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foto vAn de mAAnd - April 2018
Thema: Lentekriebels
Lianne Peeters - Fotokring Echt

Voor alleer we in de lentekriebels duiken, wil ik graag toch even terug blikken op de onlangs 
gehouden jaarvergadering van het rayon Limburg, waar de prestigieuse Piet Heynen trofee 
werd uitgereikt aan Hub Tonnaer, die al jarenlang op bewonderingswaardige wijze de zeer 
overzichtelijke website verzorgt van de afdeling Limburg van de Fotobond.

Hub is daar zeer bedreven in, en mede dankzij zijn tomeloze inzet genieten jij en ik iedere 
maand weer van zijn enorme enthousiasme en actualisatie op onze website, maar ook in de 
maandelijkse afdelingsbulletins die hij steeds weer accuraat af levert, van harte gefeliciteerd 
Hub met deze terechte onderscheiding.

Lentekriebels..........

Aankomend weekend is het Pasen én de klok is al inmiddels een uurtje vooruit gezet; iets 
wat het lentegevoel nog meer zal 
versterken.

Want eerlijk is eerlijk, ik heb 
sinds begin maart al last van die 
heerlijke, elk jaar weer terugkerende 
lentekriebels. Of wacht, oh nee… 
dat zijn geen kriebels. Dat zijn 
gewoon de koortsrillingen behorend 
bij alweer het derde griepje dat ik te 
pakken heb. Zonder gekheid, dit is 
de slechtste start van de lente die ik 
tot nu toe heb meegemaakt. Als ik 
een bonnetje had gehad, dan was ik 
direct terug naar de winkel gegaan 
om ‘m te ruilen.

Maar goed, met het Paasweekend in het vooruitzicht heb ik besloten om de knop om te 
zetten. Niet klagen maar dragen! En als dat betekent dat dit jaar niet de paashaas maar het 
ijskonijn langskomt, dan zij dat zo. Voordeel is dat je onder de sneeuw wel heel goed de 
eieren kunt verstoppen!

Ik haal mijn zonnige humeur van de plank en ga een heerlijk weekend tegemoet. 
Ondertussen wel stiekem verlangend naar het moment waarop die koperen ploert weer aan 
de hemel staat. En de zon weer gaat schijnen. Zodat ‘we’ lekker met zijn allen kunnen gaan 
klagen over hoe warm het wel niet is. Was het maar alvast zover…

Maar de ingezonden lente kriebelende foto’s maken heel veel goed en het lentezonnetje 
komt weer aarzelend te voorschijn bij het aan schouwen van die prikkelende plaatjes, die 
als het ware een glimlach op je gezicht toveren, dat doet me deugd....! Evenals de winnende 
foto van deze maand van Lianne Peters van fotokring Echt, een aanlokkelijk plaatje in een 
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waas van geheimzinnigheid, mooi ingekadert met de scherpte op de aanlokkende krokussen 
die altijd weer een voorbode zijn van de naderende lente, en in schril kontrast met de mooie 
onscherpte in de resten van de gevallen bladeren op de grond.

Proficiat Lianne met deze prikkelende foto. 

Klik hier voor alle inzendingen van deze maand.

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 april 
2018Stuur 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/FvdM2018-04%20april/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-04%20april/index.html
mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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oProeP 25ste editie  limburg foto in 2018

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

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

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

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg

Geert Noij 1e prijs 2014

Diana Putters 
1e prijs  
2012

Mary van Rossenburg 1e prijs 2016

Piet Schuttelaar 1e prijs 2010
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Fotobond Afdeling Limburg | www.fotobondlimburg.nl | email info@fotobondlimburg.nl 
KvK nummer 14060204 | IBAN NL89 INGB 0000 4208 53 

 

Limburg Foto 2018 - editie 25 
Dit najaar vieren we de 25ste editie van Limburg Foto. Reden genoeg om er met z’n allen een mooi 
fotografisch feest van te maken. 

