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Thema: eenvoud

Het klinkt zo eenvoudig. Maar wat is EENVOUD.  Dat is niet eenvoudig. In Google zag ik 5 
betekenissen. Die mij het meest aansprak was : dat wat niet moeilijk of ingewikkeld is. 
Zo heb ik ook mijn keuze bepaald. Ik kwam al snel tot 4 kandidaten. De groene van Hub, het 
touw van Huug, de groene sprietjes van Theo en de winnaar.

De foto van de sneeuw op de (bijna) 
zwarte staafjes. Is echt niet moeilijk of 
ingewikkeld. Je moet het alleen zien en 
er voor kiezen om dit te knippen en in te 
sturen. Fijn de rustige achtergrond, teer de 
sneeuw die nog net is blijven hangen. De 
compositie voelt evenwichtig aan: een foto 
die fluistert.
Wie zei het ook al weer? “Je moet niet 
de mooie dingen fotograferen. Ga voor 
onooglijke dingen en maak daar een  boe-
iende foto van”. Theo is daar in geslaagd: 
proficiat!!!
Inzenders bedankt!

Wim Jenniskens
De hulpredacteur van de Foto van de maand. 
 (afgekeken bij de Sint. Die werkt ook met hulppieten) 

De volgende foto van de maand, heeft als thema: december feestmaand 

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer iets later op 29 de-
cember 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

fOtO vAn de mAAnd - december 2017

KLIK op deze link of op de afbeelding hieronder 
voor alle inzendingen van deze maand

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-12%20december/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-12%20december/index.html
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Foto Individueel is een landelijke fotowedstrijd van de Fotobond Nederland die tot doel 
heeft de leden de mogelijkheid te bieden hun werk landelijk te tonen en te toetsen aan het 
fotografisch werk van andere leden.
Bij deze wedstrijd kon men foto’s inzenden voor de volgende categorieën:
- Feest (52 inzendingen)
- Natuur (338 inzendingen)
- Vakantie (152 inzendingen)
- Sport (86 inzendingen)
- Open (663 inzendingen)
Totaal 1261 inzendingen.

Tijdens een openbare bespreking op zondag 26 november 2017 werd de uitslag van deze 
Foto Individueel 2017 bekend gemaakt en werden de foto's besproken.
Zeven leden van Limburgse clubs eindigden in de topgroep en kregen allen het predicaat 
brons toegekend:
- Mary van Rossenberg van Fotoclub Echt, 
- Hein Bonnie van Foto Kollektief Zuid-Limburg,
- Nanon Boulanger van Fotoclub Voerendaal, 
- Marc van Ingen van Fotogroep Interfocus uit Roermond, 
- Guusje Everaerts - Wolfs van Fotogroep Interfocus uit Roermond, 
- Harrie Houben van Fotogroep Interfocus uit Roermond,
- Hub. Tonnaer van Fotogroep Interfocus uit Roermond.

De expositie van de 50 hoogst geëindigde foto’s is in ‘De Steenfabriek’ in Gilze 
op zaterdag 9 en zondag 10 december, 12.00-17.00 uur 
en zaterdag 16 december en zondag 17 december, 12.00-17.00 u

uitslAg fOtO individueel 2017

1714038 Mary Rossenberg 
- brons categorie vakantie 
(Fotoclub Echt)

1718004 Hein Bonnie  
- brons categorie vakantie 

(Foto Kollektief Zuid-Limburg)
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1776003 Guusje Everaerts  
- brons categorie open  

(Fotogroep Interfocus Roermond)

1725056  Nanon Boulanger 
- brons categorie open 
(Fotoclub Voerendaal)

1776011 Hub Tonnaer  
- brons categorie open  
(Fotogroep Interfocus Roermond)

1776013 Marc van Ingen  
- brons categorie open  

(Fotogroep Interfocus Roermond)

1776015 Harrie Houben  
- brons categorie open  
(Fotogroep Interfocus Roermond)
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Thema: (Over)Bruggen

Voor deze wedstrijd werden 211 foto’s ingezonden.
Een jury bestaande uit Klaus Möhlenkamp (DE), Harry Sikkink (NL) en Martin Heestermans 
(BE), selecteerde uit de inzendingen 65 foto’s voor de expositie die de komende maanden 
achtereenvolgens in Mönchen Gladbach, Zonhoven en Venlo te bewonderen is.

