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foto vAn de mAAnd mAArt 2019

Foto:   Marcel Hakvoort  
lid van:  AFV Blerick 
Thema:  Landschappen

Meer kansen voor vrouwen. Er moeten 
meer vrouwen naar de top. Je ziet het 
onderwerp met enige regelmaat ter-
ugkeren in het nieuws. Dan zegt een 
vrouwelijke minister er weer iets over 
bijvoorbeeld. Of wordt de onderneem-
ster van het jaar gekozen.

Het klopt dat we nog steeds geen vrouwelijke premier hebben gehad in Nederland. En dat 
maar weinig vrouwen bestuursvoorzitter zijn van de overgebleven grote Nederlandse beursge-
noteerde bedrijven.

Even wat aangehaalde getallen: 43 procent van de advocaten is vrouw en 52 procent van de 
apothekers. Van de kandidaat-notarissen is 66 procent vrouw: dat mannenbolwerk wordt met 
grote snelheid overgenomen. Dan is 52 procent van de dierenartsen vrouw, 56 procent van de 
rechters, 45 procent van de huisartsen en 40 procent van de medisch specialisten.
Dat er nog maar weinig vrouwen doorstoten tot de de absolute top van beursgenoteerde bed-
rijven of het premierschap van het land, komt niet omdat er geen kansen worden geboden. Ze 
worden simpelweg niet gepakt. En geef de vrouw eens ongelijk. Je moet ook maar zin hebben 
in zo’n loodzware baan. It’s verdomd lonely at the top. En je leeft maar een keer. Koester de 
mannen die er trek in hebben. Koester ze sowieso. Over een paar jaar snakken ze in al die 
bovenstaande beroepsgroepen naar een vent met ballen.

De laatste twee editie’s van Limburg foto werden al gedommineerd door vrouwen, die met de 
meeste prijzen gingen strijken, en dan is het nu bijna zover, het mannenbolwerk van Fotobond 
Limburg krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke voorzitter, Mary van Rossen-
berg, een gedenkwaardige gebeurtenis om even bij stil te staan en om Mary heel veel succes 
toe te wensen met deze loodzware baan.

Landschappen is blijkbaar een thema dat vrouwen niet zo aanspreekt, want ik kreeg al-
leen maar foto’s van mannen toe gestuurd, liefst twintig landschappen in kleur en zwart wit, 
zomer....winter...herfst....lente...passerden de revue, soms een beetje klassiek landschap en 
dan weer heel gedurfd en die springen er altijd weer uit, zoals die van de winnaar van deze 
maand, Marcel Hakvoort van afv. Blerick, een fenomenaal plaatje dat je als het ware uit de tent 
lokt......een fraai getint huisje of tent in een uiterst sereen landschap, en het gebouwtje staat 
stevig verankerd in het vlakke landschap om alle stormen te doorstaan, een eenvoudig, maar 
uiterst creatief gemaakt foto.

Proficiat Marcel met dit creatief landschap.

Jean Pierre Cremers.
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Album met de foto’s vAn de mAAnd vAnAf 2015

foto vAn de mAAnd April 2019
De volgende foto van de maand april heeft het thema: vasteloavend

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 maart 
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/FvdM2019/index.html
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uitnodiging Alv
Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering 2019  
Fotobond Afdeling Limburg.

Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodi-
gen tot deelname aan deze vergadering.

donderdag 14 maart 2019 @ NOORD

Zalencentrum "De Donderie" Donderbergweg 47-49 te Roermond.

[AFV Venray, FK Midden-Limburg, FC Océ, FG Weert, FC Venlo, FK Echt, FG eX-
posure, AFG Tegelen, FC Helden-Panningen, AFV Blerick, FG Reuver, FG Horst a/d 

Maas, FC De Sluiter, FG F8, FG Belfeld, FG Interfocus]

------------

vrijdag 22 maart 2019 @ ZUID

Zalencentrum "De Hanenhof" Herenhof 2 te Geleen. 