Uit historisch onderzoek blijkt dat de eerste editie in 1970 in Venlo werd georganiseerd. In een brief 
van 10 maart 1970 schreef de toenmalige bondsconsul, de heer Piet Heijnen, een brief aan alle 
Limburgse Fotoclubs dat van 30 mei tot 7 juni 1970 in Venlo een ruimte was gereserveerd voor een 
tentoonstelling van alle Limburgse clubs: 
 
 
 
 
 
 
Vanwege dit begin van de geschiedenis van Limburg Foto leek het ons gepast om de 25ste editie van 
Limburg Foto te starten met een expositie in Venlo. 
Het Kunstencentrum Venlo heeft zijn medewerking toegezegd en dat betekent dat we op 
vrijdagavond 28 september om 20 uur de bekendmaking van de prijswinnende foto’s en de opening 
van de expositie hebben gepland. De expositie zal in Venlo te zien zijn tot en met woensdag 24  
oktober 2018. 
Daarna verhuist de expositie naar Ligne in Sittard, waar we in samenwerking met Zuyd Hogeschool 
en museum de Domijnen de expositie in de entreehal organiseren. De expositie zal hier geopend 
worden op vrijdagavond 26 oktober 20 uur en is te zien tot met zondag 11 november 2018. 

Naast de traditionele wedstrijd en expositie zullen we een aantal inspirerende fotografen uitnodigen 
om een lezing te geven over hun professionele werk. 

Uiteraard rekenen we op een grote deelname van onze leden aan de wedstrijd zodat we een 
aansprekende expositie kunnen neerzetten. We hebben talent genoeg in Limburg. 
 
De belangrijkste datums op een rij: 
maandag 10 t/m vrijdag 14 september: Inleveren foto’s bij Huis voor de Kunsten Roermond 

vrijdagavond 28 september - 20 uur: Opening & Uitslag Limburg Foto - Kunstencentrum Venlo 
28 september  t/m 24 oktober: Expositie Limburg Foto - Kunstencentrum Venlo 

vrijdagavond 26 oktober - 20 uur: Opening Limburg Foto - Ligne Sittard 
26 oktober  t/m 11 november: Expositie Limburg Foto - Ligne Sittard 

 
Het bestuur van de Fotobond  Afdeling Limburg.   

 

mede mogelijk gemaakt door: 
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een nieuwe wedstrijd documentaire fotografie

In het pakket aan wedstrijden dat de Fotobond aanbiedt, ontbrak een documentaire 
wedstrijd. Een dergelijke wedstrijd, de Martien Coppensprijs, werd ondersteund door de 
Fotobond, maar na het stoppen hiervan, besloot de Fotobond zelf een dergelijke wedstrijd 
te gaan aanbieden. Terwijl fotojournalistiek het laatste nieuws en recente evenementen 
behandelt, diept documentaire fotografie een specifiek onderwerp uit in een, door de 
fotograaf zelf te bepalen, thematische reeks. Wanneer het de bedoeling is om mensen te 
mobiliseren om sociaal onrecht aan te klagen en maatschappijkritiek te leveren, dan spreekt 
men van sociale fotografie of sociaaldocumentaire fotografie.

Hoewel het niet eenvoudig is dit te definiëren, kunnen er wel degelijk kenmerken zijn 
waardoor een serie als documentair gezien mag worden:
• Het is in principe niet geënsceneerd
• Het gaat over mensen
• Laat een eigen visie en stijl van de fotograaf zien
• Vraagt kennis en onderzoek van het behandelde thema
• Geeft blijk van engagement en draagt een boodschap en/of een signaal uit
• Kan uiteindelijk een autonome of journalistieke verschijningsvorm hebben.
 
Introductie en inzending
Wedstrijd staat open voor alle bij de Fotobond aangesloten leden.
• Minimaal 4 tot maximaal 8 beelden moeten worden ingezonden.
• Er is geen verplicht thema of onderwerp.
• Inzending van 1 maart tot 30 april 2018.
• De prints en digitale bestanden dienen beide te worden ingestuurd.
 
Let op : de prints en het inschrijfformulier naar:
Coördinator Foto Documentair - Marineblauw 108  - 2718 KB 
ZOETERMEER
De digitale bestanden met WeTransfer naar: fotodocumentair@fotobond.nl zenden.

