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foto van de maand - september 2018
Foto:   Annemie Lauvenberg
lid van:  FC Grensland Sittard 
Thema:  Portretten

Ik ben nog steeds enorm onder de 
indruk van die geweldige opening van 
Limburg Foto van afgelopen vrijdag in het 
Kunstencentrum in Venlo, waar de foto 
van de maand uit deze rubriek in februari, 
met de allerhoogste eer ging strijken.

Die bijzonder intrigerende foto van 
Lianne Peters van F.K. Echt stak er toen 
al met kop en schouders boven uit , 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....

Wat me trouwens ook opviel is het aantal vrouwelijke fotografen, dat in de prijzen viel, foto’s 
gemaakt door vrouwen zijn vaak minder op techniek en meer op sfeer gericht. Dat betekent 
dat zij dus ook bij het jureren daar meer op zullen focussen. En dat er dus andere winnaars 
uit de bus komen. Elke tweede jury van een fotowedstrijd komt waarschijnlijk tot een andere 
keuze. Waarom? Fotografie is strikt persoonlijk en smaken verschillen. Demografische, 
economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politiek/juridische factoren 
beinvloeden de steeds wisselende persoonlijke keuze. Er zijn geen regels voor goede foto’s; 
er zijn alleen goede foto’s...en dat zag je ook duidelijk in de fantastische presentatie tijdens 
de opening, waarbij alle inzendingen getoond werden.

Toeval bestaat niet...maar ik vind het wel erg frappant dat de foto van deze maand met 
als thema portretten, wederom uit de camera van een vrouw komt, namelijk Annemie 
Lauvenberg van fk Grensland.

De indringende blik van deze charmante krullekop vormt de spil in deze aandoenlijke foto, 
prominent in beeld gezet, maar haar schone lokken dwarrelen mooi door het beeld en de 
afwezigheid van haar mond maakt deze plaat weer ietwat mysterieus, het resultaat is een 
boeiende verbeelding van een teder meisje en gemaakt door een vrouw die met ambiance 
weet om te gaan.....proficiat Annemie

 Klik hier voor het album met alle inzendingen !

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/Nieuwe%20map/index.html
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album met de foto’s van de maand vanaf 2015

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 oktober 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 en je bondsnummer plus 
naam van je fotoclub
Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/index.html
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Prijswinnende foto van Limburg Foto 2018, fotograaf Lianne Peters

De foto van Lianne Peters, lid van Fotokring Echt, werd bekroond met de eerste prijs. 
‘Fotograferen is ook ‘maken’. Hier heeft de fotograaf twee elementen bewust voor de 
camera samengebracht, met in de hoofdrol een moeilijk bestuurbaar subject. Dat de 
fotograaf dit zo fijn bijeen gebracht heeft, verdient een pluim. De nabewerking verhoogt de 
stemming bijzonder!’, aldus de jury.

liAnne Peters wint limburg foto 2018
Op vrijdag 28 september jl. werd in Kunstencentrum Venlo de fotomanifestatie Limburg Foto 
geopend. Hierbij werden ook de prijswinnende foto’s van de tweejaarlijkse wedstrijd voor 
vrijetijdsfotografen bekendgemaakt. Juryvoorzitter Tom Meerman riep onder grote publieke 
belangstelling de foto van Lianne Peters uit tot winnaar. Deze en 99 andere foto’s zijn nog 
t/m woensdag 24 oktober a.s. te zien in Kunstencentrum Venlo. Daarna verhuist de expositie 
naar Ligne in Sittard. De expositie is daar te zien van vrijdag 26 oktober t/m 11 november 
a.s. De expositie van Limburg Foto is voor iedereen gratis toegankelijk.

Uit de circa 400 ingezonden foto’s van Limburgse fotografen die, in clubverband of 
individueel, lid zijn van de Fotobond Afdeling Limburg, selecteerde de jury ongeveer 
100 werken voor de expositie van Limburg Foto. Tevens selecteerde de jury de drie 
prijswinnende foto’s.

Klik hier voor een album met enkele foto’s van de opening in Venlo en de winnende foto’s.

