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foto van de maand oktober 2018
Foto:   Mary van Rossenberg
lid van:  Fotoclub Echt 
Thema:  Vakantie

Terwijl ik naar de grote 
groepen trekvogels kijk, die 
zich verzamelen, bewegen en 
vliegen naar hun winterverblijf, 
besluit ik in een opwelling, 
hun voortreffelijke instinkt, te 
volgen en de naderende winter 
te ontvluchten en iets meer 
zuidelijker te gaan overwinteren.

Het UV-licht van de zon maakt 
ons blijer. Lange tijd weinig 
zonlicht maakt velen chagrijnig 
en doet sommigen neigen tot 
depressie. De zogenaamde winterdip. 
In Nederland zouden velen van hen het grootste deel van de winter noodgedwongen 
binnenshuis hebben doorgebracht, al dan niet achter de geraniums. Of iets gebroken 
hebben, op de gladde stoep. De Nederlandse ziektekostenverzekeraars zouden eens 
serieus in overweging moeten nemen of de overwinteraars niet een bonus kan worden 
toegekend, voor hun uitermate gezonde leefstijl!
Buurvrouw in Nederland doet de plantjes, haalt af en toe de post weg achter de voordeur en 
ik als overwinteraar zit prinsheerlijk in het behaaglijke zonnetje. Een mysterieus fenomeen 
net zoals de vogeltrek.

Wim Jenniskens zal het de komende maand van mij overnemen en zodra de dagen weer 
lengen en het langzaam weer lente wordt keer ik weer terug, samen met de trekvogels…..!
Maar gelukkig is het thema van deze foto van de maand november zeer toepasselijk: 
vakantie....

Wederom is de foto van de maand gemaakt door een vrouw, maar met de man duidelijk 
in de hoofdrol, de dames op de foto hebben duidelijk andere interesses als de mannen op 
deze fraaie plaat, hun aandacht is van een andere orde en een man loopt zelfs weg, terwijl 
de vrouwen zich geamuseerd vermaken bij dit hagelijke tafereel, een unieke situatie die hier 
uitstekend is weer gegeven, door het groene koperen beeld prominent rechts in beeld te 
plaatsen en de nieuwsgierige vakantiegangers in het verlengde ervan gegroupeerd.

Proficiat Mary met deze fraaie vakantie foto...!

Klik hier voor alle inzendingen van deze maand !

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Het jachtige leven.
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 26 november 
2018
Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FvdM2018-10%20oktober/index.html
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album met de foto’s van de maand vanaf 2015

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

De volgende thema’s Foto van de Maand: 
- december 2018 - Het jachtige leven
- januari 2019  - Surrealisme

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/index.html
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“foto van de maand” november 2017  
krijgt bPsa-onderscheiding

Een serie van drie foto's van Will Verheesen uit Roggel werd in november '2017 door Jean-
Pierre Cremers gekozen tot foto van de maand en op de cover van het afdelingsbulletin 
geplaatst

Will is naast persoonlijk lid van de Fotobond ook lid van de Photographic Society of America 
(kortweg: PSA). De serie van drie van november ’17 heeft Will verwerkt in een serie van 
10 foto’s en die heeft hij ingezonden naar PSA om in aanmerking te komen voor een PSA-
Portfolio-Onderscheiding.

Het ingezonden portfolio series werd door vijf juryleden beoordeeld en als ook maar één foto 
door de jury wordt afgewezen dan wordt de PSA-onderscheiding niet toegekend. .

In september 2018 
kreeg Will van de PSA 
het goede nieuws dat 
zijn serie “Autumn in 
Nanterre” de BPSA 
Onderscheiding heeft 
gekregen. Zijn serie 
werd, samen met 
andere series, op 
de website van PSA 
gepubliceerd. 
Met de volgende link is 
deze vinden:  
https://psa-photo.org/
index.php?port-will-
verheesen#ad-image-0

https://psa-photo.org/index.php?port-will-verheesen#ad-image-0
https://psa-photo.org/index.php?port-will-verheesen#ad-image-0
https://psa-photo.org/index.php?port-will-verheesen#ad-image-0
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het verhaal achter….

