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Thema: serie van drie

Als je vooruit wilt in de fotografie en je eigen stijl wilt ontwikkelen, ga een serie creëren.

De definitie van “serie” is volgens de Van Dale een “aaneensluitende reeks: een serie plat-
en”. Oftewel een reeks die enige aaneensluiting heeft of zoals ik het interpreteer “een geli-
jkenis of uitgangspunt”. Fotoseries draaien meestal om het neerzetten van een onderwerp 
om dit onderwerp vervolgens uit te diepen. Soms vanuit verschillende perspectieven, soms 
juist vanuit één standpunt om de serie te versterken.

We kennen inmiddels allemaal de wedstrijd “ een serie van vijf” die elk jaar in deze regio met 
veel belangstelling wordt gehouden, en van waaruit de beste inzendingen aan foto nationaal 
mogen deel nemen. Eenvoudig is het beslist niet om een homogene serie van vijf foto’s te 
verwezenlijken, wellicht is deze serie van drie een aanzet om er je verder in te bekwamen.

Een goede serie is natuurlijk als de kijker begrijpt of voelt wat de fotograaf wil laten zien. 
De volgorde is ook heel belangrijk; vaak is er maar een volgorde mogelijk. De volgorde kan 
zijn de tijd, de vorm, horizontale versus verticale foto, kleur, licht, donkerte, logica etc. Een 
eerste foto over een onderwerp is al snel gemaakt., probeer dan maar eens een goede 
tweede en derde foto te vinden die echt onderscheidend zijn en iets aan het geheel toevoe-
gen. Daarvoor moet je de eerste foto ontleden, waarom is die foto interessant?

Als je een bepaald onderwerp fotografeert is het zinvol om meerdere foto’s te maken. Later 
kun je uit de reeks foto’s via het beeldscherm of afgedrukte proefopnamen de uiteindelijke 
keuze maken. Door meerdere foto’s te maken diep je het onderwerp uit om uiteindelijk als 
resultaat één foto te hebben waarover je tevreden bent. Dit is nog geen seriële fotografie 
maar meer een werkwijze waarbij je het seriematig werken hanteert om het gewenste resul-
taat te bereiken.

Bij enkele van de ingezonden serie’s ontbrak er duidelijk wat aan die derde foto, die de serie 
juist echt compleet moest maken, ze week te veel af van die andere twee sterke foto’s, qua 
vorm en inhoud, en zeker in een serie van drie geven horizontale versus verticale foto;s 
geen echt strak beeld van de serie.

Uiteindelijk na rijp en lang beraad kwam de serie: “Banlieue in de Herfst” van Will Verheesen 
als winnaar van de foto van de maand november 2017 naar voren Een magnifieke serie van 
drie, waarbij de majestueuze futuristische gebouwen als paddenstoelen verrijzen tussen de 
fraaie in bijpassende tinten gehulde herfstbomen, Will heeft duidelijk uit verschillende per-
spectieven gefotografeerd, waar door er een attractieve serie ontstaat, mede door de steeds 

fOtO vAn de mAAnd - nOvember 2017
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Klik hier of op de afbeelding hieronder 
voor weergave van  

alle ingezonden foto’s van deze maand ! 

terug komende herfsttinten in de bomen partijen .

Proficiat Will met deze attractieve serie van drie…!

Volgende maand ben ik op vakantie, maar ik heb een waardige vervanger gevonden die 
mijn taak voor een keer overneemt.

Wim Jenniskens veel succes met je gekozen thema

De volgende foto van de maand, heeft als thema: eenvoud

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 november 2017
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

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/index.html
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uitnodiging
Officiële opening foto expositie en prijsuitreiking  

Euregionale Fotowedstrijd 2017 

Zondag 5 november 2017 
11.30-14.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur)
Städtisches Museum Schloss Rheydt

Schlossstraße 508, 41238 Mönchengladbach (Duitsland)
  

 
PROGRAMMA 

11.30 uur:    Welkom door Klaus Möhlenkamp van Städtisches Museum  
   Schloss Rheydt 
 