Voor de volledige lijst van de exposanten klik hier.

http://lifo.fotobondlimburg.nl/
http://www.fotobondlimburg.nl/images/wedstrijden/2018LF18/LF-2018-exposanten.pdf
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De tweede prijs van Limburg Foto ging naar Monique Frederickx van Fotokring Echt. 
Motivatie van de jury: ‘Fotograferen is schrijven met licht. Dat is hier in optima forma te zien. 
De sfeer van het licht, de kleur en de schaduwlijnen leveren een perfecte compositie op. 
Goed om lang naar te kijken.’

2de prijs Limburg Foto 2018,, 
fotograaf Monique Frederickx
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De derde prijs van Limburg Foto 2018 ging naar Peter Lambrichs van Fotoclub Voerendaal. 
Motivatie van de jury: ‘De muis is gevangen in een uniek moment met een prima kader. Je 
kunt dit niet voorspellen, maar je kunt er wel klaar voor staan als de kans zich voor doet. 
Daar zit de kwaliteit van de fotograaf, en daar wordt de winst gemaakt.  
 

3de prijs Limburg Foto 2018, 
fotograaf Peter Lambrichs

Juryrapport Limburg Foto 2018 

De jury is blij verheugd over het algemeen hoge niveau van de foto's. Al bij de eerste blik 
toont weinig werk zich onder de maat. Een voor het publiek aantrekkelijke expositie ligt in het 
verschiet. 
De verscheidenheid van onderwerpen is en lust voor het oog. Wat wel opvalt is dat veel werk 
goed opgebouwd is, maar dat in het algemeen aan de veilige kant is gefotografeerd. Op 
sommige gebieden lijkt veel aan regels en vaste uitgangspunten te worden vastgehouden. 
Mooi is het allemaal zeker wel en de jury complimenteert de afdeling met de kwaliteit van de 
inzendingen.

De expositie toont een breed beeld van de fotografische thema's waarin de leden het 
afgelopen jaar gewerkt hebben.
De foto's die speciaal zijn onderscheiden konden op unanieme instemming van de jury 
rekenen. Ook daarbij is verscheidenheid van genres gebleken.

Tom Meerman, voorzitter jury Limburg Foto 2018.
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Eervolle vermelding -  Jean Pierre Cremers - Fotof Limburg

Eervolle vermelding -  LIanne Peters - FK Echt

Eervolle vermeldingen waren er voor:
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Eervolle vermelding -   Vivian Beks - FK Stein

 Eervolle vermelding - Marcel Hakvoort - AFV Blerick
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Enkele foto’s van de opening van Limburg Foto 2018 in het Kunstencentrum in Venlo

Gespreksleider Frans Grommen, 
voorzitter Fotobond Limburg

en de opening werd verricht 
door cultuurwethouder van 
Venlo Marij Pollux. 
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De juryvoorzitter Tom Meerman geeft 
informatie over de wijze van jureren en over 
de beoordelingscriteria. 
Aansluitend werden de certificaten uitgereikt 
aan de fotografen met een 1e, 2e en 3e prijs 
en de eervolle vermeldingen.
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v.l.n.r. :  Peter Lambrichs (3e prijs), Lianne Peters (1e prijs) en Monique Frederickx (3e prijs).

Wethouder Marij Pollux opent 
de expositie en wordt door 
de voorzitter Tom Meerman 
langs de 100 geëxposeerde 
foto’s geleid.

Klik hier voor een album met enkele foto’s van de opening in Venlo en de winnende foto’s.

http://lifo.fotobondlimburg.nl/
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lezingen
Limburg Foto 2018 - 25ste Editie

Lezing door fotograaf Johan van der Wielen
woensdag 10 oktober ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.
Locatie: Kunstencentrum Venlo, Goltziusstraat 21, 5911 AS Venlo.