Pakweg 75 mensen waren 
op 26 oktober aanwezig bij 
de opening van de jubileum 
(45 jaar) tentoonstelling 
van Fotogroep Horst aan 
de Maas in de plaatselijke 
bibliotheek. Mede-oprichter 
van Fotohobbyclub Onstofix, 
zoals de groep vroeger 
heette, Hub Vermeeren 
trapte als voorzitter van 
de jubileumcommissie de 
openingsceremonie af.  

Wethouder Han Geurts was aanwezig om de club te feliciteren met jubileum en 
tentoonstelling en daarna kwam Brendan van de Beuken (Fotograaf, Eindverantwoordelijke 
“Beeld” bij Dagblad de Limburger en voorheen docent aan de Fotovakschool) aan het 
woord. Als die wat zegt valt er altijd iets te leren. Ook deze keer. Hij bleek vooral benieuwd 
naar het verhaal achter de foto. Wat vertelt de foto? Waarom staat het beeld er op zoals het 
er op staat? Waarom is de foto gemaakt zoals ie gemaakt is? Allemaal vragen die een foto 
kan oproepen en deels ook beantwoorden. Zie onder meer de middenpagina van Dagblad 
de Limburger waar Brendan elke zaterdag een foto bespreekt. Diezelfde vragen, die hij in de 
krant stelt, zijn ook op deze expositie te stellen volgens Brendan. Hij benoemde enkele foto’s 
uit de tentoonstelling en hun pluspunten en riep iedereen op om met voldoende aandacht 
te kijken en de genoemde vragen daarbij in het achterhoofd te houden. Vervolgens opende 
Brendan de tentoonstelling door een slideshow te starten waarbij alle ge-exposeerde foto’s 
kort (1,2 seconden) getoond werden. Deze slideshow werd begeleid met live muziek. Leuk!
Fotogroep Horst aan de Maas laat in de tentoonstelling ongeveer 130 foto’s zien in diverse 
presentatievormen en dat zorgt voor een aangename afwisseling. Er is een grote open 
kubus met fotowerk en er hangen foto’s in de bekende 40x50 lijsten, maar er zijn ook een 
aantal grote drukken op aluminium en panorama-foto’s. Er hangen zelfs enkele foto’s in 
het plafond. Het merendeel van de foto’s is per fotograaf gerangschikt en je kan duidelijk 
ieders voorkeur in de fotografie herkennen. Daarbij valt op dat er nogal behoudend en 
tijdloos gefotografeerd wordt. Fotografie vooral als ontspanning en daar is in principe niks 
mis mee. Er zijn een flink aantal dierenportretten, landschappen, macro’s, objecten, naast 
foto’s die het vooral van vlakken en lijnen moeten hebben. In een openbare ruimte zoals 
de bibliotheek is daar wat voor te zeggen, maar voor geoefende en verwende kijkers zou 
het toch soms wat spannender en verrassender mogen met wat meer foto’s die uitdagen, 
schuren en/of eigentijdser zijn. Ook zijn niet alle afdrukken optimaal. Contrast, helderheid en 
scherpte bieden soms nog wat meer mogelijkheden. 

Fotografie is schrijven met licht. Natuurfotograaf Bas Meelker hield enkele jaren geleden in 
Horst (op uitnodiging van deze Fotogroep) een fantastische lezing over het juiste gebruik 
van licht. Vooral belangrijk als je de opname maakt, maar in de nabewerking is dat vaak 
nog wat te bij te sturen. Dat geldt niet alleen in de natuurfotografie. Die presentatie was niet 
meer zo voelbaar in de tentoonstelling. Gelukkig waren er toch ook een aantal beelden die 
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wél meer lieten zien, waarbij de hulpvragen van Brendan duidelijker gesteld en beantwoord 
werden. Fotografie, die niet enkel ontspanning is, maar ook een voelbare passie. 

