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van de voorzitter - juni 2016

We hebben al twee topfotografen bereid gevonden om een lezing over hun werk te komen 
geven bij Limburg Foto 2016. Blokkeer alvast je agenda op zaterdag 22 oktober 2016. We 
hebben een bekende straatfotograaf en een bekende natuurfotograaf vastgelegd. Met een 
derde fotograaf zijn we bezig. Zodra alles rond is krijgen jullie uiteraard zo snel mogelijk 
meer gedetailleerde informatie.

De opening van Limburg Foto staat gepland voor vrijdag 21 oktober 2016. Voor zover je 
de prijswinnende foto nog niet in huis hebt, is er nog een paar maanden om die foto te 
schieten.
Half september moeten de foto’s ingeleverd worden.

30 mei en 1 juni zijn de besprekingen van de Limburgse inzendingen voor de 
Bondsfotowedstrijd. De juryleden die we uitgenodigd hebben zijn heel goed in staat om 
uit te leggen waarom foto’s veel punten kregen en waarom sommige wat minder. Twee 
leerzame avonden derhalve.

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

Thema: Emotie

Peter Nijskens  
van FG De Kiekkast

Je krijgt ze gratis bij je geboorte: 
emoties. Het zijn de signalen die je 
vertellen hoe het met je is.

Ik heb mij als puber wel eens 
afgevraagd wat ik toch met al die 
gevoelens moest, en met mij op die leeftijd vast vele anderen denk ik.

Koken van woede, branden van verlangen, of een leeg gevoel hebben. Volgens onderzoekers 
zijn zulke belevingen van emoties niet cultureel bepaald of door de gesproken taal opgelegd, 
maar universeel voor de mens.

Wat doet een foto met de kijker? Hij ontroert, brengt je aan het lachen, laat je walgen, laat 
je huilen, verbaast je of laat je bijvoorbeeld naar iets verlangen. Kort samengevat: het brengt 
een emotie bij de kijker los.

Een goede foto stelt de fotograaf in staat om een emotie of ander gevoel over te brengen. We 
praten als fotografen met beelden, niet met woorden. Natuurlijk moet de fotograaf de juiste 
belichting kiezen en moet hij op de juiste plaats scherp gesteld hebben, maar een foto blijft 
leeg als het geen emotie opwekt.

Een fotograaf is een soort etaleur van gevoelens. Hij ziet iets, een mens of een voorwerp, en 
ziet daar iets in, of liever, voelt daar iets bij. Daarna vraagt hij zich af hoe hij dit het beste kan 
‘etaleren’ op een foto. Juist dit aspect, het doorgeven van deze emoties in foto’s, is de kunst 
van het fotograferen.

Lege foto’s waren het beslist niet deze keer met zo een bewogen thema als emotie, ze 
verbaasden, ontroerden, maar brachten me ook aan het lachen, wat ben ik toch blij dit te 
mogen doen, maar dit vergemakkelijkt beslist niet het maken van een keuze deze keer.

Uiteindelijk, na lang wikken en wegen heb ik gekozen voor de markante, in het oog springende 
foto van Peter Nijskens, een fascinerend beeld, pakkend neer gezet en de emotie’s springen er 
als het ware van af. Proficiat Peter met deze aangrijpende foto.
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De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 juni 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:

juli.:  eigenaardig, gek, grappig,

aug:  i.v.m. vakantie's geen foto v.d. maand

sept.:  zomer

okt.:  portret
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Limburg foto 2016

We gaan er dit jaar weer een interessante en spannende editie van Limburg Foto van maken 
als het aan ons ligt. Daarvoor hebben we ook de inzet van alle leden van de Limburgse clubs 
nodig. Op de eerste plaats om de beste foto’s in te sturen zodat we een fraaie expositie van 
de beste 100 foto’s kunnen samenstellen, en de allerbeste foto’s kunnen bekronen met een 
onderscheiding.

Op de tweede plaats gaan we topfotografen naar Limburg halen om over hun eigen werk 
te komen vertellen. We willen graag fotografen vanuit verschillende genres aan het woord 
laten, zodat er voor al onze leden een interessante lezing bij zit. We rekenen op een grote 
opkomst van onze leden.

Als straatfotograaf hebben we Bas Losekoot bereid gevonden om zijn verhaal te komen 
vertellen. Zijn werk was te o.a. te zien op Fotofestival Naarden.

Marijn Heuts is natuurfotograaf die boeiend kan vertellen over zijn passie, en grote 
bekendheid geniet onder natuurfotografen. 

We zijn nog bezig met een derde fotograaf zodat we een dag vullend programma kunnen 
presenteren. 

Net als twee jaar geleden vindt Limburg Foto plaats in het gebouw van Media Groep 
Limburg (MGL), Mercator 3 te Sittard. Wij zijn blij dat we de samenwerking hebben kunnen 
continueren.

Planning: 

Inleveren foto’s voor de wedstrijd: 
19-23 september 2016 bij het Huis voor de Kunsten in Roermond

Opening en prijsuitreiking:
vrijdag 21 oktober 2016 om 20 uur, MGL, Mercator 3, Sittard

Lezingen:  
zaterdag 22 oktober 2016, van 11-17 uur.