De lezing is gratis, maar aanmelding vooraf is wel noodzakelijk via:
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--limburg-foto-2018--lezing-johan-van-der-wielen.html

Johan van der Wielen (1975) studeerde aan de Landbouw Universiteit Wageningen 
en was al vanaf jeugdige leeftijd enthousiast vrijetijdsfotograaf. Vanaf 2008 is hij 
fulltime professioneel natuurfotograaf. Hij publiceert in vele tijdschriften en kranten, 
heeft verschillende exposities op zijn naam en won diverse prijzen in internationale 
fotowedstrijden. Met zijn enthousiasme, enorme energie en passie voor de natuur wil 
hij anderen inspireren zelf naar buiten te gaan om te worden overweldigd door zowel 
de grootsheid als kleinste details van het leven om ons heen.

Lezing door fotograaf Chris Keulen
vrijdag 26 oktober ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.
Locatie: De Domijnen / Zuyd Hogeschool, Ligne 3, 6131 MT Sittard.

De lezing is gratis, maar aanmelding vooraf is wel noodzakelijk via:
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--limburg-foto-2018--lezing-chris-keulen.html

Chris Keulen (geboren 1959 in Heerlen en woonachtig in Maastricht) studeerde 
fotografie aan de Academie voor beeldende Kunsten in Den Haag. Hij won in 2017 
de zilveren camera met zijn indringende serie foto’s over de liefde en zorg van een 
man voor zijn dementerende vrouw. Ook viel hij twee keer in de prijzen bij de World 
Press foto. Naast werk in opdracht werkt Chris Keulen aan langerlopende projecten 
op het snijvlak van documentaire en autonome fotografie.

Na afloop van de lezing vindt de opening van de expositie Limburg Foto 2018 in de 
Domijnen plaats.

https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--limburg-foto-2018--lezing-johan-van-der-wielen.html
https://reserveren.hklimburg.nl/producten/fotobond-limburg--limburg-foto-2018--lezing-chris-keulen.html
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uitslAg foto online 2018 2e editie

De 2e editie van Foto Online is gelinkt aan BredaPhoto 2018: To infinity and beyond.
Het thema is door het festival losjes onderverdeeld in 6 domeinen: Cosmos, Intelligence, 
Biology, Society, God en Image. 

De inzendingen zijn inmiddels gewaardeerd door de organisatie van BredaPhoto en 
Interfocuslid Joost van Ingen kreeg voor zijn inzending met de titel ‘Introspectie’ een bronzen 
sticker.

Het totaal aantal inzendingen bedroeg 170. Daaruit blijkt dat het thema lastig was. Heel 
duidelijk was dat een kleine groep inzenders ‘er eens even voor is gaan zitten’
Prachtige creatieve beelden zijn zo ontstaan.

De winnaars krijgen in het decembernummer van Fotobond InBeeld een breed podium.

Voor het album met de winnende foto's klik hier.
Klik hier voor een download van de PDF van de lijst met alle inzenders. 

https://albums.fotobond.nl/FOL-2018/2018%2C%202e%20Editie/index.html
https://fotobond.nl/documents/288/FOL_2018_2e_editie_pdf_uitslag_voor_op_de_site.pdf
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uitslAg foto nAtionAAl

Op zaterdag 25 augustus is de jury bestaande uit Veronique Jansen, Loek van Vliet en 
Katharina Polhmann onder leiding van de voorzitter Fotobond Oege Lam in Rijen bijeen 
geweest. Maar liefst 159 series van 5 foto’s moesten worden bekeken en beoordeeld. Een 
lastige taak als er zoveel series met diverse onderwerpen op de tafels liggen. Toch is het de 
commissie gelukt om het werk van 13 fotografen te selecteren.
 
Onder hen één Limburger, t.w. Harrie Houben, lid van de Roermondse Fotogroep 
Interfocus met zijn serie die hij ook had ingezonden voor ‘5met samenhang’ met de titel het 
plof van de hemel.
De andere geselecteerden zijn in willekeurige volgorde: 
Thalita Hoppe, Pieter Geijsendorpher, Theo Mastenbroek, Anton Verbeek, Martin Janssen, 
Simon Klein, Rob Langhorst, Rob Driessen, Els Tijssen, Herman Roes, Colette Lukassen 
en Hans Heeres.