[FK Geleen, AFV Het Motief, FC Abedia, FG De Kiekkast, FK Stein, FC Voerendaal, 
FotoF Limburg, FC De Heeg, FG Iso'73, FC Dracula, Tegenlicht, Fot*Art, FC Sittard, 

FG Maastricht, FG Fotrega, FC Kiekdoes, FC Vossenvuur, FG EyeConnect, FC 
Grensland, FK ZenzR, FK Reflex] 

Kandidaatstelling bestuur:
Volgens het rooster van aan- en aftreden van de bestuursleden is de secretaris 
Frans Smets in 2019 aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.  
Aanmelding kandidaten Secretaris uiterlijk 5 dagen vóór de ALV schriftelijk ken-
baar maken bij het secretariaat van de Fotobond Afdeling Limburg secretaris@
fotobondlimburg.nl
 
Rooster van aan-/aftreden 2018:  
Frans Grommen 2015-2020 | Frans Smets 2014-2019 | Leen Buijs 2016-2021 | 
Mary van Rossenberg 2017-2020.

Tenslotte: Verzoek om de fotodozen retour komende van de BondsFotoWedstrijd 
na afloop van de ALV in ontvangst te nemen.
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AGENDA 
 

 Algemene LedenVergadering 2019

1. Opening  en vaststellen van de agenda.

2. Notulen van de ALV d.d. 14 maart 2018 en ingekomen stukken.

3. Jaarverslag  activiteiten en financiën 2018.

4. Verkiezing bestuursleden.
(1) Voorzitter Frans Grommen treedt af en het bestuur stelt voor om Mary van 
Rossenberg te benoemen als voorzitter, (2) Het bestuur stelt de volgende 
kandidaten voor:  Martin Roos en Jos van der Wouw.  

Indien leden zich kandidaat willen stellen, kunnen zij zich tot uiterlijk 5 dagen 
vóór de ALV melden bij het secretariaat van de Fotobond Afdeling Limburg  
secretaris@fotobondlimburg.nl

5. Jaarplan 2019 & Begroting 2019.
6. Rondvraag en Sluiting.
 

Na afloop van de jaarvergadering (rond 20:30 uur)  
is er het VOORZITTERSOVERLEG:

(1) Sluit het programma van de Afdeling aan bij de wensen van de clubs en leden? `
(2) Hoe enthousiasmeren we de leden om deel te nemen aan de activiteiten?  
(3) Welke thema's of opgaven spelen er bij de clubs?  
(4) Is er behoefte aan meer uitwisseling van of ondersteuning aan de clubs?

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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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 aan-
dacht/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 Artic Wonderland (FotoKring Stein) ontving 
in 2018 de 1e prijs en op basis hiervan werd Rob genomineerd voor Foto Nationaal 
2018.

Onder de menukop foto's zijn alle inzendingen voor 'Series van 5-mrt-Samenhang' 
vanaf 2015 nog eens terug te zien !

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 op www.fotobondlimburg.nl te down-
loaden.

http://
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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 be-
treffende 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-fotonum-

mer-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 afdel-

ingsbestuur Limburg.
12. De inzenders van de series met de hoogste beoordeling ontvangen een certificaat. Deze fo-

tografen 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 toestem-
ming 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 afdel-
ingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto Natio-
naal 2019.

mailto:5metsamenhang%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.fotobond.nl
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uitslAg bfw 2019

Dit jaar namen 21 Limburgse clubs deel aan de Bondsfotowedstrijd. 
Hieronder kort verslag van de uitslag van de Limburgse deelnemers. 
Over een paar dagen volgt een gedetailleerder verslag met foto's van de clubs en 
een overzicht van de behaalde stickers. 
Op de landelijke website van de Fotobond staan de resultaten van alle 164 deelne-
mers (clubs).

Positie 
Limburg

Positie
Landelijk

Aantal
punten

Club-
num-
mer

Naam Fotoclub/-groep

1* 11 221 1782 fotografen kollektief reflex
1* 11 221 1714 FK Echt E.O.
3 15 220 1702 AFV het Motief
4 20 219 1721 FK Stein
5 36 214 1776 FG Interfocus
6 59 209 1761 Fotogroep F8
7 62 208 1758 FC Dracula
8 62 208 1727 AFV Blerick
9 69 206 1725 Fotoclub Voerendaal
10 72 205 1774 FG Maastricht
11 77 204 1751 FG ISO'73 Landgraaf
12 82 203 1710 FG Weert
13 115 196 1766 Fotogroep Tegenlicht
14* 119 195 1711 FC Venlo
14* 119 195 1735 FG Horst a/d Maas
16 123 194 1779 FG EyeConnect!
17 125 193 1750 FC De Sluiter
18 131 192 1712 FC Abedia - Landgraaf
19 144 188 1701 Fotokring Geleen
20 161 178 1764 Fotogroep Belfeld
21 164 166 1740 FC De Heeg