De jurering is vanaf prints, de digitale bestanden worden bij de openbare bespreking en op 
de website gebruikt

Deze gegevens zijn overgenomen van de landelijke website van de Fotobond.
Hier staat alle informatie incl. reglement en inschrijfformulier.

In 2016 heeft de laatste inzending plaatsgevonden om de Martien Coppensprijs. 
Om een indruk te krijgen van die wedstrijd hieronder de 1e prijswinnaar.
De andere prijswinnaars staan ook op de landelijke website van de Fotobond

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
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cursus jureren

Algemene informatie:
Wat maakt de ene foto beter dan die andere foto? En hoe kun je een landschapsfoto 
vergelijken met een portretfoto? Kortom, hoe ga je nu eigenlijk te werk bij het jureren van 
foto’s? 
In de Cursus Jureren leren de deelnemers om te jureren bij (onderlinge) clubwedstrijden en 
selecties voor clubtentoonstellingen. De cursus bestaat uit drie avonden en wordt gegeven 
door bondsmentor (en ervaren jurylid) Jan Nabuurs. De theorie is in praktische opdrachten 
verwerkt en er zijn huiswerkopdrachten tussendoor. Aan het eind van de cursus wordt een 
document met tips beschikbaar gesteld.
Let op: Deelnemers die aan de cursus willen deelnemen dienen over een goede basiskennis 
van het fotobespreken te beschikken. Deze basiskennis is bijvoorbeeld opgedaan indien je 
de cursus Fotobespreken hebt gevolgd. 
Praktische informatie:

Het mentoraat bestaat uit drie avondbijeenkomsten in Roermond:

donderdagen 12 april - 17 mei - 21 juni
aanvang 20.00 uur tot circa 22.30 uur

Locatie : Zalencentrum "De Donderie", Donderbergweg 47 te Roermond.

Aanmelden:
Je kunt jezelf aanmelden tot 30 maart via de onderstaande link:
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--cursus-jureren.html

Deelnemers dienen lid te zijn van de Fotobond en te beschikken over basiskennis 
fotobespreken. De kosten voor de cursus zijn € 30,- per deelnemer. De cursusgroep bestaat 
uit minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.
Bij voldoende aanmeldingen krijg je per email een bevestiging dat de cursus definitief 
doorgaat en een verzoek om  het cursusgeld over te maken. Restitutie van het cursusgeld is 
niet mogelijk.

Vragen of meer informatie?
Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
T: +31 (0)6 3482 0172
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

mede mogelijk gemaakt door: 

Bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg 

maart 2018

https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--cursus-jureren.html  
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--cursus-jureren.html  
mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=Cursus%20Jureren
https://www.hklimburg.nl/disciplines/film-en-fotografie/fotografieprojecten.html
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uitslag foto online 2018 1e editie
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
Goud - 9 punten

Bianca van Soest 
Zilver  - 8,3 punten

Lianne Peters 
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 (8,3 punten).

Dit zijn de winnaars van onze afdeling:
• 1711054 Ruud Mooi - FC Venlo - alleen 7,7 p
• 1714049 Lianne Peters FK Echt - NATURAL JEWEL 8,3 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

Voor het fotoalbum klik op de  
afbeelding hiernaast:
of:

http://fol.fotobondlimburg.nl/

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

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
http://fol.fotobondlimburg.nl
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Openbare bespreking zondag 8 april 2018
 

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

Aanvang 10.00 uur.

Theater Hanzehof ligt op 10 minuten lopen van het station.

Parkeren is goed mogelijk en gratis:
www.hanzehof.nl/informatie/Theaterbezoek/Parkeren_en_bereikbaarheid/

De navigatie instellen op Fanny Blankers-Koenweg 2, 7203 AA Zutphen  
(voor de parkeerplaats).

Het programma ziet er zo uit:

09.30 Zaal open
10.00 Start ochtendprogramma
 • Welkomstwoord.
 • Openingsspeech.
 • Huishoudelijke mededelingen.
10.15 Bespreking stickers. Brons (24), zilver, goud en goud*

11.30 Bespreking drie topclubs
12.00 Slideshow Brons (23)
12.15 Uitreiking certificaten 
12.30 Afsluiting ochtendprogramma
12.33 Lunch
13.30 Start middagprogramma:

In de middag worden de inzendingen van de clubs die dat willen, besproken door één van 
de juryleden. Iedereen kan daarbij meekijken en luisteren. 