De jury zag heel veel inzendingen voorbij komen waarbij de opmerking gemaakt werd: wat 
een waardevolle / bijzondere / opmerkelijk / opvallende inzending. Deze series waren dus 
de moeite dubbel en dwars waard en de jury wil deze inzenders dan ook graag met namen 
noemen. En die namen zijn: Marcel van Balken, Peter Willemse, Joty Biegel, Jacqueline 
Bijnen, Jan Leendert Kindermans en Sylvia Bökkerink.

De Fotobond wil alle winnaars van harte feliciteren met het behalen van dit resultaat.
Graag nodig ik iedereen uit om op zondag 7 oktober aanstaande de opening bij te wonen 
van de expositie van de werk van de 13 geselecteerde in het gemeentehuis van Beek 

uitnodiging voor de opening van de expositie:
 

SALON FOTO NATIONAAL 2018
 

Een bezoek aan deze expositie is zeer de moeite waard en nu zeker in het gemeentehuis 
van Beek LB. Een prachtige lokatie en voor ons Limburgers eens dicht bij huis !

Maar liefst 3 weken blijven onze parels daar hangen en ze zijn op werkdagen te bezoeken.
 

De opening is op zondag 7 oktober om 14.00 uur. 
 

Er is meer van voldoende parkeergelegenheid en op loopafstand zijn.
 
 

En graag tot ziens op 7 oktober
 
Met vriendelijke groet
Frans Albers
coördinator Salon Foto Nationaal
Gerda Gallé
bondsbureau
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Gelukkig kon de auto deze zonnige Zondagmorgen geparkeerd worden op het 
Wilhelminaplein zodat de wandeltocht naar de Ursula kapel maar heel kort was.

Mensen gingen al de kerk binnen, dus dat gaf mij al een goed gevoel. Immers een expo 
zonder publiek is geen expo. Maar hoe dichterbij ik kwam hoe meer dat er iets bij mij begon 
te kriebelen… Het zal toch niet waar zijn….

Zondags morgens om 11.00 uur…

En jawel… de kerk was goed gevuld… Links stonden de stoelen met mensen en rechts was 
de expositie… op het koor stonden de zangers en alles was helemaal compleet en klaar…. 
Precies, voor de dienst. Nog gauw liep ik langs een deel van de geëxposeerde prenten in 
de hoop dat de dienst misschien iets later zou beginnen… Het bleek ijdele hoop… Ik zag 
dat verwonderde blikken op mij gericht waren en spoedde mij derhalve maar achterin de 
Ursulakapel om daar , jawel , de hele dienst uit te zitten…

Na de dienst heb ik dan toch op mijn gemak de prenten bekeken en bewonderd daar waar 
dat nodig was.

De club had het zich niet makkelijk gemaakt met het thema” In Europa”. Ga er maar 
aanstaan…Wat IS Europa ?… Hoe leg je dat vast?

fKml exPoseerde in ursulA KAPel te roermond
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Ik denk dat Geert Noy daar het beste in geslaagd was met zijn grafische foto van de 
granietblokken (herdenkingsmonument) uit Berlijn. Immers het was toch WO II welke 
uiteindelijk de aanzet was voor een verenigd Europa. En die granietblokken symboliseren 
dan toch , hard als graniet, dat dit nooit weer mocht gebeuren in Europa.. Helaas is het 
daarbuiten sindsdien nog steeds oorlog al 75 jaren lang..

Er was verder een heel grote diversiteit van foto’s van de Eifeltoren tot en met een foto 
van de achterkant van het kapelletje in Kanne op de grens achter Maastricht. Een grote 
diversiteit van prenten en onderwerpen. Best goed verzorgd en geprint.

Het thema “In EUROPA” is, ik schreef het al, enorm moeilijk te verbeelden in een foto . 
Iedereen had zo te zien zijn/haar best gedaan, maar ik kon niet zien dat ‘men’ er speciaal 
voor was gaan zitten, reizen, in dit geval. Tenminste die indruk kreeg ik niet. Zeker er was 
een foto met vlaggen van div. Europese landen . En er waren foto’s van een gezamenlijke 
tocht naar Antwerpen. De ene foto nog beter dan de andere foto .

