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fOtO vAn de mAAnd - mAArt 2018
Thema: Vastelaovend
Guido Hahnraths - Fotokring Stein

 Door de recente televisie uitzending van die grandioze 
carnavals documentaire Nao ‘t Zuuje van Lex Uiting krijg je 
bijna zin in een paar dagen vastelaovend, las ik onlangs in 
de Volkskrant.

Als geboren en getogen Randstedeling vertelt de 
verslaggever, ben ik niet bepaald een expert op het gebied 
van carnaval. Ik weet dat mensen zich verkleden en bier 
drinken, dat dierbare vrienden en collega’s drie dagen van 
de radar verdwijnen en, eenmaal weer veilig thuis, niet meer 
kunnen praten en dat je ze een paar dagen in een licht- en 
geluidsarme omgeving extreem veel koffie moet toedienen. 
Maar dat is het wel zo’n beetje.

Wat dat betreft was de documentaire Nao ‘t Zuuje (Naar het 
Zuiden) die donderdagavond op NPO 3 een eye-opener. 
Wellicht hebben de Randstedelingen hierdoor een wezenlijk 
beeld gekregen van wat er zich hier in t Zuuje tijdens die drie dolle dagen afspeelt, en 
krijgen ze hierdoor een heel andere impressie van de vasteloavend.

Maar die fenominale impressie van de afgelopen carnaval krijg je hier ook, getuige de 
vele magnifieke foto’s die we weer toegestuurd kregen, uitbundig, kleurrijk, en vaak ook 
waanzinnig waren de beelden die deze keer de revue passeerden, maar deze keer is het 
niet de prins carnaval maar de koning die met de eer gaat strijken....

De opzienbarende foto van Guido Hahnraths van fotokring Stein met die trotse kleurrijke 
koning, gehuld in een bonte waas van confetti, geeft op een indrukwekkende wijze die 
grandioze sfeer weer van de vasteloavend in t zuuje, imposant in beeld gebracht zonder 
franje.

Proficiat Guido met deze opzienbarende foto. 

Klik hier om het album met de ingezonden foto’s van maart 2018 in te zien.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Lentekriebels.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 maart 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’  - redactie@fotobondlimburg.nl

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html
mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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De inzendtermijn is verstreken 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!

Jurering  17-03-2018
Bespreking  08-04-2018
Uitslag op website  08-04-2018

bondsfotowedstrijd 2018

 
KLIK op deze link of op de afbeelding hieronder 

voor alle inzendingen van deze maand

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/index.html


5Afdelingsbulletin fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 8

'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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reglement "serie van 5-met-samenhang" 2018
Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig 
fotograferen voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden. Een jury selecteert de 
beste inzendingen en de betreffende fotografen zullen door het bestuur van de Afdeling 
worden genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal, een fotosalon met het beste 
seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. Deelname hieraan is 
uitsluitend mogelijk op uitnodiging.

Voor deze afdelingswedstrijd gelden de volgende spelregels:
1. De afdelingsfotowedstrijd "Serie van 5-met-Samenhang" staat open voor ieder bij de Fotobond 

Afdeling Limburg aangesloten persoonlijk- en clublid.
2. De "Serie 5-met-Samenhang” dient te bestaan uit recent werk, vormt één serie met één thema en 

bestaat uit vijf foto’s.
3. De foto's dienen deugdelijk verpakt en voorzien van het (volledig ingevulde) inschrijfformulier te 

worden ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten te Roermond in de periode: 
maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart 2018

4. De bij deze wedstrijd behorende stickers dienen volledig en correct te worden ingevuld en 
te worden bevestigd op de achterzijde (midden / boven) van de foto's. De stickers geven de 
presentatievolgorde van de foto's aan.

5. Het formaat van de foto’s is vrij. De foto's dienen te zijn voorzien van passe-partouts met een 
buitenafmeting 40x50 cm, zonder naamsvermelding aan de voorzijde. Meerdere foto’s in één 
passe-partout gelden als één foto.

6. De uitsnede van de foto's bij de digitale bestanden dienen qua uitsnede identiek te zijn 
aan de afgedrukte foto's. De naam van de digitale bestanden dient te zijn opgebouwd uit 
lidmaatschapsnummer-fotonummer, waarbij het fotonummer de volgorde van de foto's in de serie 
aangeeft (bijvoorbeeld 1725051-1 / 1725051-2 / enz.).  
De digitale versies van de foto's en het ingevulde inschrijfformulier dienen via WeTransfer www.
wetransfer.com te worden aangeleverd via 5metsamenhang@fotobondlimburg.nl. 
De digitale bestanden van de werken dienen te voldoen aan: JPEG formaat (maximaal 12 MB) en 
de langste zijde minimaal 1920 pixels.

7. Inzendingen die niet (volledig) aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden 
uitgesloten van deelname.

8. Inzenders mogen met maximaal één serie deelnemen, ook al is men lid van meerdere fotoclubs.
9. De inzonden werken worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, aangesteld door het 

afdelingsbestuur Limburg.
10. De inzenders van de series met de hoogste beoordeling ontvangen een certificaat. Deze 

fotografen zullen, voor zo ver zij op basis van het reglement van Foto Nationaal 2018 
(www.fotobond.nl) niet automatisch een uitnodiging voor deelname ontvangen, door het 
afdelingsbestuur worden voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal 2018.

11. De inzenders dienen over de auteursrechten van hun werken te beschikken, de Fotobond 
en de Fotobond Afdeling Limburg te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden 
en toestemming te verlenen voor publicatie zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal 
naamsvermelding plaatsvinden.

12. Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed. Elke aanspraak in geval van 
verlies, diefstal en/of beschadiging wordt van de hand gewezen.

13. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met deze voorwaarden. 
In zaken waarin deze spelregels niet voorzien beslist het afdelingsbestuur. Over de uitslag wordt 
niet gediscussieerd.

De bekendmaking van de uitslag en de openbare bespreking van de inzendingen zal medio 
april plaatsvinden. De inzenders van de beste series worden door het afdelingsbestuur 
voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto Nationaal 2018 
(uitnodiging tot deelname geschiedt door de Fotobond).

http://www.wetransfer.com
http://www.wetransfer.com
mailto:5metsamenhang%40fotobondlimburg.nl?subject=
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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
 Financieel overzicht en verslag commissie kascontrole 2017 | verkiezing commissie 201
6. Verkiezing bestuursleden
 Bestuurslid Wedstrijden & Exposities Peter Lambrichs treedt af
7. Activiteitenplan 2018 en Begroting 2018
8. Rondvraag en Sluiting.

Klik hier voor de jaarstukken 2018 (agenda jaarvergadering 2018, notulen jaarvergadering 2017, 
jaarverslag 2017 en activiteitenplan 2018).

Na de jaarvergadering is er rond 21:30 uur een interessant FOTOGRAFISCH TOETJE:

Bondsmentor Jan Nabuurs zal een presentatie verzorgen als opwarmer voor de 
cursusmodule Jureren. Tijdens deze module leren deelnemers om te gaan met jurycriteria, 
verschillende methodieken van jureren en hoe je series beoordeelt. Ook de bespreking en 
het toelichten van het resultaat komen ruimschoots aan bod. Tijdens de module werken 
de cursisten met opdrachten. Deze cursusmodule wordt gegeven in drie avonden en is 
ontwikkeld door Peter van Tuijl, Simon Ophof en Hans Zoete.

Uitnodiging - jaarvergadering 2018

http://fotobondlimburg.nl/images/bestuursinformatie/ALV-2018-Fotobond-Limburg.pdf
http://fotobondlimburg.nl/images/bestuursinformatie/ALV-2018-Fotobond-Limburg.pdf
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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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deze eerste foto online 2018  
1e editie was zonder thema

Uit de pdf, die op de landelijke site staat, hebben we de prijswinnaars gehaald.
Opmerkelijk was de gouden en zilveren sticker voor Bianca van Soest van FG de Huiskamer 

in Dongen. Haar foto's staan hieronder.
Een geweldige prestatie.

Bianca van Soest   Bianca van Soest     Lianne Peters 
Goud - 9 punten   Zilver  - 8,3 punten    Zilver - 8,3 punten

Maar ook  aan 9 Limburgse inzendingen werden 1 zilveren sticker en 8 bronzen stickers 
toegekend, waarvan Paul Gadet van Fotokollektief Zuid-Limburg zelfs twee bronzen stickers 
voor zijn rekening nam.  
De hoogste zilveren score was voor Lianne Peters van FK Echt (8,3 punten).

Dit zijn de winnaars van onze afdeling:

ZIlver voor:
1714049 Lianne Peters FK Echt - NATURAL JEWEL 8,3 p ZILVER

Brons voor:
1711054 Ruud Mooi - FC Venlo - alleen 7,7 p
1714065 Matthieu Hilckmann FK Echt - De kolonel 7,7 p
1721049 Rob Boehle - FK Stein - Resurfaced to take that Froggy 7,7 
1723040 Paul Gadet - FK Zuid-Limburg - Holy Man 8 p
1723040 Paul Gadet - FK Zuid-Limburg - Busstop 7,7 p
1750056 Marcel Ohlenforst - FC de Sluiter - Penetentie 7,7 p
1724032 Rudy Stevens FC Helden Panningen - Op Streets 7,7 p
1714065 Matthieu Hilckmann FK Echt - De kolonel 7,7 p
3001921 Frans Smets Persoonlijk Lid - Streetfood 7,7 p

Er is een nieuw album aangemaakt Foto Online Landelijk waarin deze prijswinnaars staan.
Vanaf zal dit album worden aangevuld met alle toegekende stickers in deze wedstrijd.
zie: http://fol.fotobondlimburg.nl/

Voor het juryverslag en een pdf met alle uitslagen klik hier !

http://fol.fotobondlimburg.nl/
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
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1714065 Matthieu Hilckmann FK Echt - De kolonel 7,7 p

1714049 Lianne Peters FK Echt - NATURAL JEWEL 8,3 p
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1711054 Ruud Mooi - FC Venlo - alleen 7,7 p

1721049 Rob Boehle - FK Stein - Resurfaced to take that Froggy 7,7 
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1723040 Paul Gadet - FK Zuid-Limburg - Busstop 7,7 p

1723040 Paul Gadet - FK Zuid-Limburg - Holy Man 8 p
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1724032 Rudy Stevens FC Helden Panningen - Op Streets 7,7 p

3001921 Frans Smets Persoonlijk Lid - Streetfood 7,7 p
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1750056 Marcel Ohlenforst - FC de Sluiter - Penetentie 7,7 p
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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.

mAArt 
- 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.

- 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.

April
- hele maand april
Hub Habets exposeert deze maand april bij Fotozaak GERI, in de Dautzenbergstraat 40 , in 
HEERLEN.Deze expostie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden.
Klik hier voor meer informatie.

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=
http://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/989-industriele-schatten-uit-de-euregio-maas-rijn
https://www.heuvellandbibliotheken.nl/actueel/exposities/expositie-piet-schuttelaar--fotografie-en-poezie-.html
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1003-ub-habets-exposeert-in-april-bij-gery-heerlen
http://www.fotofestivalaandemaas.nl/index.php/het-festival
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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/