Zondagmorgen 5 november werden de prijswinnaars bekend gemaakt en de eerste 
expositie in Schloss Rheydt in Mönchen Gladbach geopend.

De prijswinnende series zijn:

- eerste prijs series
Een zwart-wit serie waarin de interculturele ontmoeting van kinderen op een emotionele, 
aangrijpende wijze in beeld wordt gebracht (Watch2gether van Marc van Ingen - Fotogroep 
Interfocus Roermond) kreeg de eerste prijs toegekend.

- de tweede prijs series
Een serie met als onderwerp bruggen over rivieren/kanalen (90 Degrees Straight Down 
van Guido Hahnraths - Fotokring Stein). Het verrassende was hier het geselecteerde 
vogelperspectief "90 graden van boven". Het 'drone  perspectief' in deze serie leidt tot een 
opmerkelijke grafische voorstelling van water en brug in een door mensen gecreëerd, 
kunstmatig landschap.

uitslAg euregiOnAle fOtOwedstrijd 2017
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- derde prijs series
Een serie waarin een migrant door medemensen ondersteund wordt tijdens zijn eerste 
schaatsronde (Integreren met vallen en opstaan van Jan van Soest), eindigde op de derde 
plaats.

De prijswinnende  individuele foto's

In het algemeen kan van de ingezonden individuele foto's worden vastgesteld dat de 
letterlijke interpretatie van 'bruggen' veel sterker aanwezig is, dan bij de series.
Slechts in enkele gevallen betreft het kleurenfoto's. Door de meeste fotografen wordt het 
grafische effect van bruggen benadrukt. Niettemin zijn er ook foto's van pittoreske bruggen 
opgenomen in de expositie
Toch zijn ook individuele foto's in de expositie opgenomen waarbij het thema (OVER)
BRUGGEN in overdrachtelijke zin in beeld wordt gebracht. Bijvoorbeeld een foto van 
een 'mobiele brug' (Mobile Brücke van lrmgard Crispin), een drempel die door een 
gehandicapte rolstoelgebruiker met behulp van een oudere vrouw overwonnen wordt.

- eerste prijs individueel
Het winnende beeld (Lysefjord-Bridge Norwoy van Theo Oberndorff - Fotokring Stein) is 
een uitzonderlijk scherpe, zeer gedetailleerde landschapsfoto van een elegante, lichte brug 
die de grote afstand tussen de oevers van een baai overbrugt in een koud seizoen.
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- de tweede prijs individueel
De foto die op de tweede plaats is geëindigd (Ober dem Tal van Frank Schwöbel), boeit door 
het grafische effect; de onderzijde van de brug. Het betreft een smalle voetgangersbrug, een 
transparante stalen structuur met weinig mensen, die scherp afsteekt tegen de lucht. Het is 
een foto in zwart-wit zonder grijstinten.

- derde prijs individueel
De derde plaats is voor een foto (Corridor Ruhrto/ van Joost van Ingen - Fotogroep 
Interfocus Roermond) van een betonnen brug, die niet alleen het landschap van een vallei 
doorsnijdt, maar ook de vallei overschaduwt. De door mensenhanden gebouwde brug 
contrasteert sterk met de natuur in de vallei.
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foto eXPosities  
eUregionele fotoWedstrijd
De 65 geselecteerde foto’s vormen tezamen een expositie die een tijdsbeeld geeft van 
de huidige samenleving. De expositie reist de komende maanden door de Euregio en is 
achtereenvolgens te zien in: 

 

1 t/m 23 december 2017

Gemeenschapscentrum Tentakel 
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven
België 
www.zonhoven.be/tentakel

14 januari t/m 25 februari 2018

Limburgs Museum
Keulsepoort 5 
5911 BE Venlo
Nederland
www.limburgsmuseum.nl

http://www.zonhoven.be/tentakel
http://www.limburgsmuseum.nl
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de beeldenstorm van fg belfeld

Foto van Miriam Rovers

Met z’n allen naar binnen “stormen” om de foto’s te bekijken. Ik moest meteen aan de 
Beeldenstorm denken. Genoeg geschiedenis: nu vandaag.

