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fOtO vAn de mAAnd - februAri 2018

‘Beetje laat, maar nog een gelukkig 
nieuwjaar!’ hoorde ik een buurman roepen 
toen hij langs fietste. Ik stak m’n duim op en 
lachte. Waarom zou ik niet goed gehumeurd 
blijven, hoewel er in de eerste helft van januari voor mij weinig leuks te bespeuren viel. De 
loterijloten, die ik speciaal voor dit doel had gekocht, bleken waardeloos en de griep had 
zonder enige genade bij me toegeslagen. Er zijn zelfs dagen geweest dat ik niet eens kon 
zeggen aan welke kant van mijn romp mijn hoofd zat. Overigens is mijn vrouw net als de 
staatsloterij. Het geluk straalt eraf maar winnen doe je nooit.
Nou ja…, misschien zit het geluk wel in het nemen van je verlies. Er kan er maar een de 
winnaar zijn, en om uit de fantastische 25 inzendingen van deze maand de allerbeste foto 
te kiezen, was het voor de keuzekommissie geen eenvoudige zaak, maar na een objectieve 
en uiterst kritische beschouwing werd al snel duidelijk, dat de bijzonder intrigerende foto van 
Lianne Peters van F.K. Echt er toch met kop en schouders boven uit stak, een foto met net 
dat beetje meer, eentje die u ziel raakt. Je ziet niet alleen het beeld, maar je voelt het ook. 
Allerlei elementen op deze foto werken samen, om er een geslaagd en ietwat mysterieus 
beeld van te maken, de grote donkere ruimte op de voorgrond staat in sterk contrast met de 
lichte achtergrond en de plaatsing van de hond met de spruitjes zorgen allemaal voor een 
sterke compositie en vergroten het mysterie.
Proficiat Lianne met deze intrigerende foto. 

Klik hier voor alle ingezonden foto’s.

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 februari 2018
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’

Thema: 
‘je beste van 2017’

Lianne Peters
FK Echt

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-02%20februari/index.html
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KLIK op deze link of op de afbeelding hieronder 

voor alle inzendingen van deze maand

Een wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond, waarvoor elke club tien foto’s van 
verschillende makers mag insturen.

Er is geen verplicht thema of onderwerp en de tien foto's worden individueel beoordeeld.
Voor deze clubwedstrijd moet men prints én digitale bestanden insturen.
Er wordt vanaf de prints gejureerd, de digitale bestanden worden gebruikt voor publicatie in 
‘Fotobond in Beeld’ en op de website. 
De inzendtermijn sluit op 2 maart 2018.

De bespreking is op  
zondag 8 april 2018  

in Theater en Congrescentrum Hanzehof,  
Coehoornsingel 1,  
7201 AA Zutphen.  

Aanvang 10.00 uur.

 De belangrijkste datums van de Bondsfotowedstrijd 2018 zijn bekend!

Inschrijving open 19-02-2018
Inschrijving sluit 02-03-2018
Jurering  17-03-2018
Bespreking  08-04-2018

bondsfotowedstrijd 2018

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html
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'5 met samenhang' 2018

Beste leden van de Fotobond Afdeling Limburg,

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig 
fotograferen voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden. 

De inzendingen voor deze wedstrijd zullen door een jury beoordeeld worden op inhoud 
en techniek en de inzenders van de beste series worden door het bestuur van de Afdeling 
genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal 2018, een fotosalon met het beste 
seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Dat er bij de leden van de Fotobond, Afdeling Limburg in toenemende mate aandacht/
interesse is voor seriematig werk, blijkt uit het aantal inzendingen voor de afdelingswedstrijd 
"Serie van 5 met Samenhang" bij de voorgaande edities. Ook in 2018 zal deze 
afdelingswedstrijd weer worden georganiseerd. De series dienen te worden ingezonden naar 
of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten in de periode:

maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart 2018

De bekendmaking van de genomineerde series en de openbare bespreking van alle 
inzendingen zal medio april plaatsvinden.

