
 

FEBRUARI 2016

rayonbulletin

Informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

Foto van de maand
Foto: Theo Zelen

Maasbree 



Colofon

Voorzitter:
Frans Grommen
Kasteel Frymersonstraat 28
6043 XL Roermond
Tel: 0475-691019
Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl

Secretaris:
Frans Smets
Geliskensdijkweg 7
5927 NG Venlo
Tel: 077-3827851
Email: secretaris@fotobondlimburg.nl

Penningmeester:
Anja Schobben
Krompbunderstraat 25 
6171 LK Stein
Tel: 06-17320064
Email: penningmeester@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers:
Mary van Rossenberg
Peijerstraat 122
6101 GH ·Echt 
Mob: 06 3482 0172
E-mail: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Wedstrijden & Exposities:
Peter Lambrichs
Jacques Schreursstraat 11
6367 SN  Voerendaal
Tel: 045-575 10 72
E-mail:  peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

Rayonbulletin / Webbeheer:

Jean Pierre Cremers
Diana Putters
Hub. Tonnaer

U kunt met uw vragen bij een van 
ons terecht.

Foto van de maand:
Jean Pierre Cremers

Ga voor de email naar de website:
www.fotobondlimburg.nl

http://fotobond.nl/wp-content/uploads/2013/01/Voorwaarden-inzenden-aspirant-BMK-2013.pdf


3Rayonbulletin Fotobond Limburg f e b r u a r i  2 0 1 6  | 

van de voorzitter - februari 2016

Van de voorzitter - februari 2016

Het was de week van de prijswinnaars van de Zilveren Camera. Het is inmiddels oud nieuws 
dat Eddy Wessels voor de tweede keer deze prestigieuze titel won. Dit maal met een serie 
over gevechten in Irak tegen IS. Sterke serie uiteraard en bijzonder actueel. Voor de jury dus 
een inkoppertje.

Tussendoor even een opmerkelijk ‘nieuwtje’. Op PhotoQ schrijft Adriaan Monshouer 
“hersenonderzoek heeft nog een ander opmerkelijk feit blootgelegd. Als we onze keuze 
(bijvoorbeeld: wat is de beste foto?) moeten beargumenteren, dan kiezen we voor een 
ander beeld dan als we gewoon kunnen zeggen: die foto daar, die vind ik de beste.”
We hadden twee Limburgse derde prijswinnaars bij de Zilveren Camera. Stephan Koopmans 
in de categorie natuur met zijn inmiddels bekende luchtfoto’s van Limburg. David Peskens  
verdiende eveneens de derde prijs in de categorie cultuur met zijn serie Kokoro over 
een dansmarathon. Beide fotografen gefeliciteerd voor de prijs. Er is ongetwijfeld veel 
concurrentie, want er zijn nogal wat beroepsfotografen in Nederland, en dan is het toch 
mooi als ze zo’n prijs in de wacht sleept.

Wij hebben als Afdeling onze eigen wedstrijd voor series,  5-met-samenhang. 
Daar kan ieder lid zijn serie voor inzenden. Deze wedstrijd heeft de laatste jaren zijn waarde 
bewezen met een steeds toenemend aantal deelnemers. We mogen dit jaar als Afdeling 
Limburg meer inzendingen voordragen voor deelname aan Foto Nationaal. 
Dus het loont zeker om mee te doen. Ben benieuwd naar jullie inzendingen.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Foto van de maand februari 2016

Thema: Winter

 

Theo Zelen - Maasbree

Hoe kun je het verzinnen…..
Bij een temperatuur van meer dan tien graden Dachten we vorige week even dat de winter 
toch z’n intrede had gedaan, is-ie na het weekend alweer verdwenen. Hoe kan het dat de 
winter zo zacht is en krijgen we nog wel vorst? En als we toch bezig zijn, hoe zit het met de 
Tocht der Tochten?

Zullen er ooit nog echte winters komen in Nederland? Dat je tenen bevriezen en je neus 
knalrood wordt? Dat je op de slee kan en dagenlang kan schaatsen op een bevroren plas?
Wordt het ooit nog winter? Of weten we straks niet meer wat schaatsen is?
Maar goed, nu worstel ik nog steeds met dat gezegde... ‘Een winter zonder sneeuw is 
als..............’En toen bedacht ik me dat ik in mijn 64 levensjaren het nog nooit meegemaakt 
heb dat er geen sneeuw is gevallen en dat het niet significant gevroren heeft. Dit is de eerste 
keer in mijn leven dat er geen winter is geweest. Geen sneeuw, het is niet echt koud geweest 
en schaatsen is niet mogelijk geweest (althans niet hier in het zuiden). We zijn gewoon van 
de herfst direct door naar de lente gegaan lijkt het wel.

Ondanks of juist dankzij deze feiten waren er toch weer een diversiteit aan winter foto’s, 
zowel met als zonder sneeuw, waar ze die sneeuw vandaan gehaald hebben zou ik wel eens 
graag willen weten, maar dit terzijde.

De keuze was daarom niet zo eenvoudig, fraaie stilistische bomenrijen, idyllische 
winterlandschappen en nog veel meer passeerden de revue, waar uit ik het fraaie, 
esthetische beeld van Theo Zelen, als foto van deze maand gekozen heb. Een magnifieke 
foto, zo sereen van kleur, waarbij die fraaie tongvormige vorm die zo frappant uit die rechter 
hoeken komen, en door de interessante toevoegingen van juist dat beetje groen en dat iele 
boompje maken het beeld juist compleet.
Een foto die ook veel vragen oproept….wat is het nou precies ? Juist daarom blijf je er naar 
kijken.
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Proficiat Theo met deze fascinerende winter foto.
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Vasteloavend
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 februari 2016

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

aanvulling webredactie gevraagd

Helaas heeft Diana Putters aangegeven dat zij gaat stoppen met haar werkzaamheden voor 
onze Afdelingswebsite . We zijn haar zeer dankbaar voor de jarenlange inzet om de website 
van de Afdeling bij te houden en voor de prettige samenwerking die we als bestuur al die tijd 
met haar hebben gehad.
 
