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Thema: ZOMER

Het einde van de officiële zomer komt langzaam, maar zeker in zicht. In onze regio openden 
de meeste scholen vanochtend weer hun deuren. De meeste vakanties zijn helaas voorbij.

De zomer van 2017 had tot dusver twee gezichten. De start was veelbelovend. Eigenlijk 
begon de zomer al in de tweede helft van mei. Juni werd een extreem warme zomermaand, 
goed voor een gedeelde eerste plaats met juni 1976. Anders dan in 1976 kwam geduren-
de de hoogzomer de klad er al snel in. Juli grossierde in wisselvallig weer. Regionaal (in 
het noordoosten) verliep de maand zelfs record nat met maandsommen tot meer dan 200 
millimeter aan toe. Augustus deed het gedurende de eerste twee decades niet veel beter en 
dus is de zomer als geheel voor de meeste zon- en warmteliefhebbers toch wat teleurstel-
lend verlopen. Behalve dan voor degenen die zijn afgereisd naar het zuiden van Europa of 
de Balkan waar de zomer geregeld extreme hitte heeft gebracht. Maar dat was misschien 
weer teveel van het goede. Bovendien werd de hitte er soms bruut afgestraft door hevig 
noodweer.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de zomer ook op een andere manier twee gezichten 
heeft. En dat komt vooral goed tot uiting als je kijkt naar het aantal tropische, zomerse en 
warme dagen tot nu toe.

En die twee heel verschillende gezichten van de zomer kwamen ook prima tot uiting in de 
ingezonden foto’s van deze maand.
Fraaie zomerse plaatjes van het strand, park of in de stad, volop zomer dus, maar een foto 
die viel me gelijk op, een intrigerend beeld, dat precies het “tweede gezicht” van deze zomer 
toonde. Door een sierlijke waas van regendruppels, hier en daar nog mooi geaccentueerd 
door de kleur van de achtergrond, zien we een etalage in vrij ingetogen kleuren, waartegen 
de felle, intense kleuren van de passerende toeristen een mooi contrast vormen, en uiterst 
zorgvuldig in het beeld gezet zijn. Ook dit is de zomer, al moet het niet te lang duren, en was 
het voor de winnaar van deze maand, Jan Crutsen lid van FC Reflex ´88, Heerlen, en F.G. 
Maastricht, zeker de moeite waard om op zo een mooie “zomerse dag” er op uit te trekken.
het heeft zich zeker geloond...!
Jan van harte gefeliciteerd met deze zomerse foto.

De volgende foto van de maand, heeft 
als thema: evenementen.

De deadline voor de inzendingen (max-
imaal 3 per persoon) ligt op 22 septem-
ber 2017. 

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-
adres en ze krijgt sowieso een plaatsje 
op de site. 

fOtO vAn de mAAnd - september 2017
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Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 pixels langste zijde). 
Vermeld even het thema van de foto van de maand in je email.

Jean Pierre Cremers

Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl

Dus:  
de uiterste inzenddatum voor de volgende foto van de maand is 22 september 2017.  
Het thema is: evenementen.

Klik hier of op de afbeelding hiernaast  
voor weergave van  

alle ingezonden foto’s van deze maand ! 

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-07juli/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-09 september/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-09 september/index.html
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Euregionale  
Fotowedstrijd 

2017

De Fotobond afdeling Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw, het Deutscher 
Verband für Fotografie Rheinland en het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren in 2017 
wederom een Euregionale Fotowedstrijd en -exposite.

Het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2017 is:

(OVER)BRUGGEN
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en het Rheinland worden 
in het kader van de Euregionale Fotowedstrijd uitgedaagd om individuele foto’s of een 
fotoserie in te zenden over het thema ‘(over)bruggen’. Het thema gaat over architectonische 
verbindingen over wegen, water en dalen in beeld te brengen, maar ook (met name) over 
het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen, culturen, religies etc. In een tijd dat 
onze samenleving en het gemeenschapsgevoel steeds meer onder druk komen te staan 
als gevolg van de aanhoudende vluchtelingencrisis, de continue terreurdreiging, politieke 
ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau etc. is de behoefte om de 
saamhorigheid te vergroten en verschillen te overbruggen sterker dan ooit. De organisatie 
van de fotowedstrijd daagt fotografen uit om hiermee aan de slag te gaan.  
De wedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen die zijn aangesloten bij fotoverenigingen 
die deel uitmaken van de Fotobond afdeling Limburg, Deutscher Verband für Fotografie 
Rheinland e.V. en Verbond van Limburgse Fotokringen vzw of individueel lid zijn van een 
van deze fotobonden.