Fraaie prenten van super grote gebouwen . Prima gefotografeerd. Foto van een oude tram 
en een boot. Spiegelende gebouwen van, natuurlijk, het Europarlement.. Goed gedaan. 
Zelfs een foto van de Poolse paus ontbrak niet.

Een dergelijk thema , daarmee maak men het zich enorm moeilijk. Europa is groot en 
divers… Wat is nu typerend voor Europa…Ja die diversiteit en die was ook in de prenten 
terug te zien. De benadering door de leden van FKML is heel traditioneel. Risico’s, op 
fotogebied dan, worden niet of nauwelijks genomen.

Toch was deze expositie wel de moeite waard om te bezoeken. Immers men had zijn/haar 
best gedaan en dat is altijd fijn om te ervaren.

Mensen hebben plezier in hun manier van fotograferen en dat plezier was stimulerend 
te ervaren in deze expositie. Een expositie die misschien wel getypeerd kan worden als 
traditioneel behoudend en ook wel degelijk.

Op naar de volgende expo, maar dan graag wat meer durf en wat meer recent werk. Laat 
het archief even voor wat het is en ga met een frisse kijk erop uit. De expertise is voldoende 
voorhanden, nu dus de uitvoering.

w.g.

miel van montfort
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fotoKring geleen in sittArd
 
Geleen heeft het……

Dat was voorheen jarenlang de klinkende slogan van het bruisende Geleense winkelhart, en 
Geleen werd zelfs met enige ironie bestempeld als de wereldstad…!
Inmiddels is er de laatste decennia heel veel veranderd aldaar. Vroom en Dreesmann 
verdween helemaal van het winkeltoneel en onder andere C&A, H&M en nog vele andere 
kleinere middenstandszaken sloten hun winkel vestigingen in het centrum van Geleen, en 
nu kampt de “wereldstad” met enorm veel leegstand.
Maar uiteindelijk komt er zoals altijd toch een “happy end”, mede dankzij het recente samen 
voegen van Sittard met Geleen.

Iets wat voorheen als geheel ondenkbaar beschouwd kon worden, is nu de echte realiteit…..
Fotokring Geleen, een van de “oudste” fotoclubs in onze regio, ze bestaan ruim 86 jaar. 
schittert nu met een bijzondere fotoexpositie in het naburige Sittard.
Op dit moment bestaat de vereniging uit 29  leden: 6 vrouwen en 23 mannen. Het 
ledenbestand bestaat uit een gemêleerd gezelschap met ieder hun eigen achtergrond, 
voorkeuren en ervaringen.

Dat gemêleerd gezelschap zorgt op een passende wijze voor een zeer gevarieerde 
tentoonstelling, met voor ieder wat wils, puike concertfotografie van Jos Cauberg, sfeervolle 
portret foto’s van Roel Simons en Ernst Vogel, vergane glorie in roest, opmerkelijke foto’s 
van Jacq van Eldert, John Jongen dook dieper in de materie met zijn fruitige serie, dan 
waren daar de “dubbeldrukken” of waren het montages van muzikanten gehuld in een waas 
van structuren en vormen, foto’s die je aandacht vragen omdat ze niet zo alledaags zijn van 
Jos Goritzer.

  foto: Jos G
oritzer
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Arie de Heus wist mij bijzonder 
te bekoren met kunstzinnige, 
beetje surrealistische kleuren 
en vormen in Glas, die een 
bijzonder contrast vormen 
met de ietwat lugubere 
doodskist scenes van Piet 
de Wit, iedereen heeft er een 
ander gevoel bij, maar je kunt 
er niet omheen, high key 
van het diepste zwart tot het 
ultieme wit met fraai gekozen 
bijpassende onderwerpen 
van Sjef Vliegen, vormen 
en structuur in het zand, 
esthetische beelden van de 
grilligheid op het strand van 
Pierre Albert.

Foto: Pierre Albert.

En zo zou ik nog wel even door kunnen 
gaan, maar wat mij vooral verbaasde 
was de artistieke inbreng van een nieuwe 
lichting vrouwen bij F.K.Geleen met onder 
meer Marlie Meuleners die ons een serie 
intrigerende portretten toonde.