 * gedeelde plek

Klik hier voor:
- juryverslag BFW 2019
- uitslag clubs 
- uitslag individuele foto's

Voor het fotoalbum met BFW-foto's vanaf 2016 klik hier.

https://fotobond.nl/documents/358/Juryverslag_Bondsfotowedstrijd_2019.pdf
https://fotobond.nl/documents/360/BFW-2019_Uitslag_per_club.pdf
https://fotobond.nl/documents/361/BFW-2019_Uitslag_per_foto_2.pdf
https://albums.fotobond.nl/BFW-2014-heden/2019/index.html
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uitslAg bfw 2019 'de limburgse stickers'

Zondag 3 maart 2019 werd de uitslag van de Bondsfotowedstrijd 2019 in Druten 
bekend gemaakt.

164 fotoclubs/-groepen hadden elk 10 foto's ingestuurd.

De jury bestaande uit Diana Bokje, René van Rijswijk en Hans Brongers moest 1640 
foto's van een score voorzien.

Fotoclub Druten moest deze cijfers verwerken en zorgen dat er een rangorde kwam 
van 1 t/m 164 voor de scores van de fotoclubs en nog een rangorde van de indivi-
duele foto's van 1 t/m 
1640.

Individueel eindigde 
een foto van Nico 
Beckers van de FG 
Maastricht op een 
gedeelde eerste plaats 
met nog 3 andere 
foto's en kreeg een 
gouden sticker, maar 
zijn foto werd door de 
jury ook nog als beste 
foto gekozen.
Zie foto hiernaast.

Op de volgende pag-
inar een opsomming 
van Limburgse clu-
bleden, die een eervol-
le vermelding kregen 
en daaronder de foto's 
die een gouden en 
zilveren sticker kregen.

0 x Goud* (29 / 30 punten) 
9x Goud (27 / 28 punten), waarvan 1 in Limburg
47x Zilver (25 / 26 punten), waarvan 7 in Limburg 
251x Brons (23 / 24 punten), waarvan 21 in Limburg
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Positie 
landelijk

Bondsnummer en naam Fotoclub Punten Sticker

1 1774008 Nico Beckers 1774 FG Maastricht 28 punten GOUD
10 1725051 Peter Lambrichs 1725 Fotoclub Voerendaal 26 punten ZILVER
23* 1782015 Götwin van Bergen 1782 fotografen kollektief 

reflex
25 punten ZILVER

23* 1782015 Götwin van Bergen 1782 fotografen kollektief 
reflex

25 punten ZILVER

23* 1774008 Nico Beckers 1774 FG Maastricht 25 punten ZILVER
23* 1779003 Roy Coumans 1779 FG EyeConnect! 25 punten ZILVER
23* 1721046 Theo Oberndorff 1721 FK Stein 25 punten ZILVER
23* 1714049 Lianne Peters 1714 FK Echt E.O. 25 punten ZILVER
57* 1701082 Irene augustus 1701 Fotokring Geleen 24 punten BRONS
57* 1702065 Marianne Verboom-Deliege 1702 AFV het Motief 24 punten BRONS
57* 1702065 Marianne Verboom-Deliege 1702 AFV het Motief 24 punten BRONS
57* 1702025 Henk Debets 1702 AFV het Motief 24 punten BRONS
57* 1761012 Jan Corstjens 1761 Fotogroep F8 24 punten BRONS
57* 1721056 Bert Wolfs 1721 FK Stein 24 punten BRONS
57* 1727033 Marcel Hakvoort 1727 AFV Blerick 24 punten BRONS
57* 1727076 Anne van Dongen 1727 AFV Blerick 24 punten BRONS
57* 1714053 Wim Puts 1714 FK Echt E.O. 24 punten BRONS
57* 1714062 Wil Spaetjens 1714 FK Echt E.O. 24 punten BRONS

