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foto van de maand januari 2019

Foto:   Monique Frederickx  
lid van:  FK Echt 
Thema:  Je beste foto van 2018

Ik ben een paar jaar terug gebeten 
door het fietsvirus. Sindsdien bestrijd 
ik regelmatig de symptomen van deze 
onschuldige chronische ‘ziekte’.

Maar in de wintermaanden is dat voor 
mij echter lastig.

Murmelend vliegen duizenden 
spreeuwen over mijn hoofd. Althans, zo 
het klinkt het. Het is de tijd dat vogels 
verzamelen en zich gaan opmaken voor 
de grote vlucht. Spreeuwen zijn echte 
groepsvogels en zeker in het najaar verzamelen grote groepen spreeuwen uit heel Europa zich 
in Nederland en vormen grote zwermen die tegen de avond uitvliegen als een grote zwarte 
wolk. Met militaire precisie zonder botsingen laten ze hun kunsten zien boven de velden. Zo 
blijven ze in de winter de vorstgrens volgen tot het voorjaar.

Geïnspireerd door bovenstaande aanschouwingen besloot ik hun uitstekende voorbeeld te 
volgen en dat bracht me acht heerlijk zonnige weken op Lanzarote en Fuerteventura, waar ik 
naar hartelust heb kunnen fietsen bij een temperatuur van ruim 20 graden.

Die zonnige weken zijn omgevlogen en ben inmiddels weer terug in het koude landje, waar de 
sneeuw de afgelopen dagen dwarrelde, maar de accu is weer opgeladen, ik heb er weer zin in, 
en een hoop inzendingen deze maand met als thema: je beste foto van het afgelopen jaar, dan 
worden er altijd veel foto’s ingeleverd, dus ik kan weer volop aan de slag.

Maar allereerst wil ik Wim Jenniskens nog bedanken voor zijn enthousiaste bijdrage aan de 
foto van de vorige maand, tijdens mijn afwezigheid.

Ruim veertig foto’s  rolden mijn mailbox uit, heel divers materiaal, van portretten tot 
landschappen, maar ook uitstekend zwart wit, creatieve bewerkte foto’s en dan is het vaak 
moeilijk om een goede keuze te maken.

Uiteindelijk, na een uiterst bedreven aanschouwing van alle foto’s, was het toch die 
magnifieke foto van Monique Frederickx die deze maand met de eer ging strijken, een 
verbazingwekkende foto, je moet het even goed aanschouwen voor je het ziet…..een 
kolossale eendenkop tegen een fantastische zwarte achtergrond, in een buitengewoon licht, 
mooie details en dat oog springt ook werkelijk in het oog…..

Proficiat Monique van fotokring Echt voor deze verbazingwekkende foto van deze maand.
Klik hier voor alle inzendingen voor ‘Foto van de Maand januari 2019’.

Jean Pierre Cremers.

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2019/index.html
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Album met de foto’s vAn de mAAnd vAnAf 2015

foto van de maand maart 2019

De volgende foto van de maand maart heeft het thema: landschappen.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 februari 2019

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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uitslag foto individueel 2018

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’
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Aankondiging Afdelingswedstrijd

"Serie van 5-met-Samenhang" 2019
Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig 
fotograferen voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden.
De inzendingen voor deze wedstrijd zullen door een jury beoordeeld worden op inhoud 
en techniek en de inzenders van de beste series worden door het bestuur van de Afdeling 
genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal 2019, een fotosalon met het beste 
seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. 

Dat er bij de leden van de Fotobond, Afdeling Limburg in toenemende mate aandacht/
interesse is voor seriematig werk, blijkt uit het aantal inzendingen voor de afdelingswedstrijd 
"Serie van 5 met Samenhang" bij de voorgaande edities.

De onderstaande serie van Rob Driessen (FotoKring Stein) ontving in 2018 de 1e prijs en op 
basis hiervan werd Rob genomineerd voor Foto Nationaal 2018.

Rob Driessen - Artic Wonderland

Ook in 2019 zal deze afdelingswedstrijd weer worden georganiseerd. De series (foto's 
zonder passe-partout) dienen te worden ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de 
Kunsten in de periode:

maandag 18 maart t/m vrijdag 29 maart 2019

De bekendmaking van de genomineerde series en de openbare bespreking van alle 
inzendingen zal eind april plaatsvinden.

De inzenders van de genomineerde series, aangevuld met de inzenders van een nog 
vast te stellen aantal ‘eervolle vermeldingen’, zullen door het afdelingsbestuur worden 
voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal 2019.

Wedstrijdreglement en Inschrijfformulier zijn te downloaden op www.fotobondlimburg.nl.

 

https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1100-serie-van-5-met-samenhang-2019
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Reglement
"Serie van 5-met-Samenhang" 2019

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen voor 
alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden. Een jury selecteert de beste inzendingen en de 
betreffende fotografen zullen door het bestuur van de Afdeling worden genomineerd voor deelname 
aan Foto Nationaal.
Voor deze afdelingswedstrijd gelden de volgende spelregels:

1. De afdelingsfotowedstrijd "Serie van 5-met-Samenhang" staat open voor ieder bij de Fotobond 
Afdeling Limburg aangesloten persoonlijk- en clublid en dient te bestaan uit recent werk, vormt één 
serie met één thema en bestaat uit vijf foto’s.