Uit alle inzendingen worden 50 individuele foto’s en 10 fotoseries geselecteerd voor de 
foto expositie die zowel in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg als het Rheinland te zien 
zal zijn. Bij de beoordeling van de foto’s zal de jury vooral aandacht hebben voor de wijze 
waarop het thema tot uitdrukking is gebracht, met oog voor de inhoudelijke en fotografische 
kwaliteit van de inzendingen.

Voor meer informatie over de Euregionale Fotowedstrijd verwijzen we u naar de website 
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd. 
Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het Huis voor de Kunsten Limburg 
of van Fotobond, afdeling Limburg

Huis voor de Kunsten Limburg
Consulent Film & Fotografie
Patricia Peters
T:  +31 (0)475 399 278
E:  ppeters@hklimburg.nl

Fotobond, afdeling Limburg
Bestuurslid Wedstrijden & exposities
Peter Lambrichs
T: +31 (0)45 575 10 72
E: peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
mailto:peter.lambrichs%40fotobondlimburg.nl?subject=
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foto individueel 2017

Deze wedstrijd heeft als doel de leden van de Fotobond de mogelijkheid te bieden hun 
werk landelijk te tonen en te toetsen aan het fotografisch werk van andere leden. Er wordt 
digitaal ingezonden. De uitslag wordt bekend gemaakt in een openbare bespreking. 
Daarna is er een expositie van ongeveer vijftig, uit de inzending geselecteerde, foto’s.

De thema’s van deze Foto Individueel zijn: Natuur, Sport, Vakantie, Feest en Open

Van maandag 4 september 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017 kan er weer worden 
ingezonden voor ‘Foto Individueel’.
Ieder lid mag 1 of 2 foto’s inzenden. De foto’s kunnen worden ingezonden in 1 of 2 van de 
bovengenoemde genres:

De ingezonden foto’s zullen worden gejureerd door 3 juryleden en deze zullen over 
enkele maanden bekend worden gemaakt. De hoogst eindigende foto’s worden openbaar 
besproken op zondag 26 november 2017 in ‘De Boodschap’ in Rijen.

Hierbij worden ook de winnaars bekend gemaakt van de 1e, 2e en 3e prijs, én de winnaars 
van de stickers: Goud met ster, Goud, zilver en Brons.

Na de openbare bespreking zal er een expositie volgen van de 50 hoogst geëindigde foto’s 
op een nog nader te bepalen locatie. 
Na de expositie zullen de in opdracht van de fotobond afgedrukte foto’s eigendom worden 
van de makers. 
 
Meer informatie en reglementen zijn te vinden op de website van de Landelijke Fotobond.

Door een klik op onderstaande afbeelding zijn de prijswinnaars van de 
vorige Foto Individueel 2015 nog eens te zien

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-individueel/foto-individueel-2017/
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/FI-2015/
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1780 Fotoclub Grensland - Sittard

FC Grensland is een nieuwe moderne fotoclub in 
Sittard.

Hun clubavond is elke 2de maandag van de 
maand.

Van 19.30u tot 21.30u. In augustus hebben we 
geen bijeenkomst.

Naast de maandelijkse bijeenkomst organiseren 
ze ook meerdere uitstapjes (meestal in het 
weekend) gedurende het jaar.

 

@fotoclubgrensland

Website: 
http://www.fotoclubgrensland.nl/

Facebook: 
https://www.facebook.com/fotoclubgrensland/

E-mail: info@fotoclubgrensland.nl

1781 Fotokollektief ZENZR - Itteren

ZENZR is een kollektief van enthousiaste 
fotografen die geregeld bij elkaar komen. 
“ZenzR” is een platte taalsverbastering 
van het woord Sensor, zoals deze 
tegenwoordig in de moderne digitale 
camera’s zitten.