De inzenders van de genomineerde series, aangevuld met de inzenders van een nog vast te 
stellen aantal ‘eervolle vermeldingen’, zullen door het afdelingsbestuur worden voorgedragen 
voor deelname aan Foto Nationaal 2018.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de onderstaande, te downloaden, documenten:
- aankondiging en regelement (pdf)
- aanmeldingsformulier (docx) of inschrijfformulier (pdf)
- stickervel (docx) of stickervel (pdf)

Klik hier om alle inzendingen van 2017 
nog eens te bekijken:
http://5msh.fotobondlimburg.nl/5msh2017/index.html 

http://fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/2018series5msh/5msh2018_aankondiging-reglement.pdf
http://fotobondlimburg.nl/docbestanden/5msh2018_Inschrijfformulier.docx
http://fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/2018series5msh/5msh2018_Inschrijfformulier.pdf
http://fotobondlimburg.nl/docbestanden/5msh2018_Stickervel.docx
http://fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/2018series5msh/5msh2018_Stickervel.pdf
http://5msh.fotobondlimburg.nl/5msh2017/index.html
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Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering Fotobond Afdeling Limburg.

Deze vergadering vindt plaats op  
 
woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur
in Café Zaal “Aad Leeuwe”  
aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61  
te Roermond.

Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodigen tot 
deelname aan deze vergadering.

AGENDA

1. Opening door Frans Grommen, voorzitter 

2. Behandeling van de notulen van de ALV d.d. 8 maart 2017

3. Ingekomen stukken en toevoeging van agendapunten

4. Jaarverslag van het Bestuur over 2017

5. Jaarverslag Financiën 2017

6. Verkiezing bestuursleden

7. ... wordt vervolgd ...

In het volgende afdelingsbulletin volgt meer informatie over deze jaarvergadering !

Uitnodiging - jaarvergadering 2018
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Iets voor jou?

 

 

Webredacteur  
bij de Fotobond Afdeling Limburg.

Voor het onderhouden van de website van de Afdeling Limburg van de Fotobond zoeken 
wij een webredacteur. Momenteel wordt het onderhoud van de website gedaan door één 

persoon. We willen hiervoor graag minimaal twee personen.

Op de website worden alle activiteiten gepubliceerd die door de Afdeling worden 
georganiseerd. Ook worden de exposities van de aangesloten clubs gepubliceerd in een 
agenda. Iedere maand worden alle activiteiten gebundeld in een Afdelingsbulletin dat aan 

alle abonnees wordt gestuurd.

Als je vertrouwd bent met Joomla is dat mooi meegenomen, maar is niet strikt noodzakelijk. 
Het is wel prettig als je handig met de computer bent.

December 2017 
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

secretaris@fotobondlimburg.nl

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Op maandagavond 15 januari 2018 is plotseling overleden.
Hij werd die avond onwel en is nog wel in Maastricht op de intensive care beland.
Maar dat heeft allemaal niet mogen baten.
Hij was pas 64 jaar oud.

Ik ontmoette hem al 15 jaar geleden en mocht met hem samenwerken in het 
Afdelingsbestuur van de Afdeling Limburg.
Hij werd in 2005 afdelings secretaris en was toen net van Fotogroep Geulle overgestapt 
naar De Kiekkast.
5 jaar later wilde hij weer meer tijd om te fotograferen, stopte met besturen en kwam hij bij 
Fotokring Geleen, waar hij lid bleef.
 

Henri was een uniek persoon in onze Fotokring. Een zeer intuïtieve fotograaf.
Als wij een foto eens minder konden waarderen zag Henri toch weer een andere kant.
Actief en altijd zoekend naar een manier om een positieve bijdrage te leveren.
Dat deed hij ook als bestuurslid van de Fotokring.

Maar toch ook weer was hij vaak een einzelgänger en kon je hem alleen, dwalend door 
Sittard of Maastricht, plotseling tegenkomen.
En altijd even praten over de fotografie.