Ine Bierings maakte op een tekst van 
Randy Newman, zeer bijpassende 
indrukwekkende dubbelbeelden, Annie 
Albert weet de schoonheid van bloemen 
op een magische manier te vangen 
door de prachtige sfeer in haar foto’s 
met een tweede laag, en tenslotte weet 
Irene Augustus de bezoekers van deze 
boeiende fotoexpositie, aan het denken te 
zetten door haar wijze van fotograferen.
Al met al een gevarieerde 
fototentoonstelling van deze oude 
Geleense club met een jong hart, en ik 
zeg het nogmaals:

Geleen heeft het……

 Foto: Marlie Mulleners
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VerslAg VAn bezoeK AAn exPositie 2018 Aft tegelen

Het is een gezellige drukte in het Missiemuseum 
in Steyl. 
Voorzitter Jeu Hovens van Amateur Fotogroep 
Tegelen heet alle aanwezigen welkom. 
Speciaal verwelkomt hij beeldend kunstenaar 
en galeriehouder Sjaak Smetsers, die deze 
expositie zal openen.

Sjaak vertelt geanimeerd over hoe we heden 
ten dage door social-media met beeld / foto’s 
omgaan. We zien heel veel beelden op een 
dag voorbijkomen en met een duimpje geven 
we aan of we het beeld leuk of niet leuk vinden. 
Dit beoordelen doen we in enkele seconden. 
Daar zit het verschil met een fototentoonstelling. 
In de expositie van AFT laten 19 fotografen 
hun werk zien, van dingen die hen boeien en 
bezighouden. Deze fotografen vragen niet om 
een duimpje, maar om langer te kijken naar het 
bevroren moment, de verstilling, naar wat het 
beeld vertelt of wat de maker wil laten zien.

Na deze interessante uiteenzetting opent Sjaak 
Smetsers de expositie en begroet ons aan de 
deur.

Bij binnenkomst worden we gastvrij op een glaasje wijn of fris getrakteerd. Verder is er 
ook nog een gezellige koffie corner. De expositie ziet er heel verzorgd uit, alle foto’s strak 
in passe-partout. De belichting is prima en wat heel prettig kijkt is dat er geen storende 
reflecties zijn.

Een greep uit de getoonde beelden:

Een zwart/wit foto van een met licht bewerkte torso van Jan Thijssen maakt meteen indruk.

Louis Verhaag laat zien dat je door een goede compositie, zelfs van containers met graffiti 
een boeiend beeld kunt maken.

Geert Trepels heeft een libelle zo vast weten te leggen, dat de vleugels prachtig transparant 
zijn met alle adertjes zichtbaar.

Het indrukwekkende beeld van een berglandschap, van licht naar donker opgebouwd met 
veel diepte is door John Schwachöfer gemaakt.

Een zwart/wit portret, op een moderne hedendaagse manier bewerkt is van Henk Ewals.

Ari Verbruggen heeft het voorjaar in het bos vast weten te leggen met een inleidend pad, 
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zacht licht en prachtige kleuren.

Een van onderuit gefotografeerd traphuis heeft een intrigerend lijnenspel, is goed belicht en 
heeft zachte kleuren. Deze foto is van Manfed Schmitter.

De rivierkade met een dreigende lucht van Harry Veugelers geeft het gevoel van het 
naderende najaar.

Vertederende babyvoetjes van Heinz Schmetz hebben een warme uitstraling.

Wil Bergmans heeft een kleurrijke roos zo vastgelegd, dat je er haast aan wil gaan ruiken.

Met het portret van een jonge vrouw laat Günther Seiler zien wat hij kan.

Bert Jacobs heeft een stel parende libellen in een haast kunstzinnige houding vast weten te 
leggen.

Het verstilde beeld van een leeuw met het licht op zijn in de verte turende snuit van Huub 
Schroeder trek aandacht.

Een roestig treinonderstel van Erik de Laat krijgt extra diepte door het groen op de 
voorgrond.