ZenzR richt zich vooral op het “doen” van 
fotografie en verhogen van het niveau van 
de individuele fotograaf.

Wat doen ze zoal? (of gaan ze doen):
- Foto’s maken in de studio en op lokatie.
- Het bespreken en oplossen van 
knelpunten.
- Het in de praktijk brengen van geleerde 
in de workshops van MBP.
- Het organiseren van korte foto 
uitstapjes.(thema gericht.)
- Het invullen/uitwerken van ideeën van 
leden.

Facebook: 
https://www.facebook.com/Fotokollektief-
ZENZR-194210031036069/

Telefoon: 06 48059075

fC grensland en fotokollektief ZenZr  
worden lid van de fotobond limburg 

http://www.fotoclubgrensland.nl/
https://www.facebook.com/fotoclubgrensland/
mailto:info@fotoclubgrensland.nl
https://www.facebook.com/Fotokollektief-ZENZR-194210031036069/
https://www.facebook.com/Fotokollektief-ZENZR-194210031036069/
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oProeP voor 25ste editie limburg foto in 2018

In 2018 zal de 25ste editie van Limburg Foto plaatsvinden. Als bestuur van de Afdeling 
willen we daar een speciale editie van maken. Een van de onderdelen is een tentoonstelling 
met een overzicht van de prijswinnende foto’s van de voorafgaande 24 edities.
In ons archief zijn echter alleen de foto’s van de laatste drie edities te vinden. Vandaar dat 
we al onze leden oproepen om ons te helpen om de prijswinnende foto’s van alle edities te 
verzamelen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat leden die in het verleden de prijswinnende foto maakten 
inmiddels zijn overleden of geen lid meer zijn. Vandaar dat we alle leden vragen om in hun 
geheugen en archief te zoeken naar de 
prijswinnende foto’s van Limburg Foto 
uit het verleden. Met hulp van iedereen 
kunnen we volgende jaar een mooie 
speciale editie van Limburg Foto maken.

Hebben jullie namen en foto’s van 
vroegere prijswinnaars of andere 
relevante informatie, geef dit dan 
aan ons door via secretaris@
fotobondlimburg.nl
Het bestuur van de Fotobond Afdeling 
Limburg

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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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.

september
- uiterlijk 29 september
Inzenden van foto’s voor de Euregionale Fotowedstrijd.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het 
wedstrijdreglement en het inschrijfformulier, op korte termijn op deze website en in het 
regiobulletin bekend worden gemaakt.

- 1 september 
Op vrijdag 1 september 2017 presenteert Loek Groenendijk, middels een 
beamerpresentatie, zijn serie “het indiscrete oog”, waarvan inmiddels een prachtig boek in 
diverse talen verschenen is.
Aanvang 20.00 uur in Sportcentrum Gitek Leeuwerikstraat 2 in Nuth. Toegang : gratis, wel 
gaarne even aanmelden via: fotoflimburg@hotmail.com.
Klik hier voor meer informatie.

- van 1 t/m 29 september 
Fotoexpositie van de Fotokring Stein in het gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 
9 in Beek.
Voor openingstijden en achtergrondinfo over deze expositie klik hier voor een pdf met alle 
informatie !

 - 9 en 10 september
FK Midden Limburg exposeert op de Open Monumentendagen in de Ursulakapel, 
Voogdijstraat 24 te Roermond.
Het thema van de Open Monumentendagen is tevens het thema van de foto-expositie: 
Boeren, burgers en buitenlui.
Voor openingstijden klik hier.