143* 1750062 Marjan van der Heijden 1750 FC De Sluiter 23 punten BRONS
143* 1735049 Robert Knijnenburg 1735 FG Horst a/d Maas 23 punten BRONS
143* 1758064 Cilly Urlings van Swieten 1758 FC Dracula 23 punten BRONS
143* 1758066 Pieter Jacobs 1758 FC Dracula 23 punten BRONS
143* 1758070 Nick Lechanteur 1758 FC Dracula 23 punten BRONS
143* 1776004 Frans Grommen 1776 FG Interfocus 23 punten BRONS
143* 1774014 Kees van den Bosch 1774 FG Maastricht 23 punten BRONS
143* 1774007 Jan Crutsen 1774 FG Maastricht 23 punten BRONS
143* 1766026 Roel Janssen 1766 Fotogroep Tegenlicht 23 punten BRONS
143* 1710070 Westland, Wim 1710 FG Weert 23 punten BRONS
143* 1710079 Horst, Johan 1710 FG Weert 23 punten BRONS
143* 1702025 Henk Debets 1702 AFV het Motief 23 punten BRONS
143* 1702076 Toon Gordebeke 1702 AFV het Motief 23 punten BRONS
143* 1761039 Erik Spaan 1761 Fotogroep F8 23 punten BRONS
160* 1721049 Rob Boehlé 1721 FK Stein 23 punten BRONS

* gedeelde plaats op ranglijst van 1640 foto’s i.v.m. met gelijk aantal punten
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bfw 2019 - de foto’s met zilveren stickers

Peter Lambrichs - 1725 Fotoclub - Voerendaal  - 26 punten - ZILVER

Götwin van Bergen  - 25 punten - ZILVER Götwin van Bergen  - 25 punten - ZIL-
VER1782 fotografen kollektief reflex
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Nico Beckers - 1774 FG Maastricht  
- 25 punten - ZILVER

Roy Coumans 1779 FG EyeConnect!  
- 25 punten - ZILVER

Theo Oberndorff 1721 FK Stein  
- 25 punten - ZILVER

Lianne Peters 1714 FK Echt e.o..  
- 25 punten - ZILVER
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uitslAg 'foto online 2019 - 1e editie'

Thema's waren dit keer: vrij onderwerp en genre Reisfotografie.
Foto Online, de eerste van 2019 met maar liefst 660 inzendingen.

De juryleden waren Andre van Stijn, in de toekomst weer coördinator van Foto In-
dividueel, hij volgde de jureercursus van de Fotobond, Armando Jongejan bmk en 
internationaal jurylid in Engeland, en Jan Kindermans, bmk.

Voor de complete uitslagenlijst met alle uitslagen klik hier (pdf).
Voor het juryrapport klik op deze link (pdf)

Hieronder de foto's van Limburgse clubleden die van de jury een sticker kregen !

Goud
1711 FC Venlo - Ruud Mooi  - Schuilen voor de storm (93 punten)

https://fotobond.nl/documents/357/Uitslag_FOL_2019_1_per_deelnemer.pdf
https://fotobond.nl/documents/356/FOL_2019_1Totaal_juryverslag.pdf
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Zilver
1776 Fotogroep Interfocus - Marc van Ingen  `
- Op weg naar santa Clara, Cuba  (83 punten)

Zilver
1782 Fotografen Kollektief Reflex - Lianne Peters  

- Waking up (87 punten)
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Zilver

Persoonlijk lid - Maja Mars  
- Why? (87 punten)

Brons 

1721 FK Stein - Bert Wolfs   
- Tijdloos (80 punten) 

Brons 

1776 Fotogroep Interfocus - Hub Tonnaer  
- Nooit te oud om te helpen (77 punten)

Brons
1712 FC Abedia Landgraaf - Jos Lemaire  

- Huisje  - Zonsopkomst (80 punten) 

Brons
1761 Fotogroep F8 - Peter Keijzer  

- Libel huidje (80 punten)
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Brons - 1761 Fotogroep F8 - Jan Corstjens  - IJsland (77 punten)

Brons
Persoonlijk lid 

Will Verheesen
 -  Euphoric 
(77 punten) 

Brons
Persoonlijk lid 

Frans Smets 
-  Chinese rolstoel 

(77 punten) 
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Om toegelaten te worden tot de landelijke groep Bondsmeesterklasse van de 
Fotobond worden de kandidaten onderworpen aan een strenge ballotage. Deze 
wordt niet uitgevoerd door leden van de groep, maar door een vakjury bestaande uit 
professionals uit de fotografiewereld, die geen lid zijn van de Fotobond.