Voorzitter Marina Ernst koos er voor om de foto’s geheim te houden. Eerst de opening in de 
buitenlucht met prachtig weer. Jordi een voormalig jeugdig lid (hij was 18 toen hij lid was), 
deed de openingswoorden en de openingshandeling. Toen hij via een opleiding van zijn 
hobby een beroep te maken, moest hij stoppen bij de club.

Hij verzorgde een paar avonden met zijn ondertussen opgedane kennis. Dat zag hij blij terug 
in de foto’s op de expo.

En toen: met z’n allen naar binnen. In de Sanidrôme van Hoezen. Mooi toeval: vroeger had 
je fotobaden, nu deze baden. 

Ik kreeg een paar keer de vraag: “Zijn we vooruit gegaan sinds 2 jaar?” Je moet al een 
kanjer van een geheugen hebben als je dat allemaal kunt onthouden van iedereen. Wel 
zie ik een prima verzorgde expo met puik licht. Wat opviel is de creativiteit in de (club)
opdrachten. Zo was er een afdeling “Terug naar toen”. Fotografie die het altijd goed doet bij 
het publiek. Maar ook de “Duo foto’s” mogen er zijn. Via loting kreeg je een partner. En via 
de volgende loting het onderwerp. Een speels idee: goed voor de saamhorigheid in de club.
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Wat ik vaker doe is: mijn keuze per maker benoemen. Hier komen ze:

Jeu Peulen het landschap met extreme groothoek
Peter Reijntjes het kerkhof met een sterk symbool: de Amerikaanse vlag
Pierre van de Voort de vogel met de ??? in zijn bek op het juiste moment geknipt
Martien van Duren de geconcentreerde zanger in zijn omgeving
Ton Peulen het landschap wat prachtig spiegelt in het water
Peter Crotjee de twee dames met een prima gezichtsuitdrukking die samen iets aandachtig 
bestuderen
Hermien Steegh de verhalende foto van de vrouw met de hond: ieder zijn eigen wereld
Miriam Rovers de Floriade die (bijna) niet te ontcijferen is: geheimzinnig 
Marina Ernst de bijzondere uitwerking van de villa in Horst: sprookjesachtig
Josanne Janssen de kalkoen met haar/zijn interessante huid
René Spee de straatfoto met de ünheimische” sfeer. Ik zou daar niet graag lopen
Wilma Steegh de non ingetogen in een kerk/kapel aan beide kanten goed ingesloten 
Loes Engelen de twee nonnen die samen ontspannen wandelen; Wat voegt die gekke 
boom aan de andere kant van het water veel toe.

Bij de digitale presentatie ook interessant werk. Te veel om op te noemen maar Sinterklaas 
met de koffer deed mij de lachspieren trainen.

Fotogroep Belfeld proficiat met jullie prima verzorgde expo. En tot over 2 jaar.
Oh wacht even: de prachtige experimentele foto op de poster van Hermien Steegh zou ik bij 
vergeten!!!

Wim Jenniskens
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fotoclUb venlo eXPoseerde in stadsarchief

Fotoclub Venlo bestaat dit jaar 70 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt ge-exposeerd in 
het Stadsarchief. Gelukkig zijn ze er enkel met deze tentoonstelling, want als je in het archief 
wordt opgeborgen…..