11.40 uur:    Interview over de Euregionale Fotowedstrijd 2017 met de 
   (vice)voorzitters van de drie fotobonden: Uwe Flöck (vicevoorzitter 
   Deutscher Verband für Fotografie), Frans Grommen (voorzitter 
   Fotobond Limburg) en Stefan Migalski (voorzitter Verbond van  
   Limburgse Fotokringen vzw) 
 
11.50 uur:     Videopresentatie alle ingezonden fotowerken 
 
11.55 uur:    Algemene bevindingen van de jury en bekendmaking prijswinnaars 
   Euregionale Fotowedstrijd 2017 door juryleden  
   Klaus Möhlenkamp en Martin Hestermans 
 
12.15 uur:     Prijsuitreiking Euregionale Fotowedstrijd 2017  
 
12.25-14.30 uur:   Mogelijkheid tot bezoeken foto expositie  
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officiële opening foto expositie en prijsuitreiking  
euregionale fotowedstrijd 2017

In het voorjaar van 2017 nodigden wij vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch 
Limburg en het Rheinland uit om deel te nemen aan de Euregionale Fotowedstrijd 2017 en 
foto’s in te zenden over het thema: (OVER)BRUGGEN. 

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. Wij daagden fotografen uit om met deze thematiek aan de slag te gaan. Zij 
konden foto’s inzenden waarbij het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen en het 
overbruggen van culturele en religieuze verschillen in beeld werden gebracht. Daarnaast 
konden ook foto’s van architectonische verbindingen over wegen, water en dalen worden 
ingezonden.

Euregionale Foto expositie 
De organisatie van de Euregionale Fotowedstrijd ontving uiteindelijk 211 individuele 
foto’s en series. Een selectie van het ingezonden werk en de prijswinnende foto’s worden 
geëxposeerd in de Euregionale Foto expositie. De expositie is achtereenvolgens te zien 
in Städtisches Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach (5 t/m 26 november 2017), 
Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven (1 t/m 23 december 2017) en het Limburgs 
Museum in Venlo (14 januari t/m 25 februari 2018).

Officiële opening en prijsuitreiking
De officiële opening van de Euregionale Foto expositie en de prijsuitreiking vinden plaats op:

Zondag 5 november 2017
11.30-14.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur)  
Städtisches Museum Schloss Rheydt

Schlossstraße 508, 41238 Mönchengladbach (Duitsland)

De organisatoren van het project nodigen alle deelnemers aan de fotowedstrijd van harte uit 
om de opening en prijsuitreiking bij te wonen. 
Indien u de opening wilt bijwonen, gelieve dan vóór 1 november a.s. het aanmeldformulier in 
te vullen via: www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd.

Prijsuitreiking Euregionale Fotowedstrijd
De drie beste individuele inzendingen en de drie beste fotoseries worden tijdens de officiële 
opening op 5 november bekendgemaakt en bekroond met een geldprijs van respectievelijk € 
100,- (eerste prijs individueel en series), € 75,- (tweede prijs individueel en series) of € 50,- 
(derde prijs individueel en series). 
Prijzen worden alleen uitgereikt indien de prijswinnaar aanwezig is.
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Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Patricia Peters, consulent film & fotografie bij het Huis voor de Kunsten Limburg, via: 
0475 399 278 of ppeters@hklimburg.nl. 
U kunt zich ook wenden tot Peter Lambrichs, bestuurslid wedstrijden & exposities van de 
Fotobond Limburg, via: 045 575 10 72 of peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl.

Meer informatie over de Euregionale Fotowedstrijd en de exposities vindt u op  
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd.

Organisatoren en partners 
De Euregionale Fotowedstrijd en -expositie is een initiatief van de Fotobond Limburg, 
het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw, Deutscher Verband für Fotografie en het 
Huis voor de Kunsten Limburg. Met dank aan: Städtisches Museum Schloss Rheydt in 
Mönchengladbach, Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven en het Limburgs Museum 
in Venlo.

mailto:peter.lambrichs%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
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uitslag en expositie foto nationaal 2017

Zaterdag 23 september 2017 heeft de selectiecommissie bestaande uit Peter Dellenbag, 
Veronique Jansen en Chris Keulen onder voorzitterschap van Frans Grommen de selectie 
gemaakt voor Salon Foto Nationaal 2017.
Deze commissie kreeg de taak om uit de 166 inzendingen een keuze te maken van 
13 series.  Daarnaast mochten er 5 series aangewezen worden die zij als een eervolle 
vermelding aan wilden merken.  
Na 3 rondes waarin alle inzendingen bekeken werden bleven er 13 series over.

