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vAn de voorzitter - juli 2016

We hebben inmiddels de derde spreker voor Limburg Foto vast kunnen leggen. Het is 
ons gelukt om niemand minder dan Ellen Kooi naar Limburg te halen voor zaterdag 22 
oktober. Daarmee is het trio topfotografen compleet en kunnen we ons verheugen op een 
inspirerende dag die ons weer nieuwe inzichten en elan kunnen bezorgen.

De opening van Limburg Foto op vrijdagavond 21 oktober om 20 uur zal verricht worden 
door de Limburgse gedeputeerde voor cultuur, de heer Ger Koopmans. Wij zijn zeer 
vereerd dat hij bereid is om het startschot te komen geven.  Als gedeputeerde is hij het 
afgelopen jaar druk bezig geweest om nieuwe impulsen aan het cultuurbeleid in Limburg 
te geven.

Ondertussen, zo is mijn verwachting, zijn alle leden druk bezig om hun foto’s te maken, te 
bewerken en te selecteren voor de wedstrijd.  We willen graag een mooie tentoonstelling 
samenstellen en daar hebben we onze leden hard voor nodig. Een zeer deskundige jury 
zal de selectie maken na de inzendtermijn en de top-drie aanwijzen. 

En natuurlijk is inherent aan een wedstrijd dat er ook afvallers zijn. Dat gebeurt 
beroepsfotografen en ook ons vrijetijdsfotografen. Wim Jenniskens schreef een 
behartigenswaardig artikel over het niet begrepen voelen als fotograaf (zie website). “Blijf 
gewoon genieten van jouw fotografie”. Dat lijkt me een wijze les. We fotograferen omdat 
we er een hoop plezier aan beleven en niet om in de prijzen te vallen, al is dat laatste een 
leuke opsteker. 

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie en veel foto-inspiratie en dan zien we in 
september graag jullie beelden bij Limburg Foto. Veel plezier.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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foto vAn de mAAnd - juli 2016

Thema:   
eigenaardig, gek, grappig,

Wim Jenniskens  
van fotoclub Blerick.

Toeval…….. bestaat toeval ?

Voor mij niet. ”Het valt je toe”. 
Voor de meeste mensen bestaat 
het wel. Als je het gaat toepassen 
kom je er steeds meer achter dat 
het niet bestaat maar dat het je 
toevalt. En dat het je toevalt doe 
je eigenlijk met je eigen gedachten. Je stuurt dus het toeval door ervan tevoren bewust of 
onderbewust eerst over gedacht te hebben.

Wat wij toeval noemen is een opmerkelijke, doch niettemin onvermijdelijke, samenloop 
van omstandigheden. Het is namelijk onvermijdelijk dat de dobbelsteen op een bepaald 
getal valt en dat we elkaar tegenkomen op die plek in het buitenland. Of dat we op het 
zelfde moment over iets beginnen te praten. Maar dat wil nog niet zeggen dat al dat 
onvermijdelijke gepland is, integendeel……!

Maar ik vind het op zijn minst wel frappant.

Ondertussen zullen de meeste van jullie wel Wim Jenniskens kennen, of tenminste van hem 
gehoord hebben. Wim schreef onlangs een artikel, dat hij als fotograaf niet begrepen werd 
in zijn fotoclub, maar hij kan er gelukkig goed mee leven, een opbeurend stukje uit zijn hart 
geschreven…..daarom verscheen het deze week ook op onze facebook pagina, en in een 
mum van tijd meer dan 70 likes en al 11 keer gedeeld.

Enkele dagen later bekijk ik met veel bewondering de ingezonden foto’s, met als thema: 
gek…grappig, eigenaardig, en ik kan er eigenlijk niet omheen, die ene foto blijft me steeds 
weer boeien en laat die nou “toevallig” van Wim Jenniskens zijn.

Wim blijft uiterst consequent zijn eigen ding doen, op zijn heel eigen wijze, zoals ook nu 
weer kunnen zien. Door zijn subtiele maar goed doordachte toevoeging transformeert 
hij deze foto in een gekke komische situatie, mooi van opbouw, eenvoudig van kleur, een 
fascinerend beeld met een glimlach. Wim blijf gewoon je eigen weg gaan, want ik heb je 
begrepen, en ik hoop vele anderen ook.

Proficiat Wim met deze vermakelijke foto...!
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De volgende foto van de maand, heeft als thema: zomer.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 augustus 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:

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. 

De derde fotograaf die aan Limburg Foto 2016 een bijdrage levert is Ellen Kooi,  de 
fotograaf van grote panoramische beelden waarin landschappen het decor vormen en de 
mens een prominente plaats heeft.

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.
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ik voel me (in mijn fotoclub) Als fotogrAAf niet begrepen!

Even voor de geruststelling: ik kan er goed mee leven.