Over een ding waren we het eens. We keken zeer verschillend naar foto’s.
Maar dat maakte het de moeite waard er met hem over van gedachte te wisselen.

We moeten hem veel te vroeg missen.
 
Peter van der Ham
Voorzitter Fotokring Geleen

in memoriam henri gelissen
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verslag jUbileUmexpo fotoclUb dracUla
Na onze expositie bood de gemeente ons aan het deel van de expositie over Eijsden-
Margraten te verplaatsen naar de hal  zodat de foto’s nog te zien waren t/m 31 Januari.

Goed gezien.......!
Een fantastisch toepasselijke titel, die de jubilerende fotoclub Dracula uit [ Eijsden ] 
Margraten meegaf aan haar uitzonderlijke foto expositie in het fraaie bestuurs centrum van 
Margraten, vergezeld van een uiterst interessant foto boekje dat deze club uitgaf bij het 40 
jarig jubileum.

Het boekje geeft een fotografische impressie van de vele kernen van de gemeente Eijsden- 
Margraten, al deze foto’s zijn het afgelopen jaar gemaakt door de leden van de fotoclub 
Dracula, Ze hebben eigenlijk een grote wandeling door deze uitgestrekte gemeente mogen 
maken om festiviteiten, landschappen, mensen en dieren, gebouwen zo fraai mogelijk vast 
te leggen. Ieder lid was daarbij vrij om zijn eigen keuzes te maken.

Wil je namelijk kunst maken, dan moet je ook de liefde voor de fotografie de vrije hand 
geven. Dat heeft ook in vele gevallen ertoe geleid dat men om de foto nog beter te maken, 
er veelvuldig op uit is moeten gaan om het beste resultaat te krijgen, aldus voorzitter Marcel 
Jakobs.
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Mesch- Anny Huyts.
 
Liefst veertig dorpen, kernen en buurtschappen passerden de revu op deze tentoonstelling, 
van Termaar via Groot en Klein Welsden naar 't Rooth om vandaar uit Sint Antoniusbank te 
bereiken, toen links af richting Terlinden. Moerslag, Libeek, Terhorst. Schey.....enz.enz......

Namen waarvan 
ik, als fervente 
"Limburgs land" 
fietser zefs geen 
weet van had.
Zo heeft elk van 
die veertig kernen 
in deze gemeente 
zijn eigen parels 
en de fotografen 
van f.k. Dracula 
hebben deze 
parels aan het 
licht gebracht en 
schitterend laten 
glimmen, ieder 
op zijn / haar 
karakteristieke 
manier.

Ik vond het een heel bijzonder initiatief, de leden kijken kritisch naar hun fotowerk en 
ervaren het maken van een boeiende foto als een vorm van kunst, een goede foto moet een 
verhaal vertellen.

Eckelrade- Pieter Jacobs
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Bemelen  Sibill Kowcz
Moerslag- Adrie Slangen
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Withuis - Annie Huyts
Gronsveld - Laurie Slangen
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expositie eUregionale fotowedstrijd 2017 :  
nog t/m 25 febrUari in venlo !!

De expositie reisde  afgelopen maanden door de Euregio en is na een expositie 
in het Städtisches Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach (D) en in het 
gemeenschapscentrum de Tentakel in Zonhoven (B) van 14 januari t/m 25 februari te zien 
in het Limburgs Museum in Venlo.

14 januari werd deze expositie in Venlo geopend. 
Maandag 15 januari stond onderstaande recensie in ‘de Limburger’ !
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Stichting Sint-Jorisdag Beesel organiseert in samenwerking met het Huis voor de Kunsten 
Limburg en Fotobond Afdeling Limburg een fotowedstrijd met als thema VERSPILLING. 
Iedereen, van hobbyist tot gevorderde, wordt uitgenodigd om vóór 1 maart 2018 een 
foto of fotoserie in te sturen waarin verspilling op originele wijze is vastgelegd. Vul het 
wedstrijdformulier in en stuur de foto(s) op via de uploadlink, beiden te vinden op de website 
van de Stichting: https://sintjorisdagbeesel.com/fotowedstrijd.