Door het gekozen standpunt heeft de nachtopname van een prachtig verlichte brug van 
Twan van den Homberg een sterke compositie.

Een sfeervolle oude versleten bus, met zonlicht door de wapperende gordijntjes is een 
bijdrage Wiel Driessen.

Thorsten Vörs laat een idyllisch boslandschap zien, met veel diepte en neutrale kleuren met 
een geweldig zacht licht.

Met een frisse kleurrijke foto met lijnenspel van de binnenzijde van de markthal in Rotterdam 
weet Jeu Hovens aandacht te trekken.

Zoals elk jaar heeft AFT ook een Digitale fotopresentatie. Elke fotograaf een ander thema, 
zoals de afbraak van het voormalig ziekenhuis in tegelen, een schuttersfeest, steden 
zoals Berlijn en Antwerpen, prachtige natuuropnamen met o.a. beelden uit Amerika en 
Zwitserland, abstracte kleurrijke beelden en ogen van mensen in alle leeftijden. Het was een 
genot om naar deze presentatie die door passende muziek werd ondersteund te kijken.

Van deze mooie expositie heb ik erg genoten!

Marina Ernst 
Fotogroep Belfeld
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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.

oKtober

- van 21 september t/m  2 november
Fotogroep InterLimburg exposeert in het Cultuurcentrum Achterolmen, van Eycklaan 72, 
3680 Maaseik.
Voor openingstijden zie: www.achterolmen.be
Klik hier voor affiche met informatie.

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

- 28 september t/m 25 oktober
Fotogroep ISO '73 exposeert in het Burgerhoes, Sweelinckplein 1 in Landgraaf.
Opening is op 28 september om 20:00 uur.
Voor meer info klik hier.

- 29 september t/m 7 oktober 
De jaarlijkse foto expositie van de Amateur Fotogroep Tegelen (AFT)is in Oud St. Gregor, 
toegang via het Missiemuseum Steyl, St. Michaëlstraat 7 te Steyl.
Opening zaterdag 29 september. Verder geopend op zondag 30 september, dinsdag 2 
oktober tot en met zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur.
Voort info klik hier.

- 7 t/m 26 oktober  Expositie van de geselecteerde series van Foto Nationaal 2018 in het 
Gemeentehuis van Beek (LB).
De opening is zondagmiddag 7 oktober om 15:00 uur.
Voor informatie over o.a. lokatie, openingstijden, exposanten klik hier en hier voor het 
affiche.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.achterolmen.be
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- 10 oktober
Lezing door fotograaf Johan van der Wielen. 
Woensdagacond 10 oktober ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.
Locatie: Kunstencentrum Venlo, Goltziusstraat 21, 5911 AS Venlo.
Voor meer info klik hier.

- 13-14 en 20-21 oktober
Fotogroep eXposure uit Venray exposeert deze 4 dagen van 14 tot 18 uur in ODEON, 
Hoenderstraat 10-12 in Venray.
De officiële opening is vrijdag 12 oktober om 19.30 in de ontvangstruimte van Restaurant 
BRL.
Voor meer info klik hier.

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

- 26 oktober
Lezing door fotograaf Chris Keulen.
Vrijdagavond 26 oktober ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.
Locatie: De Domijnen / Zuyd Hogeschool, Ligne 3, 6131 MT Sittard.
Voor meer info klik hier.

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

- van 26 oktober t/m 29 november 2018
EXPOSITIE Fotogroep Horst aan de Maas 45 jaar! Opening op 26 oktober.
Klik hier voor meer info en lezingen.

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.

- 9 November
Lezing i.k.v. 45-jarig bestaan van Fotogroep Horst aan de Maas
LOULOU BEAVERS: Natuurfotografie
In: Leste Geulde Noordsingel 75 5961XW Horst. 
Aanvang: 19:30 uur / Entree 3 euro.

- 23 November
Lezing i.k.v. 45-jarig bestaan van Fotogroep Horst aan de Maas
TON HENDRIKS over zijn boek: ‘ Beeldspraak’
In: Bibliotheek Horst aan de Maas Librije 60 5961VG Horst.
Aanvang: 20:00 uur / Entree 3 euro.
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fotogroeP Horst AAn de mAAs 45 jAAr!
 