2. De foto's, zonder passe-partout, dienen deugdelijk verpakt en voorzien van het inschrijfformulier te 
worden ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten te Roermond in de periode:

maandag 18 maart t/m vrijdag 29 maart 2018
3. De foto's dienen te worden afgedrukt op fotopapier van minimaal 20*20 cm en maximaal 20*30 cm 

(A4).
4. De geprinte foto's dienen op de achterkant te worden voorzien van het lidmaatschapsnummer, de 

volgorde binnen de serie en de naam van de fotograaf.
5. De serie zal op een witte achtergrond worden beoordeeld, tenzij de voorkeur zwart of grijs wordt 

aangegeven.
6. De naam van de digitale bestanden dient te zijn opgebouwd uit lidmaatschapsnummer-

fotonummer-naam, waarbij het fotonummer de volgorde van de foto's in de serie aangeeft 
(bijvoorbeeld 1700123-1-Piet).

7. De digitale versies van de foto's en het ingevulde inschrijfformulier dienen via WeTransfer te 
worden aangeleverd via mail 5metsamenhang@fotobondlimburg.nl. De digitale bestanden van 
de werken dienen te voldoen aan: JPEG formaat (maximaal 12 MB) en de langste zijde minimaal 
1920 pixels.

8. De uitsnede van de foto's bij de digitale bestanden dienen qua uitsnede identiek te zijn aan de 
afgedrukte foto's.

9. Inzendingen die niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgesloten van 
deelname.

10. Inzenders mogen met maximaal één serie deelnemen, ook al is men lid van meerdere fotoclubs.
11. De inzonden werken worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, aangesteld door het 

afdelingsbestuur Limburg.
12. De inzenders van de series met de hoogste beoordeling ontvangen een certificaat. Deze 

fotografen zullen, voor zo ver zij op basis van het reglement van Foto Nationaal (www.fotobond.
nl) niet automatisch een uitnodiging voor deelname ontvangen, door het afdelingsbestuur worden 
voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal 2019.

13. De inzenders dienen over de auteursrechten van hun werken te beschikken, de Fotobond 
en de Fotobond Afdeling Limburg te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden 
en toestemming te verlenen voor publicatie zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal 
naamsvermelding plaatsvinden.

14. Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed. Elke aanspraak in geval van 
verlies, diefstal en/of beschadiging wordt van de hand gewezen.

15. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met deze voorwaarden. In 
zaken waarin deze spelregels niet voorzien beslist het afdelingsbestuur. Over de uitslag wordt niet 
gediscussieerd.

De bekendmaking van de uitslag en de openbare bespreking van de inzendingen zal medio 
april plaatsvinden. De inzenders van de beste series worden door het afdelingsbestuur 
voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto Nationaal 2019.

mailto:5metsamenhang%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotobond.nl
http://www.fotobond.nl
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av-online 2019
In de maand januari kan er weer ingezonden worden voor de 2-jaarlijkse wedstrijd AV-Online.

De wedstrijd voor fotografen die van hun fotowerk av-series maken, fotoseries met geluid.

Alle informatie is te vinden op de website van de Landelijke Groep Audiovisueel.

Zo ook het reglement en het deelname formulier. https://avgroep-fotobond.jimdo.com/av-online/
Voorbeelden van AV-series vind je op: https://fotobond.nl/landelijke-groepen/

De Juryleden van AV-Online 2019 zijn:
Ab van Dalen, Peter Willemse en Chris Stenger.
Allen met een stevige fotografische staat van dienst.

We verwachten weer mooie inzendingen waarvan een deel op de Landelijke Dag Audiovisueel in 
oktober 2019 gepresenteerd zullen worden.

 
Met vriendelijke groet,
AV-AFIAP André W Hartensveld.
Fotografie & Multimedia
Rozenburg zh. 06-22964972
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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=
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/bondsfotowedstrijd
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/bondsfotowedstrijd
http://bfw.fotobondlimburg.nl/
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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annie van gemert o.a. over boerenkracht

Fotogroep Interfocus te Roermond organiseert op 21 februari 2019 een workshop over
documentaire fotografie 

o.l.v. Annie van Gemert o.a. over Boerenkracht

Plaats van samenkomst:
Zalencentrum "de Donderie", Donderbergweg  47-49,  6043 JA Roermond, zaal 2.

Donderdag 21 februari 2019
Aanvang:       20.00u.

Einde:            Ca.22.30u.

Leden van de fotobond Limburg hebben vrije toegang.
Consumpties zijn voor eigen rekening, te nuttigen in het café. 