De fotowedstrijd is onderdeel van de jaarlijkse Sint-Jorisdag die zal plaatsvinden op zondag 
22 april 2018 bij creatief centrum Knooppunt 91, Burgemeester Janssenstraat 51 te Beesel. 
Een vakkundige jury zal van tevoren alle foto’s beoordelen. Thematiek en originaliteit 
wegen bij de beoordeling het zwaarst, op technische afwerking zal minder de nadruk liggen. 
Iedereen heeft gelijke winkansen dus schroom niet om mee te doen. De winnaars worden 
tijdens de Sint-Jorisdag bekend gemaakt en de beste foto’s zullen worden tentoongesteld. 
De meest originele inzendingen worden beloond met een geldbedrag van € 150,00.

De Draak van de Verspilling bedreigt onze samenleving in toenemende mate. Wij groeien 
op in een consumptiemaatschappij en zijn ons nauwelijks meer bewust van verspilling als 
problematiek. Minder verspilling zal uiteindelijk leiden tot een duurzamere samenleving. Het 
doel van de fotowedstrijd is om dat stukje bewustwording opnieuw aan te wakkeren en te 
versterken. De kracht van beelden is hierbij het ultieme middel. Foto’s zeggen vaak meer 
dan woorden.

Ga snel aan de slag met het thema en zie met eigen ogen dat verspilling overal om ons 
heen plaatsvindt. Leg verspilling op een originele manier vast of laat juist een oplossing 
zien. Wij wensen jou heel veel creativiteit en succes toe. Vergeet niet het wedstrijdreglement 
even door te lezen op de website van de Stichting!

Bestuur Stichting Sint-Jorisdag Beesel
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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.

jAnuAri 

- 1 januari  t/m 31 maart 2018
De urban explorers Kees de Jong en Rein Reuter van Fotokring Midden-Limburg exposeren 
hun foto’s van hun recente zoektochten naar industrieel erfgoed (en URBEX-foto’s).
Deze expositie is te bezoeken in  „Den Lavaar”,  Marktplein 7, Heusden-Zolder.
Klik hier voor meer info.

- van 14 januari t/m 25 februari 2018
Euregionale Expositie in Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BE Venlo (www.
limburgsmuseum.nl).
Zie ook: https://www.limburgsmuseum.nl/nl/tentoonstelling/overbruggen/ 

- 1 januari t/m 1 juli 2018
Piet Schuttelaar exposeert tijdens de openingstijden in Bibliotheek van Valkenburg aan de 
Geul. Vanaf april wordt een groot deel van de foto’s gewisseld. De expositie bevat vooral 
foto’s, maar ook gedichten, in combinatie met een foto.
Voor meer info ga de naar de website van de Bilbliotheek Valkenburg.

februAri

- 3 februari  t/m 3 maart
Wim Fleuren en Wil Falkenberg exposeren bij Foto Gery in Heerlen onder de titel Annetrude !
Klik hier voor affiche van deze foto-expositie !

mei

- van 10  t/m 13 mei 2018
Voor het eerst brengt het Fotofestival aan de Maas in het voorjaar van 2018 de beste 
Nederlandse amateurfotografen samen in een expositie in het Nederlands Fotomuseum.
Voor meer informatie zie: http://www.fotofestivalaandemaas.nl/index.php/het-festival.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://www.limburgsmuseum.nl/nl/tentoonstelling/overbruggen/
https://www.heuvellandbibliotheken.nl/actueel/exposities/expositie-piet-schuttelaar--fotografie-en-poezie-.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/997-wim-fleuren-wim-falkenberg-bij-foto-gery
http://www.fotofestivalaandemaas.nl/index.php/het-festival
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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 deze maanden door de Euregio 
en was te zien in
 achtereenvolgens te zien in: 
het Städtisches Museum Schloss Rheydt in Monchen Gladbach (Duitsland)
in het Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven (Belgie)

en van

14 januari t/m 25 februari 2018

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

http://www.limburgsmuseum.nl
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industriële schAtten uit de euregiO mAAs-rijn

De urban explorers Kees de Jong en Rein Reuter van Fotokring Midden-Limburg 
exposeren hun foto's van recente zoektochten naar industrieel erfgoed (en URBEX-foto’s).