Een 40-tal mensen verscheen bij de opening. Na een korte inleiding door voorzitter Harry 
Linschoten en een praatje door Afdelingsvoorzitter Frans Grommen, die de activiteiten 
van deze fotoclub in de afdeling en landelijk nog eens toelichtte, werd de tentoonstelling 
geopend door wethouder Jos Teeuwen (Cultuur). In zijn openingswoordje belichtte Teeuwen 
(ingefluisterd door de stadsarchivaris) een aantal markante punten in de geschiedenis van 
de fotografie in Venlo. Tijdens die toespraken (aan elkaar gepraat door bestuurslid Pieter 
Zweegers) werden via een beamer een aantal foto’s uit het clubarchief getoond. Mooi om 
een compilatie te zien van beelden van de laatste jaren samen met die van de coryfeeën uit 
de rijke clubgeschiedenis.

Een royale 100 foto’s hingen er in de tentoonstelling en daarbij was de eerste rij 
gereserveerd voor foto’s die in Venlo gemaakt waren. Vanzelfsprekend mocht dat op extra 
aandacht van de wethouder rekenen. Het zag er prima uit en dat gold ook voor het andere 
werk. Stille kleine momentjes op straat naast fraaie reisfotografie, studiowerk, portret, een 
kleine serie, enz.  Zo moet dat in een algemene clubexpo zonder specifiek thema. Gewoon 
op een laagdrempelige manier laten zien hoe divers de clubsamenstelling is en hoeveel 
plezier je kan beleven aan fotografie. Leuk om te zien!

Ik zag diverse (voor mij) nieuwe namen en dat is een goed teken. Als club moet je jezelf 
blijven vernieuwen. Als tegenprestatie voor de exporuimte werd door de leden van Fotoclub 
Venlo een aantal foto’s ter beschikking gesteld van het Stadsarchief. Hartstikke leuk 
natuurlijk als je werk daar in de collectie wordt opgenomen. Maar zoals al aangeduid: 
Fotoclub Venlo is springlevend, dus na de expo snel weer wegwezen bij dat archief…

 

Jan Nabuurs
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verslag foto eXPo abedia landgraaf
door Jean-Pierre Cremers

We hadden ze zeker al gemist, die befaamde foto expositie’s van Abedia in het gemeentehuis 
van Landgraaf, maar helaas hebben ze enkele jaren moeten wachten, wegens een enorme 
verbouwing van het  raadhuis, dat nu getransformeerd is in een heus Burgerhoes, het 
kloppend hart van Landgraaf. Ontmoeten van mensen staat centraal. Maar het is méér dan 
uitsluitend een sociale ontmoetingsplek. Het is ook de ‘marktplaats’ van Landgraaf; een plek 
waar producten en diensten worden aangeboden en afgenomen, waar mensen kennis en 
informatie met elkaar delen, waar interactie plaatsvindt, en waar mensen ‘rijker’ vandaan 
gaan.

Een heel treffende beschrijving van deze sfeervolle locatie waar deze foto tentoonstelling van 
Abedia plaats vond. Fotogroep Abedia Landgraaf is een 17 leden tellende groep fotografen 
die zich verenigd heeft om door samen over foto’s te praten, elkaar te helpen, te inspireren, te 
stimuleren en hun fotografisch peil te verbeteren. Hierbij staan de creativiteit, eigen opvatting 
en de inbreng van de individuele leden centraal staat.
Mede hierdoor realiseerden zij een heel gevarieerde en uiterst interessante expositie met 
heel diverse stijlen en onderwerpen. Abedia is een groep fotografen die op hoog niveau en 
met een duidelijke eigen visie hun hobby uitoefenen, een groep die vooral sterk is door de 
grote verscheidenheid.
 
En hoe kan ik die verscheidenheid beter in beeld brengen, dan met enkele van de getoonde 
foto's, die me welwillend beschikbaar werden gesteld door deze vereniging, waarvoor hartelijk 
dank.

Met deze foto (links) van Martin Hartmans, die de 
uitnodiging van deze expositie sierde, wil ik deze 
serie openen, een sfeervolle foto, door een waas 
van regendruppels ontwaar je in de koele blauwe 
kleuren het silouet van een aantrekkelijke vrouw die 
een beetje mysterieus in de ruimte staart, een foto 
die veel vragen oproept, maar juist dat maakt het 
verdomd interessant.