Fotogroep Horst aan de Maas laat met deze expositie op een toegankelijke manier, met 
laagdrempelige foto’s aan de lokale gemeenschap zien waar ze mee bezig zijn. 
De Fotogroep staat midden in die gemeenschap. Zo zijn ze regelmatig actief met het 
fotograferen van evenementen. Ook in deze tentoonstelling komt dat terug. Er hangen een 
aantal foto’s die gemaakt werden in een project waarbij de groep fotografieles gaf aan “Best 
Bijzondere” kinderen.  Mooie projecten zijn dat. Het jubileumjaar en de expositie worden 
verder nog aangekleed met lezingen van natuurfotograaf Loulou Beavers en fotografie-
coryfee Ton Hendriks. Lezingen die ik kan aanbevelen! Zie de website van Fotogroep Horst 
aan de Maas. 

Samenvattend: de club laat met deze expositie en bijprogramma goed zien waar ze mee 
bezig zijn. Dát is het verhaal achter Fotogroep Horst aan de Maas.

Jan Nabuurs 
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fotogroeP eXPosure-venray eXPoseert

Deze vertaling kwam ik tegen in Google. Dat is niet niks. Een hele fotogroep die zich 
blootstelt aan het publiek. Nou dat mag best. Jaap Kaan lid van fotoclub Venray én 
fotogroep eXposure zei het gekscherend. “Deze is veel beter dan die van FC Venray”. Jaap 
kan het weten maar hij weet natuurlijk ook wel beter. Trouwens vergelijken van exposities is 
nutteloos. Wel zinvol is het om eens goed te kijken wat de fotogroepen laten zien en hoe.

Professionele expositie van amateurfoto’s.
Natuurlijk kijk je als bezoeker ook HOE ze exposeren. Echt prima uitgewerkt. Alle foto’s 
op foam en in een grote maat. Per maken 3 foto’s en een bordje met de naam, de 
beschrijving, 4 kleine foto’s. Waar die vierde vanaf komt? Later meer. Een prachtige 
hand-out met het werk van iedereen. Als gezamenlijke presentatie een serie foto’s van 
de Gebiedsontwikkeling Wanssum. Iedereen toont één foto. (en dat was de vierde op het 
naamkaartje).

Wethouder Anne Thielen ( de jongste wethouder van Limburg) opende de expo. Voorzitter 
Hub Pelzer had geen openingsact afgesproken met haar. Hij stelde spontaan voor om een 
openingsdansje ( met Hub???) te doen. Anne wees dat net zo spontaan af. Wel roemde 
ze de groep voor het prachtige fotowerk en vooral de foto’s van de Gebiedsontwikkeling 
Wanssum.

Tot slot een snelle presentatie via een beeldscherm: heel veel foto’s van de leden ingedeeld 
in thema’s en onderwerpen.

Nou is het wel genoeg zie ik jullie denken. Is er dan geen kritiek. Jawel hoor.

Een paar tips om over na te denken.
- Liever geen foto’s die geprint én via het beeldscherm getoond worden.
- De presentatie via het scherm mag korter. (40 % Korter is 60 % beter.) De snelle 
overgangen vind ik (zeker bij dit aantal) wél prettig.

- Om wat meer verrassing in de expo te krijgen: wie mag ik bij de volgende expo een pilsje 
geven voor de meest verrassende foto???

Tot slot
EXposure proficiat met jullie expositie in deze prachtige ruimte zo kort bij het centrum. Ga 
gewoon door met jullie prachtige hobby. De passie spat er van af. En dat mag je gerust 
blootstellen aan jullie publiek!!!

Wim Jenniskens.
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eXPositie iso 73 landgraaf
 

Soms is het niet te voor komen dat de openingen van foto exposities samen vallen, want de 
planning is al vaak maanden van te voren gemaakt, en je moet ook nog rekening houden 
wanneer je over een bepaalde expositie ruimte kunt beschikken, maar in dit geval was het 
voor fotoclub Iso 73 wel erg sneu, om samen met de opening van Limburg Foto 2018 in 
Venlo te moeten concureren.
Bijna iedereen die ingezonden had voor Limburg Foto was natuurlijk richting Venlo getogen, 
om te kijken of die in de prijzen was gevallen, en de getoonde foto’s te bekijken natuurlijk.
Zelf was ik ook in Venlo..maar heb me alsnog op de fiets richting Landgraaf begeven, 
om deze expositie te bekijken, ik hoop dat jullie ook nog in de gelegenheid zijn om het 
voortreffelijke fotowerk van Iso 73 te gaan bekijken, want het is meer dan de moeite 
waard...! Deze tentoonstelling is nog te bekijken tot en met 25 oktober a.s. in het Raadhuis 
van Landgraaf, een schitterende lokatie.
 