16.00 Afsluiting programma

bondsfotowedstrijd 2018

http://www.hanzehof.nl/informatie/Theaterbezoek/Parkeren_en_bereikbaarheid/
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nederlandse amateurfotografen  
in het nederlands fotomuseum
Voor het eerst brengt het Fotofestival aan de Maas in Rotterdam van donderdag 10 mei t/m 
zondag 13 mei het beste van de Nederlandse amateurfotografen samen in een expositie in 
het Nederlands Fotomuseum. 
Hiervoor konden de 200.000 serieuze vrijetijdsfotografen in Nederland afgelopen 
maanden series inzenden. De inzendingstermijn is inmiddels gesloten en het totale aantal 
ingezonden foto's is de 18.000 gepasseerd. 
Uit deze inzendingen heeft een selectiecommissie een longlist met genomineerden 
samengesteld. De genomineerden op de binnenkort te verschijnen shortlist mogen hun 
foto’s tijdens de fotofestivaldagen exposeren in het Fotomuseum.

De longlist voor de expositie in het Fotomuseum Rotterdam bevat de inzendingen van 83 
getalenteerde Nederlandse amateurfotografen die totaal 94 series inzonden.
Op deze longlist komende de volgende nominaties van Limburgse fotografen voor:

• 07 Anouk Smit - Samen oud (persoonlijk lid)
• 33 Hans Nohlmanns - Zadels (persoonlijk lid)
• 40 Jan Corstjens - Te Hard door de Bocht (Fotogroep F8 Roerdalen) 
• 47 Jo Frijns - Dea van Oss (FotoF Limburg - Nuth)
• 52 Karin de Jonge - Forever Young op Paaspop (FC Océ - Venlo)
• 53 Koen Verjans - AdWorkx (Fotokollektief Zuid-Limburg).
• 76 Rachel Lemlijn - Achterkant van de Dood (persoonlijk lid).

Echter dit aantal past eenvoudigweg niet in de expositieruimte van het museum. Het zullen 
waarschijnlijk zo'n 40 series worden.
We zijn dus benieuwd naar de shortlist.

De officiële opening van deze festivaldagen is op 9 mei vanaf 19.00 uur. 
website: Fotofestival aan de Maas.

http://www.fotofestivalaandemaas.nl/
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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.

April 

- 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.

- 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.

- 7 & 8, 10 t/m 13  en 14 & 15 april
FG Reuver exposeert twee weekenden in het Parochiecentrum in Reuver.
De opening van de Expositie is op 7 april 2018 om 13.00 uur door Dhr. Jan Nabuurs van de 
Fotoclub Océ.
De Expositie is te bezichtigen in beide weekenden van 13.00 tot 16.00 uur en  
op dinsdag 10 t/m vrijdag 13 april van 9.00 tot 12.00 uur.
Klik hier voor meer informatie.

- 9 april
Willem Wernsen, bekend van zijn sociaal documentaire fotografie en straatfotografie, verzorgt 
op 9 april om 19,30 uur een lezing over zijn fotowerk.
Gratis toegang voor leden van de fotobond op vertoon van ledenpas. Vooraf aanmelden bij: 
richardblommers1971@gmail.com.
Zie ook: Fotokring Stein onvangt Willem Wernsen.

- 26 april
Bespreking van de inzendingen van de  wedstrijd  ‘Serie 5 met samenhang 2018’. 
Tijdens bijeenomst worden ook de genomineerden voor Foto Nationaal 2018 bekend 
gemaakt.
In Zalencentrum “De Velderie” aan de Prins Bernhardstraat 1 in (6043 BG) Roermond.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
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
mailto:http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1008-fg-reuver-exposeert-twee-weekenden-in-april?subject=
mailto:richardblommers1971%40gmail.com?subject=
http://Fotokring Stein onvangt Willem Wernsen
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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.

sePtember

- maandag 10 t/m vrijdag 14 september
Inleveren foto's Limburg Foto 2018 bij Huis van de Kunsten Roermond.

