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foto vAn de mAAnd oktober 2019
Foto:   Gerti Petersen. 
lid van:  Fotogroep F8. 
Thema:  Lijnen en Vormen

Geloof het of niet, maar de kunst 
van fotografie heeft zijn wortels in 
de wiskunde. Al sinds het ontstaan 
van onze samenleving is er fascina-
tie voor structuur. Instinctief hebben 
wij mensen behoefte aan structuur 
en logica in onze omgeving. Net als 
dat wij aangetrokken worden door 
symmetrie in gezichten en balans in 
structuren, worden wij van nature ook 
aangetrokken tot bepaalde lijnen en 
vormen in een foto.

Bijna iedere fotograaf is het eens met het feit dat licht zorgt voor een bepaalde stemming of 
emotie in een foto. Door gebruik te maken van lijnen in een foto, kun je de kijker naar een licht-
punt leiden. Dit hoeft natuurlijk niet letterlijk een lijn te zijn, bijvoorbeeld als je een bewegend 
object fotografeert, creëert dit ook een bepaalde lijn. Ook kan de lichtbron zelf een lijn creëren.

Zoals verkeersborden je de weg wijzen, leiden de lijnen in een foto de ogen van de kijker door 
de foto heen. Die leidende lijnen maken de foto dynamisch.

Lijnen zijn overal en in allerlei vormen: recht, rond, horizontaal, verticaal, diagonaal. Ze zorgen 
allemaal voor net een ander effect op de foto. Maar alle lijnen vertellen een verhaal. Bij een 
goede compositie vestigen ze de aandacht op het onderwerp en bepalen ze de sfeer van een 
foto.

En die sprankelende sfeer zit er zeker in de winnende foto van deze maand van Gerti Petersen 
van Fotogroep F8, Gerti jij hebt een foto ingestuurd die ik zelf ook graag zou maken. Een foto 
met veel tegenstellingen waardoor er dynamiek ontstaat. Er zit veel spanning in jouw foto: het 
verschil van scherpte en onscherpte, de verschillende texturen en kleurentonen, ruw en glad, 
licht en donker, dikke en dunne lijnen. En last but not least: de aantrekkelijke en opgewekte 
kleuren. Dit allemaal bij elkaar maakt het beeld een integratie van tegenstellingen, waardoor 
de foto aantrekkelijk is om naar te kijken. Én de aandacht van mij als kijker vast blijft houden. 
Wel vind ik dat de grote hoeveelheid donkere plekken, de foto een beetje saai maakt, eigenlijk 
zou ik graag ook op dit vlak meer pit willen zien. Maar dat kan ook een kwestie van mijn per-
soonlijke smaak zijn.

Proficiat Gerti met deze sprankelende  foto.

Klik hier voor alle inzendingen in de maand september 2019. 
 
Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’

https://fotobondlimburg.nl/fvdm/FvdM2019/FvdM2019-09%20september/index.html
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ALBUM 
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2015

foto vAn de mAAnd november 2019

De volgende foto van de maand oktober heeft het thema: Vakantie.

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt dit keer op 24 okto-
ber 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=
https://fotobondlimburg.nl/fvdm/index.html
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expositie ‘Heim’
De foto’s in de expositie van de Euregionale Fotowedstrijd 2019 geven niet alleen 
een inkijkje in de thuissituatie van mensen uit de Euregio Maas-Rijn, ook zijn 
kenmerkende landschappen, lokale tradities en volksfeesten vastgelegd. Daarnaast 
bevat de expositie foto’s van ‘ontheemden’ en migranten die in deze regio een nieuw 
thuis opbouwen en ingeburgerd zijn. Ook hebben enkele fotografen hun zorgen over 
de aarde als onze thuisbasis in beeld gevangen. 

De volgede exposities zijn: 

- 13 oktober t/m 24 november 2019  
in het Städtisches Museum Schloss Rheydt in Mönchengladbach (D) en van 

- 13 december 2019 t/m 12 januari 2020  
in Gemeenschapscentrum Tentakel in Zonhoven (B). 

Kijk voor actuele openingstijden op de websites van de betreffende expositielocaties.  
 

De Euregionale Fotowedstrijd en -expositie is een initiatief van de Fotobond Limburg, Deutscher Verband für Fotografie, 
Verbond van Limburgse Fotokringen en het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt georganiseerd i.s.m. Städtisches Museum 
Schloss Rheydt in Mönchengladbach en het Limburgs Museum in Venlo. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Euregio Maas-Rijn.
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tegelen.nl

oproep

interesse vAn de jeugd in fotogrAfie

Beste collega fotograaf,

De jeugd geïnteresseerd krijgen in fotografie is niet gemakkelijk. Daarom wil ik kort 
je aandacht vragen.

De serieuze vrijetijds fotograaf heeft een gemiddelde leeftijd van 55 jaar, een reden 
te meer om de jonge generatie te interesseren voor deze leuke hobby. Dit is de 
reden waarom ik, een gepassioneerd fotograaf, samen met twee docenten van het 
Connect College in Echt, het schooljaar 2019-2020 wil starten met twee klassen 
"Fotografie". 24 Leerlingen van het VMBO gaan een jaar lang op woensdagmiddag 
fotograferen waarbij naast een stukje theorie veel aandacht uitgaat naar de praktijk. 
Door dit vak met succes af te sluiten kunnen de leerlingen extra studiepunten 
verdienen die meehelpen bij overgang/slagen.