EXPOSITIE 
van 26 oktober t/m 29 november 2018 

OPENING EXPOSITIE
Op vrijdag 26 oktober 19.00 uur 
Bibliotheek Horst aan de Maas Librije 60 - 5961 VG Horst

 2 Lezingen
LOULOU BEAVERS: Natuurfotografie

Vrijdag 9 November 19.30 uur
Leste Geulde Noordsingel 75 5961XW Horst 
Entree 3 euro

Aandacht voor techniek, visie en creativiteit
Loulou zal een lezing geven over het bosrijke landschap op de Veluwe waarbij
verschillende soorten natuurfotografie aan bod komen. De lezing is informatief
en inspirerend met aandacht voor techniek, visie en creativiteit.
www.photo-moments.nl
Loulou Beavers is een professioneel en gepassioneerd natuurfotografe.
Haar specialiteit zijn sfeervolle en soms ook artistieke en impressionistische foto's.
Werk van Loulou wordt regelmatig geëxposeerd en bekroond in internationale
fotowedstrijden.

TON HENDRIKS over zijn boek: ‘ Beeldspraak’

Vrijdag 23 November 20.00 uur 
Bibliotheek Horst aan de Maas Librije 60 5961VG Horst 
Entree 3 euro

Wat foto’s echt zeggen en hoe ze dat zeggen’
De lezing zal gaan over zijn boek ‘Beeldspraak’, waarin de fotografie als
visuele communicatie centraal staat. Hij zal ingaan op wat foto’s echt
kunnen zeggen en hoe ze dat zeggen. www.TonHendriks.nl
Ton Hendriks is sinds 2017 hoofdredacteur van het fotoblad PF. Hij maakt
voor diverse tijdschriften, pr bureau’s, vormgevers etc., portretten. Naast
zijn opdrachtenwerk maakt hij eigen portretseries over documentaire
onderwerpen zoals: Global Street Child, over straatkinderen wereldwijd;
de Wilde Kust, over identiteit in Suriname; Chipo, over een dorp in Bolivia.
Momenteel is hij ook werkzaam als docent aan de Fotovakschool in Amsterdam.

http://www.photo-moments.nl
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fotogroep interlimburg 2018

http://www.achterolmen.be
mailto:laurens.leurs%40maaseik.be?subject=
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boeK oVer  
sPortfotogrAfie

Sportfotografie is een onderdeel van 
de fotografie dat door veel mensen 
wordt beoefend. Een groot deel 
hiervan ervaart echter dat hun foto's 
er niet uitzien zoals die in magazines 
en kranten verschijnen. Hoe krijg je 
het voor elkaar om je foto's wat meer 
te laten lijken op professionele foto’s, 
zonder gelijk duizenden euro’s aan 
apparatuur uit te moeten geven?

Marcel van der Looij en Huub Keulers 
(beiden lid van de Fotobond) hebben 
samen  een educatief boek over deze 
tak van de fotografie geschreven. Ze 
zijn samen bijna 1,5 jaar met dit project 
bezig geweest met als resultaat een 
boek van 320 pagina’s boordevol 
sportgeschiedenis, tips en ca. 200 
foto’s genomen op diverse grote 
internationale sportevenementen, die 
hopelijk menig fotoliefhebber zal inspireren. Ze beschrijven ca. 50 sporten in hun boek en 
hoe deze het beste te fotograferen zijn. Verder staan er voor zowel de beginnende als de 
gevorderde amateursportfotograaf praktijktips en trucs in die ze de afgelopen jaren hebben 
opgedaan tijdens nationale en internationale sportevenementen als persfotograaf.  Ook 
besteden ze aandacht aan de workflow, praktische Lightroom-tips, het samenstellen van 
een portfolio of serie, het verkopen van je foto’s en accreditatie. 

Dit boek komt uit bij uitgeverij van Duuren Media. 
Uiteraard willen de beide auteurs dit met trots met ons delen.



 

informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

fotobond afd. limburg


