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foto van de maand januari 2019

Foto:   Gertie Petersen 
lid van:  F8 Roerdalen 
Thema:  Surrealisme / fictief

Na de fotoloze maand december nu wel een prima oogst n.l. 12 surrealisten. Het thema 
“Surrealisme” brengt makkelijker verrassende beelden. Dat bleek ook dit keer weer bij de 
inzendingen. In fotoclubland zie je veel thema’s/onderwerpen vaak terugkomen. Het is 
steeds moeilijker om elkaar daarmee te verrassen.

Bij het thema “Surrealisme” zijn 
de foto’s veel meer verschillend. 
Je kunt makkelijker jouw eigen 
fantasie kwijt. Kijk maar in de 
map naar alle foto’s.
Als jury heb je de taak om te 
kiezen. Zo’n keuze probeer 
je neutraal te doen. Kan dat 
eigenlijk wel? Jaine: Ja, want je 
kunt vergelijken met zéér veel 
foto’s die je eerder zag. We 
worden werkelijk overspoeld 
met foto’s. Nine, je eigen 
voorkeur uitschakelen kan niet 
(en moet niet wat mij betreft).
Mijn keuze: de foto 2 van Gertie 
Petersen van F8 uit Roerdalen. 
Wat een bijzonder beeld. Zij 
laat net genoeg weg om mijn 
fantasie te prikkelen. Ik onderga 
een rituele sfeer met aanbidding 
voor het groen. Dit alles vindt 
plaats in het heelal.

Genoeg gefantaseerd. Alle makers bedankt voor jullie inzending. Ik heb genoten van de 
verscheidenheid van jullie beelden.

Klik hier om alle  inzendingen van december 2018 te bekijken.

Gertie proficiat!!!

Wim Jenniskens.

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2018/FVDM2018-12%20december/index.html
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Album met de foto’s vAn de mAAnd vAnAf 2015

foto van de maand februari 2019

De volgende foto van de maand februari heeft het thema:  je beste foto van 2018.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 januari 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

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/index.html
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uitslag foto online 3e editie 2018
Thema's: sport en vrij onderwerp

Foto Online is een laagdrempelige online wedstrijd voor alle leden van de Fotobond die drie 
maal per jaar wordt georganiseerd.
Ook aan deze wedstrijd kan door alle leden van de Fotobond, al dan niet aangesloten bij 
een club, worden deelgenomen en dat leverde bijna 600 ingezonden foto's op.

De jury bestond 
bij deze Foto 
Online uit Ton 
Thomassen, van 
de landelijke groep 
Sportfotografie, 
Frans Smets 
en Anne-Marie 
Vermaat, beiden 
lid van de BMK 
gespreksgroep. 

Klik hier voor het 
foto-album met alle 
prijswinnaars:

Vanuit Limburg 
waren er dit 
keer maar twee 
prijswinnaars.

Lianne Peters  
van  
Fotokring Echt,  
die dit jaar al 
heel wat prijzen 
in de wacht heeft 
gesleept, veroverde 
ditmaal weer zilver 
met haar foto 
Oepssss ...  
(26 punten).

https://albums.fotobond.nl/FOL-2018/2018%2C%203e%20Editie/index.html
https://albums.fotobond.nl/FOL-2018/2018%2C%203e%20Editie/index.html
https://albums.fotobond.nl/FOL-2018/2018%2C%203e%20Editie/index.html
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Ook Jan Corstjens van F8 Roerdalen viel ook in de prijzen.  
Zijn foto 'dat weggetje was toch te glad !' kreeg brons (23 punten).
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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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bondsfotowedstrijd 2019
Elk jaar neemt een groot deel van de Limburgse Fotoclubs-/groepen deel aan de 
Bondsfotowedstrijd, 
een wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond.
De voorbereidingen voor de clubinzending vergen toch wel wat extra tijd 
(o.a. voorselectie, definitieve selectie, inlijsten, opsturen per post en digitaal)

Vandaar even een geheugensteuntje voor de datumplanning.

Vanaf 1 januari kunnen fotoclubs digitaal inzenden via wetransfer naar:  
organisatiebfw@fotobond.nl. 

Vanaf 1 februari per post aan: 
Contrast Fotoclub Maas en Waal t.a.v. Tanja Kooymans, 
Van Coothweg 4, 
6628 AM Altforst. 

Uiterste inzenddatum 15 februari, 
zowel digitaal als per post!

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2019 - 3 maart 2019
Op zaterdag 3 maart 2019 wordt de prijswinnende club bekendgemaakt en inzendingen 
besproken in D'n Bogerd, van Heemstraweg  53, 6651 KH Druten. 
Aanvang 10.00 uur, de deur is open vanaf 9.15 uur.

De lunch kost € 5,00, vooraf aanmelden en ter plaatse te voldoen. Voor vragen mail: 
bondsfotowedstrijd@fotobond.nl

Zie de website voor het reglement en het 
inschrijfformulier.  
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
bondsfotowedstrijd.

Wat waren de inzendingen vanuit Limburg in 
2017 en 2018?
Klik hier of op de afbeelding hiernaast ! 

Hoe scoorden de Limburgse clubs-/groepen in 
Klik hieronder op het betreffende jaartal

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2018

Uitslag BondsfotoWedstrijd 2017

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2016.

mailto:organisatiebfw%40fotobond.nl?subject=
mailto:bondsfotowedstrijd%40fotobond.nl?subject=
http://bfw.fotobondlimburg.nl/
http://bfw.fotobondlimburg.nl/
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/bondsfotowedstrijd-2018
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/bondsfotowedstrijd-2017
http://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/bondsfotowedstrijd-2016
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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.

JAnuAri

- 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 !
 
-  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. ---> VOLGEBOEKT !

- 11 januari t/m 8 februari 
Fg Grensland exposeert in het Gemeenthuis van Beek met haar eerste expositie ‘Click 
Happens’.
Deze expositie is te bezichtigen op werkdagen tussen 9 en 12.30 uur en op woensdag van 
14 - 19 uur.
De opening is op vrijdag 11 januari. 
Voor meer 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
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1088-click-happens-van-fg-grensland
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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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