‘Ontdekkingstochten’, zo noemen ze hun gezoek naar overblijfselen uit ons industrieel 
verleden.  
Urban exploring wordt het ook wel genoemd, het formeel dan wel informeel bezoeken, 
fotograferen en documenteren van verlaten gebouwen.  
Met grote interesse voor historie leggen Kees en Rein bezienswaardigheden uit de regio 
vast op de gevoelige plaat.

De foto-expositie ‘Industriële schatten uit de Euregio’ neemt u mee op reis langs historische 
locaties in de EURGIO MAAS-RIJN.  
Zo zijn foto’s  te zien van kolenmijnen te Beringen (B), Zolder (B),  Alsdorf (D) en 
Hückelhoven (D). 

Deze expositie is te bezoeken van 1 januari t/m 31 maart 2018 in: 
„Den Lavaar”,  
Marktplein 7,
Heusden-Zolder.(B) 

Openingstijden: Ma 11u-18u // Di-Woe 10u-18 u // Do-Vr 10u-23u // Za 11u-23u // Zo11u-
22u.
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piet schUttelaar exposeert in valkenbUrg aan de geUl

Tijdens de openingstijden van de Bibliotheek in Valkenburg aan de Geul, Berkelplein 99 
kunt u gedurende het eerste halfjaar van 2018 naar een foto-expositie gaan kijken van Piet 
Schuttelaar uit Stein. Deze expositie zal in april 1x worden gewisseld.

Zijn passie fotografie combineert 
hij vooral met zijn natuurbeleving. 
Maar ook de mens komt vaak 
intrigerend en fotogeniek in beeld. 
Daarnaast schrijft hij poëzie, geeft  
presentaties, fotoworkshops en houdt 
fotobesprekingen en –beoordelingen. 
Piet Schuttelaar is natuurgids, columnist 
voor VIA Limburg met een wekelijkse 
column over zijn struintochten 
en ervaringen.  Hij  publiceert in 
diverse natuurbladen en is tevens 
eindredacteur van De Natuurgids. De 
fotograaf heeft een uitgebreide fotocv 
met prijzen, bijzondere markeringen 
en herinneringen. Terugkijkend 
beschouwt hij dat als  smakelijke 
hapjes tussendoor. De concentratie is 
vooral gericht op het huidige moment, 
met een knipoog naar de toekomst 
en zijn plannen. Leuke vooruitzichten 
zijn immers belangrijk voor `s-mens` 
levenslust en energie.

De expositie geeft een impressie 
van zijn liefde voor de natuur en 
zijn betrokkenheid bij de mens. Zijn 
gedichten worden geëtaleerd  in 
combinatie met een toepasselijke foto. 
Website: http://www.pbase.com/peterfree   en mijn emailadres: peterfree@ziggo.nl  

Zie ook:
https://www.heuvellandbibliotheken.nl/openingstijden-overzicht/bibliotheekvestigingen.5290602.html/bibliotheek-
valkenburg/

openingstijden:
maandag en vrijdag  van 14:00 - 18:00 uur
woensdag   van 10:00 - 13:00 uur en 14:00 - 18:00 uur
donderdag   van 14:00 - 20:00 uur
zaterdag   van 11:00 - 14:00 uur
dinsdags en zondags gesloten

https://www.heuvellandbibliotheken.nl/openingstijden-overzicht/bibliotheekvestigingen.5290602.html/bibliotheek-valkenburg/
https://www.heuvellandbibliotheken.nl/openingstijden-overzicht/bibliotheekvestigingen.5290602.html/bibliotheek-valkenburg/
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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/