De geselecteerden zijn:
Joty Biegel uit Rotterdam

Jacqueline Bijnen uit Oosterhout,
Gery ten Broek uit Elst

Jeroen van Elderen uit ‘s-Hertogenbosch
Pauli Gerritsen uit Amersfoort
Henk Heuff uit Maarsbergen

Mylène van de Kamp uit Apeldoorn,
Simon Klein uit Zaltbommel

Colette Lukassen uit Nijmegen
Cees Oomes uit Castricum

Paul Roholl uit Weesp
Maaike Tazelaar uit Nuland
Tonnie Thijssen uit Made

Een ‘eervolle vermelding’ kregen:
Sylvia Bökkerink uit Hengelo
Theo de Jong uit Zwijndrecht
Hans van der Pol uit Uithoorn

Peter Willemse uit Delft
Ton Wolswijk uit Made

Alle hierboven genoemden hebben inmiddels persoonlijk bericht en onze felicitaties 
ontvangen.

De selectiecommissie bestond naast de voorzitter van de Fotobond Frans Grommen uit de 
volgende personen die ik graag wat uitgebreider aan je wil voorstellen:

Peter Dellenbag
Peter Dellenbag is freelance fotograaf, docent fotografie &amp; fotobewerking. Begin jaren 
tachtig kwam hij van de Rijksacademie, werkte en leerde in de praktijk. Hij specialiseerde 
zich van allround fotograferen tot mensen- en portretfotograaf. Zijn eerste opdrachten 
werden reclamecampagnes en opdrachten voor grafische ontwerpers. Als fotografiedocent 
werkt hij bij Artez Graphic design in Arnhem en bij Fotoacademie Amsterdam. Hij maakte 
boeken oververschillende onderwerpen: Hofjes van Amsterdam, Binnenste Buiten over 12 
jongeren van diverse geloofsgemeenschappen met exposities in het Bijbels- en Onderwijs 
Museum. Peter maakte korte filmpjes voor dvd’s met Zoom Magazine en een aantal 
presentaties op de Zoom Experience beurs (nu Zoom Campus) in Utrecht. Hij is sinds 2013 
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bestuurslid van de DuPho (Platform GKf Amsterdam) en Creative Coach bij Vroaam 2014.

Chris Keulen
Chris Keulen (1959, Heerlen) studeerde Nederlandse talen letterkunde aan de Universiteit 
van Nijmegen en fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Keulen steekt vooral tijd in langlopende projecten en werkt sinds 1995 voor NRC 
Handelsblad. Zijn projecten bevinden zich op het snijvlak van documentaire en autonome 
fotografie. Soms werkt hij in opdracht (NRC, Trouw, Geo, National Geographic, Universiteit 
Maastricht, Provincie
Limburg), meestal op eigen initiatief. Keulen’s werk kenmerkt zich door zijn grote 
betrokkenheid en zijn autonoom-humane blik. Chris Keulen publiceerde drie fotoboeken: 
Rwanda, land zonder horizon (1997), Hete glassplinters; le tour d’Afrique (2008) en 
Chez Nous (2013), zijn boek over het dagelijks leven in de Euregio Maas-Rijn. Hij won 
twee prijzen bij World Press Photo en 11 prijzen bij de Zilveren Camera. Zijn foto’s zijn 
veelvuldig te zien in de media en op (internationale) tentoonstellingen. Chris Keulen woont in 
Maastricht.