Het niveau van de fotografie binnen deze Landelijke BMK-groep ligt zeer hoog.
De BMK-ers behoren tot de top van de vrijetijdsfotografie en zijn gepassioneerd 
met fotografie bezig en proberen aan te sluiten bij de hedendaagse (professionele) 
autonome fotografie. Ze hebben een persoonlijk stijl ontwikkeld en laten in hun werk 
originaliteit zien. De beheersing van de techniek is geen doel op zich maar een 
middel om de inhoud van de beelden tot uitdrukking te brengen.

Om toegelaten te worden voor de ballotage moet er een collectie van minimaal 12 
foto’s worden ingezonden waarmee de fotograaf de visie op een bepaald onderwerp 
of thema laat zien.

Tijdens BMK-ballotage van 9 maart 2019 is Geert Noij (persoonlijk lid) als nieuw 
BMK-lid geaccepteerd. 
Verder is Jo Frijns (lid van Fotof Limburg) voor de periode van twee jaar kandidaatlid 
van de BMK gespreksgroep.

> Klik hier voor een overzicht van Limburgse BMK-ers. 
> Bekijk hier de fotoalbums van de acceptaties vanaf 2014.

bAllotAge bmk 2019 - geert noij

https://fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/bondsmeesterklasse
https://albums.fotobond.nl/LG-BMK/
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thema van de euregionale fotowedstrijd 2019 
thuis / heim(At)

Vrijetijdsfotografen kunnen beelden inzenden 
die antwoord geven op de vraag: Wat maakt 
dat we ons ergens ‘thuis’ voelen? ‘Thuis’ is 
vaak verbonden aan iemands geboortegrond 
of ‘roots’, de plek waar iemand is opgegroeid. 
Het kan ook een plek zijn waar iemand 
graag komt, lange tijd heeft geleefd of altijd 
naar terug wil keren. Of een plek die iemand 
heeft gevormd tot de persoon die hij/zij nu is. 
Fotografen kunnen beelden inzenden over 
de omgeving/geboortegrond waar iemand 
is opgegroeid, lokale culturele tradities en 
gebruiken waar iemand zijn identiteit aan ontleent, familiegebeurtenissen en rituelen 
of het gezinsleven. Het thema raakt aan subthema’s als geborgenheid, culturele 
identiteit, gemeenschapszin en familiebanden. 

Het thema van de fotowedstrijd is ook gekozen, omdat het raakt aan de actuele, 
maatschappelijke discussie en beeldvorming over de gevolgen van migratie 
en het verlangen naar de eigen ‘roots’ en regionale identiteit. De afstand 
tussen bevolkingsgroepen neemt toe, er is (in de media en in de politiek) 
veel aandacht voor de ‘confrontatie’ met nieuwe burgers en andere culturen, 
inburgeringsvraagstukken etc. In discussies daarover lijkt de nadruk veel meer 
te liggen op de verschillen tussen culturen en bevolkingsgroepen i.p.v. de 
overeenkomsten en de wijze waarop nieuwe burgers succesvol integreren en een 
nieuw thuis opbouwen.

Fotowedstrijd
De foto's die worden ingezonden voor de fotowedstrijd moeten in het Duitse 
Rheinland of Belgisch-cq. Nederlands-Limburg zijn gemaakt.

De wedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen van alle leeftijden. Iedereen die 
woonachtig is in Rheinland (D) en Belgisch- of Nederlands-Limburg mag deelnemen. 
Deelname is gratis. Beroepsfotografen zijn uitgesloten van deelname.

Er kunnen individuele (losse) foto's en series worden ingezonden. Per deelnemer 
mogen maximaal 6 individuele (losse) foto's of 2 series (bestaande uit minimaal 
3 en maximaal 6 foto's per serie) met een totaal van maximaal 6 foto's worden 
ingezonden.