Wiel Cortjaens verraste me met een serie van zes foto’s, waar je echt even stil blijft staan, je 
vraagt je af : wat is het....?, maar is dat belangrijk...? Structuren, vormen en kleuren vormen 
de hoofdmoot en trekken je aandacht en weten die ook vast te houden en je te boeien.

Hub Habets kennen we inmiddels allemaal vanwege zijn fraaie modellen foto’s, en weet dit 
nu wederom op een bijzondere, aparte wijze in te vullen.
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Roger Geurtzen, buitengewone sportfotografie, waar de aktie vanaf straalt, haarscherp in 
beeld gezet op een artistieke wijze.

Van Jan Mrosz zijn deze kleurrijke foto’s, die ook op het affiche van deze tentoonstelling 
prijkten, waarbij de kleur oranje de fraaie hoofdmoot vormt, doorweven met groene, blauwe 
en rode draden vormt het geheel tot een heel aantrekkelijk beeld, voor iedereen die 
tenminste van wat fellere kleuren houdt.
 
Van Giel Weygerse is dit indrukwekkende portret, waarbij de kronkellende houtstaven op zijn 
nek een mooi geheel vormen met het bijpassende landschap, fraai in de mist verhuld.

Als rasechte Limburger ben je natuurlijk onder de indruk van dit bronsgroen Limburgs 
landschap van Andre Bouwmans, maar we zijn dan wel bevoorrecht hier in het zuiden.

Zo zou ik natuurlijk nog even door kunnen gaan over de foto’s van Natascha Lacko met haar 
uiterst creatieve geenseneerde beelden, waarbij van te voren goed is nagedacht, en dan 
Pieter v.d. Walmet zijn dreigende wolken en schitterende refekties in het avondlicht, maar 
ook Jan Maessen, haarscherpe macro foto’s met mooie details, kleuren en vormen, maar ik 
zou je willen aan raden ga even kijken in Landgraaf in het Raadhuis bij de foto expo van Iso 
73.

Jean-Pierre Cremers.
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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.

november

- van 26 oktober t/m 11 november
Expositie Limburg Foto 2018 in de Domijnen Sittard in De Domijnen / hal Zuyd Hogeschool 
Sittard. 
Geopend maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 22.00 uur, vrijdag en zaterdag van 
08.00 tot 24.00 uur, zondag van 10.00 tot 23.30 uur. Op 11 november tot 18.00 uur. 
Locatie: De Domijnen/ hal Zuyd Hogeschool, Ligne 3, 6131 MT Sittard. 
Voor meer info klik hier.

- 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.

- 2 t/m 4 november
Expositie FC Vossenvuur in Brunssum (Heidestraat 20).
Opening op vrijdag 2 november 20 uur. 
Openingstijden zaterdag 2 en zondag 3 november van 13:00 t/m 17:00 uur.
Klik hier voor affiche met meer informatie.

- 2 t/m 30 november
Expositie ‘Series 5 met samenhang’ in het gemeenthuis Beek.
Klik hier voor affiche met meer informatie over deze expositie, die in samenwerking met de 
Fotobond Limburg wordt georganiseerd !

- 9-10-11 november 2018 
Het weekend van het 40 jarig jubileum van Fotogroep F8 uit Roerdalen.
Zij vieren dit jubileum met o.a. deze grote fotoexpositie. 
Voor info klik hier

-

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1060-foto-limburg-2018
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1049-fotogroep-horst-aan-de-maas-45-jaar
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1067-fc-vossenvuur-exposeert-2-t-m-4-nov
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1068-jubileumexpositie-40-jaar-fotogroep-f8-roerdalen
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 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.