We zijn dus nu dringend op zoek naar een opvolg(st)er voor Diana. De werkzaamheden 
bestaan uit het plaatsen van de artikelen van het bestuur van de Afdeling en van de 
aangesloten clubs op de website. Daarnaast wordt maandelijks uit alle bijdragen het 
Rayonbulletin samengesteld. Samen met Hub Tonnaer  worden de werkzaamheden 
uitgevoerd. Praktisch gesproken betekent het om de andere maand ‘dienst’. Gemiddeld zal 
het om het plaatsen van ongeveer twee artikelen per week gaan.
 
De website wordt op dit moment gemoderniseerd. Er wordt de nieuwste versie van Joomla 
gebruikt. We verwachten dat de nieuwe website binnenkort klaar is.
 
Belangstellenden kunnen zich bij ondergetekende melden voor meer informatie.
 
Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg 
voorzitter@fotobondlimburg.nl
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Exposities en lezingen

De expositie bevat 25 zwart-wit concert foto’s van 2012-2015. 
Gefotografeerd in de diverse lokale concertzalen zoals de Nieuwe Nor, Parkstad Limburg 
Theaters, De Limburg Zaal, Spirit of ‘66.
 
Contact: ton.van.der.mark@home.nl 
Webpage: www.markinton.nl
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Expositiebesprekingingen

Expositiebespreking FC Dracula

Traditioneel is het elk keer weer fotoclub Dracula die het nieuwe jaar met hun foto 
tentoonstelling op een waardige wijze inluidt.Een mooie start van 2016, niet alleen het 
olympisch jaar, maar ook weer Limburg Foto dit jaar en nog zeker veel meer andere foto 
evenementen. Fotoclub Dracula heeft zijn vreemde naam te danken aan de Stichting 
Jongeren-Sociëteit Dracula, waarvan de fotoclub een onderdeel is. Fotoclub Dracula te 
Margraten is rond 1980 (o.a. door Hub Huynen) opgericht als onder afdeling van deze 
sociëteit.

Het was wederom gezellig druk bij de opening, vele bekende gezichten die trouw elke 
expositie in onze regio bezoeken. Marcel Jakobs, de voorzitter van deze club en al jaren een 
vertrouwd gezicht binnen de fotoclub Dracula, had deze keer de eer om deze foto expositie 
op een passende wijze te openen. Ondanks de beperkte ruimte weet deze club om er toch 
elk jaar weer iets verrassends aan te voegen, naast de geëxposeerde foto’s, het jaar thema 
en de estafette foto, dit jaar voegden ze er een waardige beamer show aan toe, waar het, 
onder het genot van een drankje, goed toeven was.

Om hier alle foto’s te bespreken, zou te ver voeren, maar enkele bijzondere foto’s, die er 
duidelijk uit sprongen qua originaliteit en uitvoering wil ik er toch graag uit halen.

Laurie Slangen met een imponerende serie “oosterse” vrouwen in het blauw, waarvan deze 
er een was die op mijn netvlies bleef plakken door de treffende gezichts uitdrukkingen, 
mede door de goed gekozen uitsnede geeft dit een fraai, werkelijks getrouw beeld weer van 
de situatie aldaar.
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Rachel Lemlijn verraste ons met beelden van handen en voeten, sfeervol en ietwat 
mysterieus achter glas gefotografeerd, foto’s die wat te raden laten, die je aan het denken 
zetten, en daar kijk je toch net wat langer naar…..

Adrie Slangen beperkte zich zelf, door zich toe te leggen op bruggen en water, een mooie en 
passende combinatie. Juist door deze beperking ontstaat een fraai symmetrisch beeld van 
driehoeken, waarbij de fraaie lichtinval een voorname rol speelt, mede door het beperkt 
kleurgebruik.
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Pieter Jacobs lijkt me echt een buiten mens, getuige zijn serie die hij schoot van al die 
vogels, een niet zo voor de hand liggend onderwerp, maar fraai in beeld gezet op het juiste 
moment.

John Smeets experimenteerde op een zeer fraaie wijze met de uitdagende moderne 
architectuur, en deed dat op een voortreffelijke wijze, getuigen zijn aparte foto’s.
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Anny Huyts weet met minimale middelen en heel beperkt kleur gebruik, een uiterst 
interessant beeld neer te zetten dat blijft boeien, juist door die beperkte signalisatie, zet het 
je wel aan om te blijven kijken….
Marcel Jacobs weet je ook steeds weer te boeien, ditmaal met een strakke zwart wit serie, 
architectuur in optima forma.
Zonder de niet vermelde exposanten tekort te doen wil ik het toch hierbij laten, hadden 
ze maar de moeite moeten doen om te komen kijken, het was wederom de moeite zeker 
waard.

Ik heb alvast 6-7-8 januari 2017 in mijn agenda gezet voor de komende expositie van 
fotoclub Dracula.
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agenda

februari 2016

9 januari t/m 17 februari
Expositie Euregionaal fotoproject ‘De letste Schiech’ 
in samenwerking met het Verbond van Limburgse Fotokringen (B) en 
Deutscher Verband für Fotografie (D)in het 

Gemeenschapscentrum Tentakel
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven

1 t/m 29 februari 
Expositie Ton van der Mark bij 
Foto Gery
Dautzenbergstraat 40
6411  LC  Heerlen
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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 






 
 

 
 


