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foto van de maand december 2018
Foto:   Jean Pierre Cremers 
lid van:  FotoF Limburg 
Thema:  Het jachtige leven

December is voor velen van ons een echte feestmaand, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en 
Nieuw, je rolt als het ware van het ene feest in het andere......! Urenlang tafelen, veel eten 
en een paar glazen lekkere wijn.

Maar elke mens heeft dromen, ook ik. Terwijl ik hier in de spiksplinter nieuwe gemeente 
Beekdaelen door het raam naar buiten staar, naar de mistig, grijze lucht en wat druilerige 
miezer regen, zou ik eigenlijk al aan de zuidkust van het zonnige Fuerteventura moeten 
zitten, maar de foto van deze maand moet nog even op de website. Ik check even de 
mailbox en tot mijn grote verbazing zie ik alleen maar spam......Waarschijnlijk heeft iedereen 
het te druk met de voorbereidingen van de december feesten of is het dan toch die 
waanzinnige Black Friday die ons parten speelt ? En dat terwijl het thema van deze maand: 
het jachtige leven hier naadloos bij aansluit. December is altijd al een beetje een vreemde 
maand. Vage nostalgische gedachten worden vakkundig weggezopen en het lege gevoel in 
je maag efficiënt weggewerkt met konijnen of kalkoenen.

Maar een foto van de maand zonder foto klinkt als tomatensoep zonder tomaten, dus volgde 
er een spoedoverleg met het voltallige web team, waarna we maar zelf in onze archieven 
gedoken zijn, om jullie toch iets passends aan te bieden, deze foto van het jachtige leven 
is gemaakt tijdens het jaarlijkse lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven en heeft in die week 
zo’n 750.000 belangstellenden getrokken. Ik vind het leuk dat de route ieder jaar anders is 
en dat ze steeds nieuwe gebouwen uitkiezen. Dat houdt het verrassend. Dit jaar waren er 
echt een aantal uitschieters, hoogtepunten waren de Catharinakerk en Witte Dame. Echt 
gaaf hoe er gespeeld wordt met een gebouw en dat ineens contouren veranderen. Wel was 
het heel druk. Je eigen tempo bepalen gaat niet, je moet mee met de flow van Glow.

De volgende foto van de maand januari wordt verzorgd door Wim Jenniskens en hij 
bedacht ook het thema: fictief (bn):  
aangenomen, bedacht, denkbeeldig, gefingeerd, hypothetisch, imaginair, onwerkelijk, 
verdicht, verzonnen, Gefantaseerde beelden dus...

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

De daarop volgende foto van de maand februari heeft als thema: je beste foto van 2018.
Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
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Album met de foto’s vAn de mAAnd vAnAf 2015

De volgende thema’s Foto van de Maand:
- januari 2019  - Surrealisme
   Aangenomen, bedacht, denkbeeldig, gefingeerd, hypothetisch, imaginair, 
   onwerkelijk, verdicht, verzonnen. Gefantaseerde beelden dus...
- februari 2019  - je beste foto van 2018 
- 

een fusie in onze afdeling.
Bij het secretariaat kwam het bericht binnen dat twee Zuid-Limburgse clubs 
gaan fuseren
Fotoclub Reflex ‘88 uit Heerlen (1718) gaat samen met Fotografen Kollektief 
Zuid-Limburg (1723).
De nieuwe club heet FotografenKollektiefReflex. 
Ze hebben in totaal 17 leden en het clubnummer is 1782 .

http://
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Op de landelijke website van de Fotobond is de uitslag gepubliceerd van de 
wedstrijd Foto Individueel 2018.
Foto Individueel is een wedstrijd waaraan alle leden van de Fotobond kunnen 
deelnemen, al dan niet aangesloten bij een club.
Dit jaar kon ingezonden worden in de volgende categorieën Natuur, Portret, Sport, 
Model en Open.

In totaal werden vanuit de afdeling Limburg door 29 deelnemers 54 foto’s 
ingezonden.

Zondag 2 mei werd in Rijen de uitslag bekend gemaakt tijdens een bespreking van 
de ingezonden werken voor deze wedstrijd.