Veronique Jansen
Veronique Jansen heeft al talloze reeksen foto’s beoordeeld voor bladen, boeken en 
fotowedstrijden. Ze werkt als adviseur bij Museum Hilversum en is betrokken bij het maken 
van tentoonstellingen op het gebied van mediakunst en fotografie. Daarnaast is ze zelf 
ook gepassioneerd fotograaf en zit in het derde jaar van de Fotoacademie in Amsterdam. 
Een goede foto roept volgens haar een gevoel bij je op, vertelt een verhaal of maakt 
nieuwsgierig.

De foto bij dit bericht is van Joty Biegel. Je zult deze foto vaker tegenkomen als ‘gezicht’ van 
Salon Foto Nationaal 2017.

Frans Albers
coördinator Salon Foto Nationaal
(fotonationaal@fotobond.nl;  
0345 - 71 20 22)

(dit artikel is overgenomen van
Fotobond.nl)
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Onze fotoclub is in 1947 opgericht als Venlose Amateur Fotografen Vereniging, kortweg 
VAFV genoemd. Bij het 60-jarig jubileum is de naam gewijzigd in Fotoclub Venlo.

Het doel van Fotoclub Venlo is het delen van een passie, n.l. het beoefenen van 
vrijetijdsfotografie. En dat is gedurende het 70-jarig bestaan van de club niet veranderd. 
Oorspronkelijk werd er natuurlijk analoog gefotografeerd, later ook dia's.En nu fotograferen 
de leden digitaal.

Elke 2 weken op donderdagavond is er een bijeenkomst 
in café feestzaal 't Ven, Straelseweg 359 in Venlo. Tijdens 
deze avonden wordt het werk van de leden besproken. 
Ook vinden er een aantal malen per jaar andere activiteiten 
plaats zoals bv een technische avond, workshops, 
clubuitstapjes, het organiseren van tentoonstellingen, het 
uitnodigen van sprekers, en gezamenlijke avonden met 
andere fotoclubs uit de regio. Verder bestaat de mogelijkheid 
om aan diverse fotowedstrijden in binnen- en buitenland mee te doen, zowel individueel en 
als vereniging.

Fotoclub Venlo telt momenteel 27 leden en beschikt over een website waar meer informatie 
te vinden is:  

70 Jaar Fotoclub Venlo...... laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat moet gevierd 
worden!!

In samenwerking met het gemeentearchief Venlo, wordt er een tentoonstelling 
georganiseerd. Deze vindt plaats van 3 november 2017 tot en met 19 november 2017 in 
het Gemeentearchief Venlo gelegen aan de Dokter Blumenkampstraat 1, 5914 PV Venlo. 
De tentoonstelling is gedurende de openingstijden van het gemeentearchief gratis te 
bezoeken. En wel 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.

Onze tentoonstelling wordt op vrijdagavond geopend om 20 uur door Frans Gommen en Jos 
Teeuwen van de Gemeente Venlo.
Zaal is open vanaf 19:30 uur.

Tijdens de tentoonstelling exposeren de  leden hun beste werk.  Elk lid laat minimaal 1 foto 
zien met daarin het thema Venlo verwerkt. Daarnaast zijn zij vrij in hun keuze.

Verder is de Fotoclub heel blij dat zij een bekende spreker heeft kunnen vastleggen: Marcel 
van Balken (zie: http://www.photure.nl/). Marcel is 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 

fotoclub venlo “knipt” er al  70 jaar op los

http://www.photure.nl/
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2 om 15.30 uur in het gemeente archief Er wordt op een grote belangstelling gerekend, 
echter er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De jeugd van 9-16 jaar wordt niet vergeten: voor hen wordt er een wedstrijd uitgeschreven. 
Ook hier is het thema verbonden aan Venlo: "Venlo leeft".

De beste 10 inzendingen worden geprint en krijgen ook een plek in de expositie.

En voor plaats  1-2-3 is een geldbedrag van €175,- €125,- €100,-  beschikbaar gesteld door 
het gemeentearchief.

Eisen voor de digitale inzendingen zijn: minimale grootte 3 Mb. Foto's kunnen ingezonden 
worden tot en met 31 september 2017 naar het volgende e-mailadres: fotowedstrijd@
fotoclubvenlo.nl.