Blijkbaar is Jan Abrahams (foto rechts) geobsedeert door trappenhuizen, want hij toonde 
ons op deze tentoonstelling meerdere interessante foto's in deze stijl.De lokatie's en de 
kleuren zijn uitermate goed gekozen, maar Jan wacht op het juiste moment en deze boeiende 
toevoegingen maken het af.
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Jo Lemaire (foto links) springt letterlijk van de hak 
op de tak en benadrukt nogmaals de diversiteit aan 
onderwerpen op de expositie, op een verbluffende wijze.
Door het lage standpunt dat hij bij deze foto inneemt, 
benadrukt hij op optimale wijze de grootsheid van de 
bomen, fraai aangevuld met de grafische werking van die 
andere bomen op de achtergrond.

Wederom iets heel anders van Peter Kerkvliet (foto 
onder), met een paar lijnen, subtiel kleurgebruik en 
een goed gevoel voor kompositie weet Peter een 
minimalistisch beeld te scheppen dat je echt boeit, meer 
heb je echt niet nodig.

Het wordt al wat drukker in de 
foto van Pierre Linssen (foto 
hieronder), en toch is het beslist 
niet storend, integendeel, 
door de fraaie uitsnede is dit 
markante bouwsel van oud hout 
en verroeste metalen platen 
fenomenaal in beeld gebracht, 
een zoekplaatje,,,je blijft steeds weer nieuwe 
interessante dingen ontdekken.

Met de indrukwekkende foto's van Piet Frins gaan 
we de hoogte in, Piet maakte een gedenkwaardig 
verslag van het plaatsen van de inmense 
windmolens, een zeer interessant onderwerp.
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Van kleur naar zwart wit lijkt maar een kleine sprong, maar 
wat Pieter van der Wal (foto links) ons hiet toont overtreft 
werkelijk alles, een frappant lijnenspel, vreemdsoortige 
vormen in fraaie aantrekkelijke tinten die je van links onder 
door het beeld leiden naar de climax van het licht in de 
bovenkant.

Personen cq modellen ontbraken 
tot nog toe in dit verslag, maar ook 
zij toonden hun ware gezicht hier, 
getuige deze foto(rechts) van Wim 
Falkenberg, in een mooie setting 
met bijpassende graffity op de 
achtergrond.

De verscheidenheid op deze tentoonstelling wordt 
nogmaals onderstreept door deze ongewone foto 
van Jo IJpelaar, gedurfd in beeld gezet, met enkele 
lijnen en heel weing kleur een onderscheidende foto 
te maken, waarbij de driehoek links boven met een 
stukje van een schilderij, met net dat klein beetje rood,van essentieel belang is.
Het toetje heb ik natuurlijk tot het laatst bewaard, dat hoort zo. Maja Frins-Thonon weet me 
altijd weer te verrassen met haar benadering van de gekozen onderwerpen, zoals hier ook 
weer.De fraaie symetrie weet zij op een wonderbaarlijke wijze te breken, door de perfecte 
toevoeging van dat blonde mannetje op dat krukje, maar aan de overkant nog een krukje......
Perfectie moet altijd verstoord worden...anders is er geen leven.
Ik heb genoten....jullie ook?
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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.

december 

- 9,10, 16 en 17 december 2017
De expositie van de 50 hoogst geëindigde foto’s van Foto Individueel 2017 is in ‘De 
Steenfabriek’ in Gilze op zaterdag 9 en zondag 10 december en 
zaterdag 16  en zondag 17 december, van 12.00-17.00 uur.

- van 1 t/m 23 december 2017
Euregionale Expositie in Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven, 
België (www.zonhoven.be/tentakel).
Zie ook: http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstrijd

jAnuAri 

- van 14 januari t/m 25 februari 2018
Euregionale Expositie in Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BE Venlo (www.
limburgsmuseum.nl).
Zie ook: http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstri

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstrijd
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstri
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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
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