula!

mailto:fotonique%40gmail.com?subject=fotonique%40gmail.com
http://www.fotonique.nl  
https://www.facebook.com/Nico-Bastens-Photography-fotonique-306264572886510/?ref=hl
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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.

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

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

www.vakcolor.nl

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