In de  
categorie Sport 
won  
Lianne Peters 
Zilver (25 punten) 
met onderstaande 
foto ‘Volle Galop’

uitslag foto individueel 2018
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Brons Vrij  
Martin de Bock  
-Sirene

Brons Sport  
Robert Knijnenburg  

- Extreme high

Brons Natuur  
Nanon Boulanger  
- Kiekeboe

Brons Natuur  
Theo Zelen  

- Optrekkende mist
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Cursus Jureren 2019 (februAri t/m mei)

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.

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 14 februari - 28 maart - 9 mei 2019
aanvang 20.00 uur tot circa 22.30 uur

Locatie : Roermond (exacte locatie volgt).

Aanmelden:
Aanmelden voor de cursus kan door het sturen van een e-mail naar Mary van Rossenberg 
(mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl) onder vermelding van:
 • naam, telefoonnummer;
 • naam Fotoclub, -kring, -groep;
 • bondslidmaatschapsnummer.

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 34 820 17      mede mogelijk gemaakt door:
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl  
 

Bestuur van de  Fotobond Afdeling Limburg 
- november  2018

mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
mailto:mary.van.rossenberg%40fotobondlimburg.nl?subject=
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jubileumexpositie 40 jaar fg f8 roerdalen
Op 9, 10 en 11 november exposeerde Fotogroep F8 in haar thuisbasis, café de sport 
in Melick. Een jubileum, want Fotogroep F8 viert haar 40-jarig bestaan. Reden dus 
voor een feestje! Tijdens de opening van de expositie vrijdagavond 9 november 
blikte Frans Grommen terug op de historie van de fotogroep. Aan de hand van een 
aantal oude foto’s van leden (die er nog steeds waren!) gaf hij een mooi inkijkje in de 
jaren vanaf de start van de club 1978 tot aan het digitale tijdperk. Twee leden zijn al 
40 jaar lid van F8: Huub Heemels en Jan Corstjens. Uiteraard werden beiden door 
voorzitter Ko Stolp in het zonnetje gezet. Voor zijn tomeloze inzet voor de club werd 
Jan Cortjens ook benoemd tot erelid van Fotogroep F8

Op de foto v.l.n.r.: Jan Corstjens, Ko Stolp en Huub Heemels

Het aantal leden van F8 is de afgelopen jaren weer gegroeid tot 18 leden. Alle 
leden deden mee aan de expositie, waarbij ieder lid 5 foto’s exposeerde. Het geheel 
was een zeer afwisselende expositie, met fraaie beelden in alle genres: natuur/
landschap, macro, abstract, straat. architectuur, portret,etc. Mooi is dat de club niet 
alleen gegroeid is in aantal leden, maar ook de kwaliteit van de foto’s laten een 
opgaande lijn zien. Nieuw bloed geeft ook weer nieuwe impulsen, waarmee je elkaar 
kunt inspireren!

Het voert te ver om het werk van alle fotografen te beschrijven in deze terugblik. 
Mijn persoonlijke favorieten van deze expositie zijn de foto van een kapperszaak 
van Martin de Bock (sfeervolle opname van bijzonder interieur en de kapper maakt 
contact maar blijft gelukkig toch spontaan) , de foto van de muziekband van Paul 
Vostermans (de poses zijn fenomenaal en de groothoekopname benadrukt dit) en de 
foto van de turnmeisjes in de lucht van Har Stammen (precies ’t goede moment in de 
lucht en de handen onderaan maken dit beeld tot een verhaal). Maar vraag iemand 
anders en je krijgt een andere keuze, want er was nog veel meer mooi fotowerk!
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expositie fotoclub vossenvuur  
op 3,4 en 5 november

Vossenvuur is wellicht en wat eigenaardige naam voor een fotoclub. De website 
geeft een verklaring: het Finse woord voor Noorderlicht is 'revontulet' wat vertaald 
kan worden als 'vossenvuur'. Vernoemd naar een van de vele mythes om het 
lichtverschijnsel te verklaren. Men geloofde namelijk dat de zwaaiende staart van 
een vos sneeuwvlokken liet opdwarrelen en zo het lichtspel creëerde.

Vossenvuur bestaat pas 5 jaar en dit is hun tweede expositie. De eerste was in 2016. 
De meeste leden echter zijn eerder van andere fotoclubs lid geweest en hebben veel 
meer ervaring. Om de expositieruimte te bereiken was vanaf de parkeerplaats een 
stevige maar aangename wandeling noodzakelijk. De expositie werd gehouden in 
het Pompgebouw, een markant punt in het Brunssumse Schutterspark. In de tijd van 
de mijnindustrie werd hier het grondwater van Staatsmijn Hendrik gefilterd.