Verplichte aanmelding i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen per email  
bij: odeke085@gmail.com
Vermeld s.v.p. je naam en fotoclub

Korte beschrijving van Annie
Sociaal-documentair fotograaf Annie van Gemert (Vught, 1958) portretteerde tussen 2015 en 
2018 een groot aantal jonge en oudere generaties boeren en tuinders in Limburg, mét hun 
tradities en innovaties. Ze wil hiermee een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming 
van deze leveranciers van ons dagelijks brood. 
Van Gemert’s foto’s tonen bloeiende agrarische ondernemingen, groot en innovatief - maar 
ook traditionelere boerenbedrijven die moeten vechten voor hun bestaan.   De foto’s tonen 
portretten van boeren en families en diversiteit aan oogsten en de verzorging van dieren 
op de boerderij. Zoals  schapen, geiten, koeien en varkens.  Foto’s in de context van de 
landschappelijke omgeving.

Zij werkt aan langdurige documentaire fotoprojecten. Haar interesse richt zich op 
werelden die op het punt staan om te verdwijnen of te veranderen. Gedreven door haar 
nieuwsgierigheid  naar levens  die zich grotendeels  achter gesloten deuren afspelen maakte 
zij projecten over kloosters, grote gezinnen, en schooluniformen. Voor de fotoserie jongens 
en meisjes ontving 
zij in 2010 de 2e 
prijs bij  World Press 
photo in de  categorie 
portretten.
Agrarisch journalist 
Marc van der Sterren 
ondersteunde 
de uitvoerige 
beeldreportage met 
een tiental interviews.

mailto:odeke085%40gmail.com?subject=
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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.

februAri

 - 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 !

- 21 december 2018 t/m 2 juni 2019
Expositie Boerenkracht in het Limburgs museum Venlo. Sociaal-documentair fotograaf 
Annie van Gemert (Vught, 1958) portretteerde tussen 2015 en 2018 een groot aantal jonge 
en oudere generaties boeren en tuinders in Limburg, mét hun tradities en innovaties. Ze wil 
hiermee een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van deze leveranciers van ons 
dagelijks brood. 
Voor meer info klik hier.

- 1 januari t/m 28 februari 2019
Fotoclub FotArt uit Heerlen Centrum houdt een kleine expositie met als onderwerp 
BEWEGING.  In de maanden januari en februari zijn de foto’s dagelijks te zien in de etalage 
van Apotheek Claessens. Het adres is Saroleastraat 6 in Heerlen.

- 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.
Voor meer info klik hier.

- 13 januari t/m 17 februari 2019
Expositie van Piet Schuttelaar in het Multifunctionele centrum de Grous in Stein.
Voor meer info klik hier.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1079-susan-leurs-in-centre-ceramique-over-pesten
mailto:https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1093-boerenkracht-generaties-in-beweging?subject=
http://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1088-click-happens-van-fg-grensland
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1094-expositie-piet-schuttelaar-in-stein
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- 21 februari 2019
Fotogroep Interfocus organiseert een lezing door Annie van Gemert over haar documentaire 
fotografie in Zalencentrum “de Donderie”, Donderbergweg  47-49,  6043 JA Roermond.
Aanvang:  20.00u./  
Aanmelden i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen verplicht bij odeke085@gmail.com.
(Annie van Gemert exposeert momenteel tot 2 juni 2019 in het Limburgse Museum met een fototentoonstelling 
Boerenkracht).

April

- 12, 13 en 14 april
Expositie FC Voerendaal in De Borenburg, Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal.
Tijdens deze tweejarige expositie wordt ook ruimte gegeven aan een 5-tal Voerendaalse 
kunstenaars. Verder wordt ook de gemeenschap Voerendaal erbij te betrokken.
De opening is op vrijdag om 20.00 uur.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.

- 17, 18,19, 25 en 26 mei
Expositie Fotof Limburg ‘40 jaar buitengewoon’.
Klik hier voor meer informatie.

een fotomuseum  
voor Zuid-nederland in maastricht
Vanaf oktober 2019 gaat het Maastrichtse ‘Museum aan het Vrijthof’ verder als 
fotografiemuseum.

Dit nieuwe Zuid-Nederlandse fotografiemuseum gaat samen werken onder meer De 
Limburger, Fotomuseum Antwerpen, het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Centre 
Céramique en opleidingen als Communicatie en Multimedia Design Maastricht van Zuyd 
Hogeschool en Fotovakschool Nederland.

Bij de start is de eerste expositie een 'Homage to Humanity / Hommage aan de Mensheid' 
van Jimmy Nelson, een Brits fotograaf en fotojournalist die vooral bekend is van zijn boek 
Before They Pass Away, waarvoor 
hij tweeënhalf jaar de wereld over 
reisde en 35 inheemse stammen 
fotografeerde.

https://www.jimmynelson.com/
artprints

https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1099-annie-van-gemert-o-a-over-boerenkracht
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1099-annie-van-gemert-o-a-over-boerenkracht
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1092-expositie-fc-voerendaal
http://Klik hier voor meer informatie
https://www.jimmynelson.com/artprints
https://www.jimmynelson.com/artprints


14Afdelingsbulletin fotobond Limburg f e b r u a r i  2 0 1 9



15 Afdelingsbulletin fotobond Limburgf e b r u a r i  2 0 1 9

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

http://www.centreceramique.nl/pesten
mailto:www.centreceramique.nl/pesten?subject=
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