Op de website van de fotoclub staan ook de voorwaarden vermeld.

Een jury, samengesteld uit eigen leden van de fotoclub en Dhr. F. Hermans van 
het gemeentearchief, bepaalt welke de winnende foto's zijn. Hierover kan niet 
gecorrespondeerd worden. Alle ingezonden foto's worden eigendom van het 
gemeentearchief, onder vermelding van de naam van de maker en kunnen voor publicatie 
doeleinden gebruikt worden. Met respect voor de auteursrechten.

 

http://www.photure.nl/
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creatieve expositie fotoclub blerick

Bij een eerste blik op de foto’s in het Kunstencentrum Venlo, waar dit jaar de expositie van 
Fotoclub Blerick wordt gehouden, valt meteen al de creativiteit op van de diverse foto’s die 
de fotografen in hun afbeeldingen hebben gebruikt. De expositie werd geopend door de 
voorzitter van een bevriende fotoclub uit Keulen.

Zeventien leden van Fotoclub Blerick presenteren hun foto’s.
Er wordt bij fotoclub Blerick gewerkt met gezamenlijke opdrachten o.a. in samenwerking met 
de Duitse fotoclub.
Dit jaar waren verschillende beelden die door de deelnemers ‘samengeshopt’ moesten 
worden het uitgangspunt. Elk lid dat hieraan meedeed kreeg 6 foto’s en de opdracht was 
om deze samen te voegen tot één beeld, waarbij de beeldelementen van de basisfoto 
herkenbaar moeten zijn in het eindresultaat.
Na het openingswoord wordt er nog een AV diapresentatie getoond, waarin de 
clubactiviteiten en enkele hilarische beelden van foto uitstapjes worden getoond.

Bij nadere beschouwing van de bijna 80 beelden , is 
de techniek van het samenvoegen van verschillende 
foto’s tot één beeld, goed te zien , getuige het beeld 
links van Anneke Verlinden.

Andere fotografen kozen voor de 
bewegingsonscherpte die is toegepast op 
verschillende foto’s, eventueel gecombineerd met 
andere beelden.

Mooie foto’s met veel detail en kleur van Urbex 
locaties waar de HDR techniek is toegepast, zijn te 
zien bij de foto’s van Hetty Schreurs.
De expositie biedt een uitgebreid scala aan diversiteit 
van de fotografie. Zo zien we gevels van huizen 
gespiegeld in het water, van George vd Ochtend. Een
andere kijk op portretfotografie treffen we aan bij René 

Schreurs. De graffiti foto’s van Hans Verhagen zijn omgevormd tot abstracte kunstwerken.

Bij een serie beelden straatfotografie in 
zwart/wit, valt de foto op, van een dame die 
afgezonderd achter een gebouw staat te 
telefoneren en een groepje mensen bij de 
ingang van het gebouw. Hier ga je al snel een 
eigen verhaal bij de foto bedenken.
 

Bij de stillevens was er een mooie compositie 
van 2 vorken gespiegeld in een lepel die er 
boven op ligt. Perfect uitgevoerd door Ria van 
Rijn.
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Direct bij de ingang zien we twee mooie 
grootformaat afbeeldingen één van een 
duinlandschap waarbij de horizon hoog in het 
beeld is geplaatst zodat er een indrukwekkend 
beeld van het landschap ontstaat. De andere 
afbeelding van Frédérique de Bruijn toont 
vogels die vliegen boven de branding, wellicht 
betreft het hier ook een samengestelde 
compositie van meerdere afbeeldingen.

Ook de concertfotografie van Marcel Hakvoort 
mag er zijn. Onder andere de slagkracht van 
de drummer van het concert spat als het ware 
van de foto.

Fotoclub Blerick heeft een hele mooie expositie neergezet. Zonder iemand te kort te doen 
zijn de beelden van hoge kwaliteit. Het is de moeite waard deze foto tentoonstelling eens te 
bezoeken in het Kunstencentrum te Venlo tot en met 27 oktober 2017.