Vossenvuur had de expohal professioneel ingericht. De meest foto’s hingen ingelijst 
aan bouwhekken maar waren vrijwel allemaal voorzien van individuele verlichting. 
Deze is door de leden zelf aangeschaft en kan dus ook in de toekomst gebruikt 
worden. Wanden van hal waren voor een deel opgevuld met extra, niet ingelijst, 
fotowerk, waaronder een serie waarbij de een lid zijn foto doorgaf en de volgende 
fotograaf zich daardoor moest laten inspireren. Het water bleek hierbij wel een rode 
draad.

 

Bij de eerste rondgang vallen een paar zaken op:

De foto’s zijn technisch erg goed, prachtig gedrukt en in veel gevallen vlijmscherp. 
De fotoclub zou zich ook “gestoken scherp” mogen noemen.
De leden van Vossenvuur zijn reislustig. De foto’s zijn overal ter wereld gemaakt. 
De terminologie reisfotografie is hier op zijn plaats. De meeste leden werken niet 
thematisch.
En zoals al gezegd; een uitstekende verlichting.
Er hingen veel foto’s van de 11 leden. Ondoenlijk dus om alles te beschrijven. Ik 
beperk me tot de foto van iedere exposant die mij het meeste aansprak.

Kitty Meesters; heel divers werk. Voor mij sprong het bloemenveld eruit. Prachtige 
scherpe tulpen op de voorgrond die in de verte uit de scherptediepte lopen. 
Overigens had het diafragma nog wel iets kleiner mogen zijn waardoor en groter 
deel van het veld scherp zou zijn geweest.
Marc Wienbroker: Veel foto’s van hem waaronder een van een donker jongetje met 
een vrouw (zijn moeder?) onscherp op de achtergrond. Echter de foto van de smidse 
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sprak mij nog meer aan.
Guus Janssen: Werkt veel met lange sluitertijden. De meeste foto’s zijn geprint op 
fotopapier met een schilderdoek structuur. Bij een foto van een oude man met een 
baard geeft dit een extra mooi effect.
Wil van Schendel: ook hij heeft erg divers werk. Het is allemaal mooi maar ik ga 
voor de foto van de vlinder op de aar maar ook voor het kerkinterieur vanwege het 
mooi licht effect.
Andre Buntinx: bij hem veel macro en landschap. En alle zeer gedetailleerd 
weergegeven. Hier springt voor mij het uilenoog eruit, vanwege de compositie.
Jochem Linnarz: ook Jochem is een fotograaf die meerder onderwerpen niet uit de 
weeg gaat. De foto genomen tijdens een fototocht naar de brug van Vroenhoven 
springt er voor mij uit. Een mooie compositie met vormen en lichtval in zwart-wit. 
Tijdloos en de aanwezige korrel zorgt voor nostalgie.
Ronald Smeijsters: hij beperkt zich tot 2 thema’s met ieder 3 foto’s. Een moderne 
bibliotheek in Amersfoort en een landschap met ijs. Ik kan niet kiezen; beide series 
spreken me zeer aan.
Lianne Smeijsters: bevroren bloemen, een thema dat zij eerder liet zien. Een vorm 
van ‘ table top’ zie ik zelf niet beoefen. Maar er zijn juweeltjes bij.
Jan Kebeck: ook hier een diversiteit aan onderwerpen. De foto met de vlinder 
springt eruit vanwege de mooie compositie.
Ton Hoenen: fotowerk gemaakt tijdens ene reis naar Afrika. Het meest verrast de 
foto van een jongentje dat de fotograaf argwanend aankijkt. Maar er is wel contract.
Ger Geefshuysen: ook hier veel macro en Noorse beelden. De foto's van een 
(Noorse?) smidse springen eruit.
Kortom er was veel moois te zien. Als je deze expositie (2018) vergelijkt met die 
van 2016 (de foto’s staan nog op de website http://vossenvuur.nl/expo-2016/ ) dan 
moet je misschien concluderen dat er toe wat meer geëxperimenteerd werd. Het 
programma van de clubavonden laat zien dat veel tijd gaat zitten in het bekijken van 
eigen vrij werk van de leden. Tweemaal per jaar is er een thema. Uit eigen ervaring 
kan ik stellen dat het werken met een eigen (persoonlijk) thema kan leiden tot een 
verdere verdieping van het fotowerk. Niet altijd gemakkelijk maar wel fantastisch als 
dat lukt.