- vrijdagavond 28 september
Opening Expositie & Uitslag wedstrijd Limburg Foto 2018.

- 28 september t/m 24 oktober
Expositie Limburg Foto 2018 in Kunstencentrum Venlo.

oktober

- vrijdagavond 26 oktober
Opening Expositie & Lezing Limburg Foto 2018 in De Domijnen Sittard.

- 26 oktober t/m 11 november
 Expositie Limburg Foto 2018 in de Domijnen Sittard.

november

- 9-10-11 november 2018 
Het weekend van het 40 jarig jubileum van Fotogroep F8 uit Roerdalen.
Zij zullen dit jubileum vieren met met o.a. een grote fotoexpositie.



14 Afdelingsbulletin fotobond Limburga p r i l  2 0 1 8

Lezing bij FotoKring Stein 4 april 
 
 
 

 
© FWWP                                                              Foto: bij ‘Sint Jacobs’ Gent  
 
 
Als 13-jarige liep Willem Wernsen in zijn woonplaats Amersfoort met folders langs de 
deuren. Van de beloning besteedde hij de helft aan kunstboeken over fotografie. Geboeid 
door deze vorm van beeldende kunst is hij altijd gebleven.  
 
Door de jaren heen werd de fotografie voor hem van een hobby tot een professionele 
passie. Maar aan enkele principes bleef hij al die jaren trouw: zijn foto’s zijn in 
zwart/wit en de mens is een onuitputtelijk onderwerp voor hem. Zijn werk is dan ook 
hoofdzakelijk sociaal documentair.  
 
Willem Wernsen (1954) werkte jaren als slager in een familiebedrijf. Later werd hij 
marktmeester, maar altijd trok hij er ook met zijn Rolleiflex en Mamiya 6x6 op uit. kwam 
Als autodidact kwam hij tot een eigen signatuur. Goed kijken naar mensen was en blijft 
daarbij belangrijk. Zijn straatfotografie en portretten leidden tot een aantal fotoboeken.  
 
Zijn werk is sinds enige tijd ondergebracht in een stichting. Inmiddels publiceerde hij  
vier fotoboeken, een vijfde is in de maak, naar verwachting zal het dit najaar van de 
drukker komen. De twee eerste boeken nl Beautiful People (2003) en Timeless (2011) 
zijn uitverkocht. Zijn derde boek Behind the Great Wall (2014) over zijn Chinareis in 
1999 is nog verkrijgbaar.  
 
 

FotoKring Stein 

Willem Wernsen
ontvangt

       Maandag 9 april 2018 
        is Willem Wernsen te gast bij FotoKring Stein, 
      voor een lezing over zijn fotowerk.

 Entree: 5 euro 
  Gratis toegang voor leden van de Fotobond, op vertoon van ledenpas.
    Aanmelding via  richardblommers1971@gmail.com vóór 2 april 2018. 
      Gezien de beperkte ruimte: vol = vol!

           Lokaal open: 19:00 uur
              Start lezing:  19:30 uur (tot ca. 22.00 uur)    
                 Locatie: Taterheukske
                             Kampstraat 1, 6129 EK Urmond

      

Willem Wernsen (1954, Amersfoort) is autodidact en werkt tegenwoordig als 
zelfstandig fotograaf. Zijn werk is vooral sociaal documentair, met veel portretten 
en straatfotografie. 

Willem Wernsen: “Het is inmiddels zo’n 40 jaar geleden dat ik mijn eerste camera 
kocht. Wat toendertijd als een hobby begon, is ondertussen een passionele levens-
invulling geworden. Al direct kreeg ik de behoefte mensen te fotogaferen, met name 
in de sociaal documentaire sfeer. En natuurlijk in zwart-wit, want daar gaat mijn hart 
naar uit.
In mijn beginperiode kon ik de vele verzamelde fotoboeken van de ‘Grote Fotografen’
maar met moeite dichtslaan. Al dat prachtige fotowerk heeft mij veel inspiratie 
gegeven. In de loop der jaren heb ik mij steeds verder ontwikkeld en dat heeft 
-volgens de kenners- een eigen handschrift opgeleverd.