- 15, 16 en 17 september 
Fotokring Echt bestaat 60 jaar en dat vieren ze met de expositie ‘60 jaar Fotokring Echt’.
Adres: Vincentiuslaan 9, 6114 ED Susteren.

expOsities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/932-presentatie-het-indiscrete-oog-door-loek-groenendijk
http://fotobondlimburg.nl/images/exposties/Affiche-Expo-2017.pdf
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/943-foto-expositie-fotokring-midden-limburg-tijdens-open-monumentenda
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/941-expositie-60-jaar-fk-echt
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- 15 september t/m 1 oktober
FKZL exposeert in deze periode expositie in het gebouw van Post- in Kerkrade. Vrijdag 15 
september wordt de expositie om 20:00 geopend. 
De expositie zal alleen in het weekend geopend zijn van 12:00 tot 17:00. De openingsdagen 
zijn de volgende: 16, 17, 23, 24 en 30 september en 1 oktober.
Klik hier voor meer info.

OktOber
- 30 sept. en 1, 7 en 8 oktober 
Jaarlijkse foto-expositie van Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) in een van de gebouwen van 
het missiehuis St. Michaël in Steyl.
Opening is op zaterdag 30 september om 15.00 uur. De verdere openingstijden zijn van 
11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer info over deze expositie raadpleeg www.afg-tegelen.nl.

nOvember
- 4 en 5 november
Fotoclub FotArt exposeert in café d’r Klinge op het Pancratiusplein 47 in Heerlen Centrum.
De opening is op zaterdag 4 november om 20 uur.
Op zondag 5 november is ons werk te zien van 13.00 – 18 uur.

- 3 t/m 19 november 
In samenwerking met het gemeentearchief Venlo aan de Dokter Blumenkampstraat 1, 5914 
PV Venlo organiseert Fotoclub Venlo een jubileumtentoonstelling t.g.v. 70 jarig bestaan. De 
tentoonstelling is gedurende de openingstijden van het gemeentearchief gratis te bezoeken 
op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur. Bovendien wordt het gemeentearchief in 
de weekeinden van 4-5;11-12;18-19 november 2017 opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur.

- 3 t/m 23 november
Fotogroep Abedia Landgraaf exposeert in het Burgerzaal van het gemeentehuis in 
Landgraaf. De opening is op vrijdag 8 november om 20 uur. 
De expositie is elke werkdag te bezoeken van 8:30 tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:00 
uur.

- 19 november
Fotoclub Venlo organiseert een lezing met Marcel van Balken, een gerenommeerd fotograaf, 
die zowel in binnen- als buitenland in hoog aanzien staat en diverse prijzen heeft gewonnen 
met zijn fotowerk. Zie zijn website: www.photure.nl 
Marcel  zal twee  lezingen houden op 19 november 2017: lezing 1 om 13.30 uur en lezing 2 
om 15.30 uur in het gemeente archief Er wordt op een grote belangstelling gerekend, echter 
er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/944-fkzl-exposeert-in-de-post-in-kerkrade
http://www.afg-tegelen.nl
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/940-fotoexpositie-fotart-goed-op-weg
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het indisCrete oog door loek groenendijk

Op vrijdag 1 september 2017 presenteert Loek Groenendijk, middels een 
beamerpresentatie, zijn serie “ het indiscrete oog”, waarvan inmiddels een prachtig 
boek in diverse talen verschenen is.

het indisCrete oog

Aanvang 20.00 uur in Sportcentrum Gitek Leeuwerikstraat 2 in Nuth.

Toegang : gratis, wel gaarne even aanmelden via: fotoflimburg@hotmail.com.
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foto-exPositie fk midden-limburg  
tijdens oPen monumentendag

 

Fotokring Midden Limburg exposeert op de Open Monumentendagen op 9 en 10 september 
in de Ursulakapel, Voogdijstraat 24 te Roermond.

Het thema van de Open Monumentendagen is tevens het thema van de foto-expositie:

Boeren, burgers en buitenlui
De Ursulakapel is neogotisch en dateert uit 1905.

Hij was oorspronkelijk onderdeel van het Ursulinencomplex.

De expositie is

op zaterdag 9 september van 10 – 17 uur,

op zondag 10 september van 13 – 16 uur.

Er is (fairtrade) koffie en thee.
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de 
grafischesector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar 
machinepark, eengrote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer 
breedproductenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, 
raamvisuals, digitalefotoboeken: 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 2016
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van Limburg 
Foto 2016 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/