Peter van der Ham.
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loulou beavers bij fg Horst ad maas

De foto’s van Loulou zijn impressionistische schetsen. Ze roepen een gevoel van 
spontaniteit en intuïtie op. Gemaakt met een groot gevoel voor creativiteit. Ze doet 
dit o.a. door gebruik te maken van meervoudige belichting. Met haar foto’s geeft ze 
uitdrukking aan haar liefde voor de natuur. Het liefst op locatie zoekt ze naar het 
juiste kader, naar de grens tussen scherpte en onscherpte, naar de juiste belichting 
door soms meerdere foto’s te maken met verschillend diafragma of sluitertijd. Als zij 
op locatie haar foto’s maakt zoekt ze naar het beslissende moment dat voor haar, de 
hersenen, de ogen en het hart op één lijn zitten.

Ben je nieuwsgierig naar het volledige verslag van de lezing van Loulou Beavers op 
9-11-2018 in Horst klik op de volgende link :
www.fotogroephorstaandemaas.com .

http://www.fotogroephorstaandemaas.com
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fotoKring stein ontvangt bob luijKs

FKS begint het nieuwe jaar met een flinke knaller. We organiseren een lezing van 
Bob Luijks over minimalistische landschapsfotografie. Deze lezing is ook open voor 
fotografen buiten FKS. 

 

Lezing over minimalistische landschapsfotografie
Maandag 14 januari 2019

Taterheukske; Kampstraat 1, 6129 EK Urmond
Lokaal open: 19.00 uur; 
Start lezing: 19.30 uur (tot ca. 22.00 uur)

Entree: 5 Euro; 
Gratis toegang voor leden van de Fotobond, op vertoon van ledenpas.

Aanmeldingen via maurice.crals@gmail.com voor 7 januari 2019. 
Gezien de beperkte ruimte: vol = vol!
 

mailto:maurice.crals%40gmail.com?subject=
https://natuurportret.nl/
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TENTOONSTELLING PESTEN
Fotoserie van Susan Leurs over de impact van pesten 
2 december – 24 februari / Centre Céramique, Maastricht

Fotografe Susan Leurs begon in 2016 met het fotograferen en interviewen van 
mensen die gepest zijn.  Meer en meer mensen hoorden van haar project en sloten 
zich aan. Ook de pesters zelf.  In 100 portretten en 10 verhalen geeft zij een beeld 
van de impact van pesten: wat doet het met mensen, welke invloed heeft het op 
hun leven? De blikken van sommige geportretteerden snijden door je ziel. Dikwijls 
gekwetst, soms gebroken, maar ook sterk en krachtig.

Te vaak ziet de fotografe hoe ernstig pesten het leven van de slachtoffers kan 
beïnvloeden. Kinderen en jongeren die psychische problemen krijgen, verslaafd 
worden, soms zelfs zelfmoord plegen. Andere slachtoffers komen er goed doorheen. 
Worden, zij het na een lange strijd, sterk en gelukkig. Soms vergeven ze. Vergeten 
doen ze het echter nooit.

Rond de tentoonstelling zijn workshops, lezingen en andere activiteiten met pesten 
als thema.

www.centreceramique.nl/pesten
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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

- 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.

 - 2 december 2018 t/m 24 februari 2019
TENTOONSTELLING PESTEN
Fotoserie van Susan Leurs over de impact van pesten in Centre Céramique, Maastricht.
Klik hier voor informatie over dit project !

JAnuAri
 
-  10 januari 2019
FotoKring Stein ontvangt Bob Luijks met een lezing van Bob Luijks over minimalistische 
landschapsfotografie. Deze lezing is ook open voor fotografen buiten FKS. 
Taterheukske; Kampstraat 1, 6129 EK Urmond. Lokaal open: 19.00 uur. Start lezing: 19.30 
uur. Voor info klik hier.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://www.rondomwater.com/
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1085-fotokring-stein-ontvangt-bob-luijks
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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 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 

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



 

informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

fotobond afd. limburg