Binnenkort zullen we nadere informatie naar de clubs sturen over het wedstrijdreglement en 
de wijze van inzenden.

http://www.baslosekoot.com/
http://www.destinationanywhere.nl/
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Op het programma van Fotogroep Horst a/d Maas 
Spreker Joep Keij

Dat fotografie een ontzettend mooie en leuke hobby is, blijkt wel uit de vele amateurfotografen die 
er tegenwoordig zijn. Wat is er leuker dan je passie te delen door anderen je beste werk laten zien, 
samen op pad te gaan, over elkaars foto's te praten en gewoon gezellig samen te komen?
Fotografie kent natuurlijk vele gezichten. Er is voor ieder wat wils, of dat nu natuurfotografie is, 
portretfotografie, macro, architectuur of straatfotografie. Noem maar op. Als je er een plaat van kunt 
maken, bestaat het.

Toch zijn niet alle onderwerpen even bekend bij het grote(re) publiek...

Onze fotogroep heeft een paar keer per jaar een spreker op het programma staan. Iemand van 
buitenaf, die een ochtend zijn of haar werk komt laten zien en ons als groep inspireert om anders te 
kijken of te denken.

Deze ochtend hadden we Joep Keij uitgenodigd.
Joep is een documentair fotograaf die afgelopen jaar geslaagd is voor de Masterclass Verhalende 
Fotografie. Seriematig werken dus. Hij heeft het BMK-predicaat ontvangen voor zijn spraakmakende 
serie "COLLAR".
BMK staat voor BondsMeesterKlasse. Een predikaat dat je niet zomaar verdient!

Joep liet ons een kijkje nemen in zijn keuken.
Hij liet ons zien hoe hij is begonnen als fotograaf en wat hij allemaal gedaan heeft. Ik persoonlijk 
werd aangenaam verrast. Het verhaal van zijn serie over de zwervers van Parijs bijvoorbeeld, 
waarvan zelfs een boek is uitgebracht. De serie die hij met Jan Nabuurs maakte voor de Martin 
Coppens prijs. De Kubus bij de Parkfeesten, is simpelweg briljant bedacht en uitgevoerd.

Dat maakte zijn lezing zo interessant. Het out-of-the-box denken van een documentair fotograaf, je 
gedachten omzetten in beelden, hoe gaat dat? En waar begin je? Hoe ga je te werk?

Zijn verhaal over het behaalde BMK-predicaat nam ons mee in de wereld van BDSM. Op zijn zachtst 
gezegd een niet alledaags onderwerp.
Joep vertelde hoe hij op het idee van deze serie kwam, hoe hij integreerde in een groep mensen 
en hun vertrouwen won, en hoe hij na een periode van 5 maanden (!!) pas tot het daadwerkelijke 
fotograferen kwam. De uitspaak "you get what you give" bleek volledig op Joep van toepassing. 
Vertrouwen geven en uiteindelijk terugkrijgen. Geduldig afwachten. De ander volledig respecteren 
en vooral: menen wat je doet.

Na een korte pauze kwam als afsluiter de hele serie op tafel. Grote zwart-wit afdrukken in 
passepartout. En dat is toch wel hoe je het als fotograaf het liefste ziet. Op papier. Dat spreekt zoveel 
meer als een plaat die je vanaf een beamer of tv ziet....

Joep, namens de hele groep: bedankt dat je je verhaal met ons hebt gedeeld!

Monique Pouwels.
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In memoriam Jo van der Beek

24-04-1941 Roermond 28-04-2016

De medeoprichter van Fotogroep F8 Roerdalen is niet meer. 
Jo leed aan een ernstige ziekte waaraan hij met zijn doorzettingsvermogen 5 jaar het hoofd 
heeft kunnen bieden. 
Uiteindelijk heeft hij het gevecht verloren. 

Wij gedenken Jo met zijn humor en hart op de goede plek. 

Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Jo rust zacht.

Bestuur en leden fotogroep F8 Roerdalen
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 In Memoriam Wim Rouleaux

Op 69-jarige leeftijd is ons zéér gewaardeerde clublid Wim Rouleaux onverwachts overleden 
na een kort ziekbed.

Binnen onze vereniging was Wim een steun en toeverlaat, naast jarenlang voorzitter te 
zijn geweest heeft hij zich altijd ingezet voor de technische zaken binnen onze vereniging. 
Wim was ook altijd van de partij als er wat georganiseerd moest worden. Zo was hij altijd 
betrokken bij de organisatie van exposities en feesten. Ook was Wim de contactpersoon voor 
onze buitenlandse fotovrienden uit Köln en Hückelhoven.

We zullen Wim missen en ieder jaar weer gepast herdenken bij de bekendmaking van de 
Wim Rouleaux prijs die sinds 2 jaar bij AFV Blerick wordt toegekend voor de meest creatieve 
foto van dat jaar.

Wij wensen Mieke, Bas, Manuela, Kira, Rob en Maud sterkte voor de komende tijd.