Maar wat is er dan aan de hand? Veel fotografen (en ik ook) zijn met een genre bezig. Denk 
aan natuur, urban, bewerkte foto’s, portret, concert, macro enz.
Vaak komen we in onze fotoclub met een variant van de vorige foto. Dat werkt minder 
verrassend. Erger nog in het ergste geval krijg je te horen dat we dat nu wel vaak genoeg 
gezien hebben. Dat is dodelijk voor een goede clubsfeer. Het kan niet anders dat de 
maker geholpen wordt in zijn genre (voorkeur). Dat kan door te vergelijken met zijn vorige 
foto’s. Dus werk aan de winkel voor de besprekers van foto’s. Een cursus kan waarschijnlijk 
helpen.

Maar, en dat valt me steeds meer op, je kunt zelf (als maker) ook aan dit probleem 
werken!!! Realiseer je goed waarom je de foto laat zien.
Is dat omdat je echt wilt leren hoe het beter kan?
Is het omdat je gewoon graag laat zien waar je mee bezig bent?
Of wil je graag schouderklopjes ontvangen. Met dat laatste, is niets mis mee, maar je bent 
dan wel kwetsbaar!!!
Dit geldt ook bij het meedoen aan wedstrijden. Ook daar voelen we ons vaker niet 
begrepen. Hoe vaak hoor je geen begrip voor de uitslag van de jury!

Hoe verder?
Ga gewoon door met datgene wat jou boeit. Luister wat anderen te zeggen hebben. Maar 
laat je lol niet bederven met de opmerkingen van anderen.
Maak jezelf niet (te) afhankelijk van de mening van een ander, maar doe er je voordeel 
mee.
Blijf gewoon genieten van jouw fotografie! En als dat is zonder prijzen bij wedstrijden: dan 
blijft er nog genoeg reden over om met passie en plezier foto’s te maken. 

Maak jezelf vrij.
Geniet maar luister met mate!!!

Wim Jenniskens
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online fotowedstrijd - limburgse kAstelen in beeld

 
Voor de online fotowedstrijd Limburg in Beeld werden de bij de Fotobond Afdeling Limburg 
aangesloten fotografen uitgedaagd hun focus te richten op de Limburgse kastelen. Niet alleen 
op de kastelen in hun omgeving, maar ook op het interieur van deze historische gebouwen.

Ondanks het feit dat Limburg een kastelenprovincie bij uitstek is en er aan onderwerpen geen 
gebrek is, werden er maar 28 foto's ingestuurd.

De beoordeling van de inzendingen door de juryleden Jan Mrösz en Ted Born heeft de 
volgende prijswinnaars opgeleverd:

Prijswinnaars

 

De drie prijswinnaars ontvangen een afdruk van hun inzending een afdruk in de vorm van een 
wanddecoratie.
Deze wordt wederom ter beschikking gesteld door de wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV 
uit Buchten.     

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities
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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.

juli 2016
- t/m 14 juli
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.  

september 2016

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

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

24 september t/m 23 oktober
Fotogroep Inter-Limburg heeft haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het 
Cultuurcentrum Achterolmen te Maaseik ( van Eycklaan 72 ).
De opening is op zaterdag 24 september om 15.00 uur.
Verder nog te zien van 24 september t/m 23 oktober. Openingstijden: werkdagen 9-16 uur, 
zaterdag 14-17 uur en zondag 10.30-13.00 uur.

exposities en lezingen
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oktober 2016
21 t/m 29 oktober Limburg Foto 2016

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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dromen met fotof limburg

FotoF Limburg steekt de handen weer uit de mouwen....!
en is nu druk bezig met de voorbereidingen van een uiterst boeiende foto expositie met 
als thema: dromen...
in galerie 17negen40 in Nuth.
16-17-18-24-25 september a.s.
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Fotogroep Inter-Limburg heeft haar tweejaarlijkse fototentoonstelling dit jaar in het Cultuurcentrum 
Achterolmen te Maaseik ( van Eycklaan 72 ).

Fotogroep Inter-Limburg bestaat uit een groep vrijetijdsfotografen uit Belgisch en Nederlands 
Limburg.
De leden zijn:
Hein en Karin Bonnie (NL), Mia Geyens (B), Mathieu Jacobs (B), Karin de Jonge (NL), Theo Kuipers (NL), 
Danny Lousbergh (B), Ton Mestrom (NL), Geert Noij (NL), Anki Riteco (NL), Jan van Soest (NL), Guido 
Vandebroek (B), en Piet Versteegden (NL).

fotogroep inter-limburg exposeert weer in mAAseik

De opening is op zaterdag 24 september om 15.00 uur.
Verder nog te zien van 24 september t/m 23 oktober.

Openingstijden: werkdagen 9-16 uur, zaterdag 14-17 uur en zondag 10.30-13.00 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