F
ot

oKring

S t e i n
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FotoKring Stein
 

Willem Wernsen
ontvangt

Als 13-jarige liep Willem Wernsen in zijn woonplaats 
Amersfoort met folders langs de deuren. 
Van de beloning besteedde hij de helft aan kunstboeken 
over fotografie. Geboeid door deze vorm van beeldende 
kunst is hij altijd gebleven. 

Door de jaren heen werd de fotografie voor hem van 
een hobby tot een professionele passie. Maar aan     
enkele principes bleef hij al die jaren trouw: zijn foto’s 
zijn in zwart/wit en de mens is een onuitputtelijk
onderwerp voor hem. 
Zijn werk is dan ook hoofdzakelijk sociaal documen-
tair. 

Willem Wernsen (1954) werkte jaren als slager in een 
familiebedrijf. Later werd hij marktmeester, maar al-
tijd trok hij er ook met zijn Rolleiflex en Mamiya 6x6 
op uit. Als autodidact kwam hij tot een eigen signatuur. 
Goed kijken naar mensen was en blijft daarbij belang- 
rijk. Zijn straatfotografie en portretten leidden tot een 
aantal fotoboeken. 

Zijn werk is sinds enige tijd ondergebracht in een 
stichting. Inmiddels publiceerde hij  vier fotoboeken, 
een vijfde is in de maak, naar verwachting zal het dit 
najaar van de drukker komen. De twee eerste boek-
en nl Beautiful People (2003) en Timeless (2011) zijn 
uitverkocht. Zijn derde boek Behind the Great Wall 
(2014) over zijn Chinareis in 1999 is nog verkrijgbaar. 

Tijdens de avond van de lezing is een gesigneerd        
exemplaar te koop, dit met een gratis foto op formaat 
A4 naar keuze* 
Behind the Great Wall werd op 6 november 2014 ge-
presenteerd tijdens een gezamenlijke expositie met 
Chinese fotografen in het Shandong Art Museum in 
Jinan, China, dit op uitnodiging van de curator van 
het museum. Een aantal van zijn foto’s zijn opge-
nomen in de vaste collectie van het museum.    

Zijn laatste boek ‘On Street Photography’ werd als 
E-book uitgegeven in oktober 2015. Een opdracht van 
uitgeverij Craft & Vision, Canada. 
Dit is een educatief boek waarin Willem schrijft over 
zijn evolutie en werkwijze. Dit Engelstalige boek 
met meer dan 80 foto’s ter illustratie wordt mondiaal 
verkocht.  

Willem fotografeert veel in Vlaamse steden, maar in 
augustus 2017 heeft hij opnieuw een fotoreis gemaakt 
van 20 dagen naar China. Hij reisde o.a. naar de pro-
vincie Guizhou waar hij vanuit de stad Libo een aantal 
dorpen in de bergen bezocht waar etnische minder-
heden wonen. 

In de lezing is dan ook recent werk te zien van zowel 
Vlaanderen en de Chinareis van 2017. Maar ook een 
selectie uit zijn archief, dit over een periode van de 
afgelopen 40 jaar. 

Willem Wernsen is lid van de Nederlandse vereniging 
voor fotografen DuPho/Platform GKF.

* Interesse in het boek Behind the Great Wall, in-
clusief de gratis foto naar keuze (Formaat A4) uit zijn 
portfolio, foto’s in het FB album of op Flickr. 
Of ga naar www.willemwernsen.com, zie de galerie 
1,2 of 3, stuur je keuze naar Stichtingwillemwernsen@
gmail.com dan neemt Willem contact met je op en 
maakt het voor je in orde. 
Het boek inclusief de foto, neemt Willem mee naar de    
lezing.  De prijs van het boek is 35 €, een nota wordt 
verstrekt. 
Boeken die evt. op de avond zelf worden gekocht zijn 
niet voorzien van een foto, echter wel gesigneerd.

www.fotokringstein.nl    info@fotokringstein.nl



16 Afdelingsbulletin fotobond Limburga p r i l  2 0 1 8



17Afdelingsbulletin fotobond Limburg a p r i l  2 0 1 8

hub habets exPoseert bij foto gery
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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/