Namens AFG Tegelen  
Twan van den Hombergh  
Bart Beurskens
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verslag opening expositie aft in steyl-tegelen

Het was gezellig druk bij de opening op 30 september ‘17 van de 35e expositie van AFT in 
Tegelen. Voorzitter Jeu Hovens vertelde bij zijn welkomstwoord dankbaar te zijn voor de 
medewerking van het Missiemuseum, zonder welke er geen expositie mogelijk geweest 
zou zijn zoals nu in de St. Gregor ruimtes.

Vervolgens kreeg wethouder Hanno Lamers het woord om de expositie te openen. Deze 
taak sprak hem erg aan, omdat hij zijn geboortegrond Steyl een warm hart toedraagt. 
We vernamen hierbij het bijzondere feit , dat 2 jubilarissen in de club voor de 35e keer 
exposeren. AFT weet elk jaar opnieuw veel bezoekers uit de hele regio en Duitsland te 
trekken, onder meer door foto’s van de geschiedenis en gebouwen van Steyl.
De locatie waar de expositie plaatsvond bestond uit enige gewelfde gangen en een grote 
lichte open ruimte, waar in vitrines tevens talloze uitgestalde oudere camera’s bekeken 
konden worden.
Voorts kon men in een andere ruimte een dia-voorstelling met achtergrondmuziek van niet 
geëxposeerde foto’s bekijken.
In de koffiehoek was gelegenheid om alles even te laten bezinken.

Het publiek werd nog meer bij de expositie betrokken, want het kon via een formuliertje 
aangeven welke foto de allerbeste, de 2e of 3e beste bevonden werd.
De foto die als door het publiek als beste beoordeeld wordt, komt jaarlijks bij de volgende 
expositie op de affiche. Een mooie stimulans voor de clubleden.

Er hingen rond de 100 foto’s, traditioneel strak en keurig gepresenteerd. In die gangen 
wellicht wat erg dicht naast elkaar, maar op een goede kijkhoogte. AFT heeft maar liefst 25 
leden (momenteel is er een ledenstop), daarmee wordt het teveel om van elke fotograaf 
hier verslag te doen. Vele genres waren vertegenwoordigd: een fiks aantal natuurfoto’s, 
landschappen, macro’s, architectuur en portretten.

Er was een aparte hoek ingericht met foto’s van grafitti art door Günther Seiler. Vlak daar 
achter zag je een bijzondere blikvanger, vrijhangend aan dunne draden een afdruk op 

  Thorsten Vöhrs - In de Pigalle    Thorsten Vöhrs - The pain
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een aluminium ondergrond, prachtige bruintinten in een lijnenpatroon. Voor dit werk had 
Thorsten Vöhrs het dak van de kapel in Borgloon (België) gefotografeerd.
Ook Wiel Driessen en Twan van de Hombergh hun foto’s vertonen een boeiend lijnenspel, 
zoals van een brede trap.
Het beeld van een romantisch, schilderachtig straatje vormt hier een fraaie tegenstelling op.
 
Er waren ook een aantal ‘veerscherpe’ vogels te bewonderen, vooral bewondering voor de 
vele uren geduldig wachten om zo’n object goed voor de (tele)lens te krijgen. Geert Trepels 
heeft zo een koolmeesje + zijn heldere weerspiegeling in een waterplasje weten vast te 
leggen, zodat de kijker hierbij informatie over de weersomstandigheden mee krijgt.

Hen Peeters liet een paar warmkleurige woestijnlandschappen zien.

Het bijzondere van een simpel onderwerp kwam goed tot uitdrukking in de door Heinz 
Schmetz vanuit kikkerperspectief gefotografeerde gele herfstblaadjes drijvend op een 
waterplas.

De portretten van Jan Thijssen van geschminkte en verklede kinderen lieten je nadenken 
over de blikken in hun ogen, moe of totaal opgaand in hun rol?
Het portret in zwart-wit van een ondeugend kijkende, bijna knipogende oudere man met 
baard van Thorsten Vöhrs toont plezier.

Ari Verbruggen bracht een sprank humor met zijn foto van twee ‘staarten’ : de hals van 
een cello naast de in de nek samengeknoopte staart van het haar van de bespeler van dat 
instrument.