- 14 november t/m 4 januari 2019
Amateurfotogroep Tegelen (AFT), Fotoclub Océ, Fotoclub Venlo, Fotoclub Belfeld en 
het Gemeentearchief Venlo houden dit najaar een gezamenlijke expositie over de 
waterproblematiek. De 65 foto’s zijn tijdens de openingstijden te zien in de centrale gang 
van het VieCurie Ziekenhuis in Venlo.
Voor info klik hier.

- 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.

http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1076-amateurfotografen-en-gemeentearchief-venlo-exposeren-rondom-water
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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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jubileumeXPositie 40 jaar fotogroeP f8 roerdalen

Fotogroep F8 organiseert in verband met haar 40 jaar bestaan een expositie. Deze wordt 
gehouden op 9, 10 en 11 november 2018 in café-zaal de Sport, Dorpsstraat 82 in Melick.
 
Opening op vrijdag 9 november om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

De expositie bestaat uit werk van de eigen leden en omvat allerlei thema’s binnen de 
fotografie

Openingstijden:
Vrijdag 9 november 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 10 november van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Zondag 11 november van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Wij nodigen U van harte uit om onze expositie te komen bezoeken en verheugen ons op Uw 
komst!
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amateurfotografen en gemeentearchief venlo  
eXPoseren rondom Water

Amateurfotogroep Tegelen (AFT), Fotoclub Océ, Fotoclub Venlo, Fotoclub Belfeld 
en het Gemeentearchief Venlo houden dit najaar een gezamenlijke expositie 
over de waterproblematiek. Hiermee wordt aangehaakt bij het internationale 
kunstenaarsproject ‘Rondom water: overvloed en schaarste’ van Stichting Rondzien.

De fotografen van de deelnemende organisaties hebben zich laten inspireren door 
de thema’s die het kunstproject Rondom Water aankaart: overstromingen, droogte, 
vervuiling, voedselschaarste en klimaatverandering, maar ook de schoonheid van 
water, wateromgevingen, wolken en het beeld van de lucht. Uiteraard komt Mooder 
Maas als Groot-Venlose rivier aan bod. De inwoners van de gemeente Venlo weten 
uit eigen ervaring wat wateroverlast en overstromingen betekenen. Droogte wordt via 
buitenlandse reizen ook gekend en vastgelegd met het fototoestel. Dit jaar hoeven 
fotografen niet ver te gaan om de gevolgen van droogte in beeld te brengen. Je hoeft 
er de gemeentegrenzen niet voor te verlaten.

Fotografen van de deelnemende amateurfotoclubs presenteren een 60-tal foto’s, 
ingelijst op formaat 40 x 50 cm. Het Gemeentearchief Venlo presenteert vijf 
historische hoog-laag waterfoto’s, zodat de expositie een tastbare lokale verbinding 
met het verleden van Venlo maakt.

De 65 foto’s zijn van vrijdag 16 november aanstaande tot vrijdag 4 januari 2019 
tijdens de openingstijden te zien in de centrale gang van het VieCurie Ziekenhuis in 
Venlo. Het ziekenhuis dat zelf begin jaren negentig onder water kwam te staan door 
overstroming van de Maas.

Tijdens het premièreweekend van de kunstdocumentaire van het project Rondom 
Water in het weekend van 15 december worden vijf foto’s van de deelnemende 
fotoclubs op posterformaat (100 x 70 cm) getoond in de vitrines van filmtheater De 
Nieuwe Scene in Venlo. Tevens zijn 
dan een aantal digitale foto’s van de 
expositie in VieCuri te bekijken op het 
projectiescherm in de foyer van De 
Nieuwe Scene.

Voor informatie  
www.rondomwater.com

Voor nadere persinformatie:
Mart Peters tel. 06 21 598 148, 
martpeters@ziggo.nl
Jan Nabuurs tel. 06 50 474 399, 
jannabuurs@home.nl

http://www.rondomwater.com
mailto:martpeters%40ziggo.nl?subject=
mailto:jannabuurs%40home.nl?subject=
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