Alle genres zijn toegestaan.
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Inzenden van foto's (alleen digitaal)
Foto's inzenden kan in de periode 15 mei t / m 24 juni 2019. 
Deelnemers kunnen hun foto's in de betreffende periode uploaden naar de 
wedstrijdportal http://euregio.dvf-rheinland.de .

Een jury, bestaande uit drie leden afkomstig uit België, Nederland en Duitsland, 
beoordeling alle inzendingen. 
Zij selecteren 60 foto's voor de Euregionale foto-expositie en bepalen de 
prijswinnaars.

Download hier het wedstrijdreglement.

Prijzen
Fotografen die deelnemen aan de fotowedstrijd kunnen prijzen winnen. Er worden 
zes prijzen uitgereikt:

Individuele foto's
1ste prijs: € 100, - 
2de prijs: € 75, - 
3de prijs: € 50, -

Serie
1ste prijs: € 100, - 
2de prijs: € 75, - 
3de prijs: € 50, -

Foto-expositie
De Euregionale foto expositie is op de volgende drie locaties in de Euregio Maas-
Rijn te zien (Let op! Onderstaande expositiedata kunnen nog wijzigen).

Limburgs Museum, Venlo (Nederland) 
1 t/m 22 september 2019 
( met officiële opening, prijsuitreiking en randprogramma op 1 september 2019 )

Städtisches Museum Schloss Rheydt , Mönchengladbach (Duitsland) 
13 oktober t/m 24 november 2019

Gemeenschapscentrum Tentakel, Zonhoven (België)
1 december 2019 t/m januari 2020

Klik hier voor terugblik op euregionale fotowedstrijd 2017 .

http://euregio.dvf-rheinland.de
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/wedstrijden2/euregionale-fotowedstrijd
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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.

mAArt 

- 21 december 2018 t/m 2 juni 2019 
Expositie Boerenkracht in het Limburgs museum Venlo. Sociaal-documentair fo-
tograaf Annie van Gemert (Vught, 1958)  
Voor meer info klik hier. 

- 16 maart t/m 8 juni 2019 
Expositie:  I Believe, De wereld in een wijk in Centre Céramique Maastricht. 
Klik hier voor meer informatie.

- 18 maart t/m vrijdag 29 maart 2019 
Inleveren van de series ‘5 met samenhang’ (foto’s zonder passe-partout) bij het Huis 
voor de Kunsten. 
Voor informatie klik hier !

- 18 maart 2019
De tweejaarlijkse expositie AV-ZONlicht. Zij presenteren wederom een aantal ge-
varieerde nieuwe audiovisuele producties in de categorie ‘Vrije onderwerpen’ in de 
Cultureel Centrum De Haandert in Tegelen op maandagavond 18 maart 2019 om 
20:00 uur. De toegang is gratis
Klik hier voor de flyer.

- donderdag 14 maart 2019
Fotobond Limburg: ALV Noord  in Roermond

- vrijdag 22 maart 2019 
Fotobond Limburg: ALV Zuid in Geleen

- 29 maart t/m 26 april 2019
Henk Houben van fotokring Stein exposeert met SPHINX I  BEELD in het Gemeente 
huis van Beek.
Voor meer infomarie klik op deze link.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1093-boerenkracht-generaties-in-beweging
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1111-in-centre-ceramique-een-wereld-in-een-wijk
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1100-serie-van-5-met-samenhang-2019
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1105-uitnodiging-expositie-avzonlicht
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1106-henk-houben-exposeert-in-beek
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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 Voerenda-
alse 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.

mei

- 2 t/m 30 mei
Expositie Kleur , Vorm en Licht met o.a. Jan van Soest in Abdij Rolduc , Heijendal-
laan 82 , Kerkrade.
Openstelling : iedere dag van 09.00 – 19.00 uur. 

- 17, 18,19, 25 en 26 mei
Expositie Fotof Limburg ‘40 jaar buitengewoon’.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.

https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1092-expositie-fc-voerendaal
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1095-veertig-jaar-fotof-limburg
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i believe in centre cerAmique
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tweejAArlijkse expositie vAn Av-zonlicht



 

informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf

fotobond afd. limburg