Wim bedankt voor al het werk dat je voor ons gedaan hebt en de enorm fijne vriendschap 
die je ons hebt gegeven.

 Bestuur en leden van AFV Blerick
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Expositie Fotokring Midden-Limburg  
in de Kruisgangen Roermond
Zondag 1 mei jl. om 15 uur, werd de opening van de tweejaarlijkse expositie van Fotokring Midden-
Limburg (FKML) verricht door de voorzitter Kees de Jong en bestuurslid Rein Reuter. De inleiding 
werd verzorgd door Kees de Jong (van de plaatjes) en werd vervolgens voortgezet door de Rein 
Reuter (van de praatjes). Rein “krijt-visualiseerde” nog eens in zwart/wit op het blackboard, dat 
tijdens de expositie 159 foto’s te bewonderen zijn.

De expositie vindt  plaats in de mooie Kruisgangen van het voormalige Kartuizerklooster, met zijn 
fantastische Caroluskapel, aan de Swalmerstraat 100 in Roermond. Het thema voor dit jaar is 
‘Mensen‘. 

De leden van FKML hebben dit thema verder uitgediept. Elk heeft op z’n eigen wijze opnames 
gemaakt, waarop vaak bijzondere mensen krachtig en gevoelvol in beeld zijn gebracht. Ook gaat 
de aandacht uit naar liefhebberijen en interessante hobby’s, met name naar de vele miniatuur 
autoverzamelaars. Maar ook de gewone dagelijkse bezigheden en beslommeringen zijn op een 
bijzondere en treffende wijze belicht. Daarbij completeren de prachtige portretten en de aparte 
beelden van straatfotografie het geheel tot een interessante en mooie expositie. Ieder lid had de 
vrijheid om zijn/haar beelden op een eigen wijze te presenteren. Daardoor kreeg de expositie een 
grote variëteit in presentaties.

Léon Stroucken (Fotogroep Interfocus)
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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.

juni 2016
de hele maand juni
FG Interfocus uit Roermond exposeert in de Bibliotheek van Roermond (Bubliorura aan de 
Neerstraat 11-13).
Dit keer is het thema: OLS Maasniel.
Deze expositie geeft aan de hand van 16 duofotowerken een terugblik op het ‘OLS Maasniel’.
Bibliorura is dagelijks open. Voor meer informatie klik hier.

20 juni 2016
Lezig over seriematige fotografie door Jan Nabuurs in de Vlonder, Florasingel 38, 6043 WD 
Roermond.
Aanvang 20.00 uur. 
Voor meer informatie klik hier.

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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oktober 2016
21 t/m 29 oktober Limburg Foto 2016

Fotowedstrijd LF 2016
Inleveren foto’s voor de wedstrijd: 
19-23 september 2016 
bij het Huis voor de Kunsten in Roermond

Opening en prijsuitreiking LF 2016
vrijdag 21 oktober 2016 
om 20 uur, bij MGL, Mercator 3, Sittard

Lezingen LF 2016
zaterdag 22 oktober 2016, 
van 11-17 uur.

november 2016
11, 12 en 13 november 
Fotoclub Reflex '88 exposeert 11, 12 en 13 november, haar fotowerk in de Spuiklep in Heerlen.
Ook worden er weer diverse multimedia shows gepresenteerd.
Opening is op vrijdag 11 november om 20.00 uur.
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Expositie Fotogroep Interfocus Roermond
Thema: OLS Maasniel 2015

Van 31 mei t/m 30 juni exposeert 
Fotogroep Interfocus voor de derde 
keer bij de Bibliotheek Bibliorura. 
Ditmaal met een opvallende 
fotoselectie van het Oud Limburgs 
Schuttersfeest. De expositie ‘OLS 
Maasniel’ is te bezichtigen in de 
Gabriël Gorriszaal op de eerste 
etage.
   
Om in de stemming te komen voor 
het Oud Limburgs Schuttersfeest 
in Maasmechelen op zondag 3 juli 2016, geeft Fotogroep Interfocus in juni een terugblik op 
het OLS 2015 in Maasniel. Zes leden van de fotogroep fotografeerden vorig jaar in de extreme 
hitte de vele gebeurtenissen op en rondom het feestterrein. Ook werd op het op- en afbouwen 
gefotografeerd en niet te vergeten het Kinder-OLS dat de ‘opwarmer’ was voor het echte 
schutterswerk. 

In Maasniel is gebleken dat het OLS een belangrijke bijdrage levert aan het immaterieel cultureel 
erfgoed in Belgisch en Nederlands Limburg. 
Deze expositie toont aan de hand van 16 duofotowerken een schitterende compilatie van het 
‘OLS Maasniel’. 

Deze terugblik op dit Maasnielse  Oud Limburgs Schutterfeest  is te zien aan de hand van 16 duo 
fotowerken en is gedurende de maand juni gratis te bezoeken.

Vanaf de maand maart 2016 exposeert de FG Interfocus regelmatig foto's in de bibliotheek van 
Roermond (Bibliorura) aan de Neerstraat.

Dit zijn kleine thematische exposities (ongeveer 14-16 foto's).

De volgende thematische exposities zijn:
- 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.
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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