Ook een Vrouw in blauw of Vrouw als pauw was een mooie compositie van Manfred 
Schmitter.

Uiteraard zit er subjectiviteit in een bespreking van een expositie, toch wil ik als topper van 
alle gepresenteerde werken de naaktfoto roemen van Thors Vöhrs, waarop de lichtval zowel 
van onderaf als vanaf boven een evenwichtig decent beeld vormt.

De leden van AFT hebben hun plezier in fotograferen weer goed tot uitdrukking gebracht.
De expositie was jammer genoeg maar een week te zien, toch werd in die korte tijd een 
bezoekersaantal van 600 personen bereikt!

Olga van Koert AFV Blerick

Geert Trepels -  
Het koolmeesje
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expOsities en lezingen

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.

nOvember

- oktober en november 2017
Foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ van de Urban explorers Kees de Jong 
(Horn) en Rein Reuter (Weert), alletwee lid van Fotokring Midden-Limburg Roermond, tonen 
het resultaat van hun recente fototochten door de regio in Heusden-Zolder, Marktplein 7, 
Den Lavaar. Klik hier voor meer informatie.

- 21 oktober tot 12 november 2017
Expositie van Stichting Foto Manifestatie Maastricht (werknaam is: FOMAAS).
De titel van deze expositie in Boekhandel Dominicanen in Maastricht is Grens @ Grenzen.
Voor info klik hier of gaan naar de website van FOMAAS. 

- 27 oktober t/m 23 november 2017
Fotogroep Abedia Landgraaf exposeert in het Burgerzaal van het gemeentehuis in 
Landgraaf. De opening is op vrijdag 27 oktober om 20 uur. 
De expositie is elke werkdag te bezoeken van 8:30 tot 17:00 uur,  op donderdag tot 19:00 
uur en de zondagen 5 en 12 november 2017 van 14 - 17 uur.
Voor alle openingstijden en adres klik hier.

- 3 t/m 19 november 2017
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.

- 4 en 5 november 2017
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.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/948-foto-expositie-industriele-schatten-uit-de-euregio
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/965-foto-manifestatie-maastricht
http://fomaas.nl/
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/957-foto-expositie-2017-fotogroep-abedia-landgraaf
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/935-fotoclub-venlo-knipt-er-al-70-jaar-op-los
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/940-fotoexpositie-fotart-goed-op-weg
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- 4 en 5 november 2017
FG Belfeld exposeert in Belfeld, Blauwwater 11 van 11 tot 17 uur.
De opening is op zaterdag 4 november om 11:00 uur.

- 5 november 2017 2017
Opening en bekendmaking prijswinnaars Euregionale fotowedstrijd in Schloss Rheydt, 
Mönchengladbach,

- van 5 t/m 26 november 2017
Expositie Euregionale fotowedstrijd met het thema (OVER)BRUGGEN in Schloss Rheydt, 
Mönchengladbach, 

- 19 november 2017
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://www.fotogroepbelfeld.nl/
https://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/projecten/euregionale-fotowedstrijd-euregionaler-fotowettbewerb.html
https://www.hklimburg.nl/organisaties/fotobond-limburg/projecten/euregionale-fotowedstrijd-euregionaler-fotowettbewerb.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/935-fotoclub-venlo-knipt-er-al-70-jaar-op-los
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fotart exposeert ..
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foto-expositie 2017 fotogroep abedia landgraaf

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 17.00 uur.
Donderdag tot 19.00 uur.
Zondagen 5 en 12 november van 14.00 - 17.00 uur.
Vrijdag 27 oktober
van 20.00 - 21.30 uur.

Burgerhoes Landgraaf
Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Landgraaf nodigt u uit om
op vrijdag 27 oktober 2017 om 20.00 uur aanwezig
te zijn bij de opening van de expositie van
Fotogroep Abedia Landgraaf.

De expositie duurt van:
27 oktober tot en met 23 november 2017 en zal worden
ingeleid door Mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester van Landgraaf.
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fotomanifestatie maastricht
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fc belfeld exposeert ..
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fc venlo 70 jaar
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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/