Net als elke andere school in het voortgezet onderwijs is er een minimaal budget. 
We beschikken inmiddels over vijf Canon 300D toestellen uit 2004 en een green 
screen. Dit is natuurlijk veel te weinig om een kleine studio in te richten en de 
fotografieopleiding vorm te geven.

Daarom wil ik je vragen om eens op zolder of in de oude doos te kijken of er spullen 
liggen die jullie ter beschikking willen stellen voor het inrichten van deze studio. Alles 
is welkom.

Mocht je spullen ter beschikking willen stellen, dan kom ik deze graag ophalen. Je 
kan me benaderen via telefoon/app/SMS 06-55 710 174.  
Mailen kan ook naar hugo.vanool0@gmail.com.

Namens de 24 leerlingen van het Connect College Echt,  
 
Hugo van Ool.

mailto:hugo.vanool0%40gmail.com?subject=
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Uitslag foto online 2019 - 2
 15 augustus 2019 sloot de inzendtermijn van de 2e editie Foto Online 2019. 

De uitslag is inmiddels bekend. 

De jury van deze editie bestond uit Wim Geerts, Ger de Vries en Rudi Kleingeld. Alle 
3 hebben ze een fijne kijk op fotografie hetgeen blijkt uit hun jurycommentaar dat op 
de site can de fotobond staat. 

Hieronder de foto's van de door Limburgse Fotobond-leden behaalde stickers. 

5 x zilver en 3 x brons

Ter herinnering: brons 23-24, zilver 25-26, goud 27-28 en goud* 29-30 jury punten.
3 juryleden geven samen max. 30 punten. Aan Rankingspunten komen we door 100/
aantal juryleden x behaalde jurypunten.

 
Voor het album met alle toegekende stickers klik hier.
 
Verder zijn nog beschikbaar:
- de volledige lijst met de 170 inzendingen / juryscore en link naar de betreffende 
foto's;
- het juryrapport.

1714049 Lianne Peters In de wolken 83 Zilver
3001883 Maja Mars De oversteek ..... 83 Zilver
1711054 Ruud Mooi a day at the beach 80 Zilver
1782017 Lianne Peters Horse Power 80 Zilver
3001872 Will Verheesen In Passing 80 Zilver
1711061 Rob van Unen levensgenieter 77 Brons
1714041 Rob Boehle Boehle-darky sky at 

Reitdiephaven
77 Brons

3001876 Theo Zelen Roodborstje 77 Brons

mailto:https://albums.fotobond.nl/FOL-2019/2019%252C%25202e%2520editie/index.html?subject=
mailto:https://fotobond.nl/documents/404/Uitslag_FOL_2019_2e_editie.pdf?subject=
mailto:https://fotobond.nl/documents/405/Juryverslag_Foto_Online_2019_2e_editie.pdf?subject=
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Hier en volgendende pagina’s  
de foto's met de stickers :

1714049 -
 Lianne Peters -  

 
In de wolken -  

83 p -  
Zilver

3001883 -  
Maja Mars - De oversteek ..... -  
83 p - Zilver
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 1711054 - Ruud Mooi - a day at the beach - 80 p - Zilver

1782017 - Lianne Peters - Horse Power - 80 p  - Zilver



10Afdelingsbulletin fotobond Limburg o k t o b e r  2 0 1 9

3001872 - Will Verheesen- In Passing - 80 p- Zilver

1711061 - Rob van Unen - Levensgenieter - 77 p - Brons
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1714041  - Rob Boehle - Boehle-darky sky at Reitdiephaven - 77 p - Brons

3001876 - Theo Zelen - Roodborstje - 77 p - Brons
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Nederland is een fotografiemuseum rijker. 
Op 26 september 2019 opent Museum aan het Vrijthof in Maastricht officieel 
haar deuren als nieuw fotografiemuseum. Voor de eerste tentoonstelling heeft de 
wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson de primeur. Met 'Homage to Humanity' 
presenteert het monumentale museum een omvangrijke en kleurrijke selectie 
portretten van inheemse volkeren die dreigen te verdwijnen door voortschrijdende 
technologie en globalisering.

Het museum wil twee keer per jaar een grote naam uit de fotografiewereld 
presenteren met een attractief omlijstingsprogramma. Daarbij zullen de social 
media platforms Instagram en Facebook een prominente rol spelen. De rode draad 
van de tentoonstellingen is de maatschappelijke relevantie. De foto’s moeten een 
boodschap met zeggingskracht hebben.   

De eerste expostie is  
van 26 september 2019 – 15 maart 2020
 
Jimmy Nelson 
'Homage to Humanity'

Voor de volledige informatie zie: www.museumaanhetvrijthof.nl

Bron: website Museum aan het Vrijthof

mUseUm aan het vrijthof  
transformeert tot fotografiemUseUm

http://www.museumaanhetvrijthof.nl


13 Afdelingsbulletin fotobond Limburgo k t o b e r  2 0 1 9

Donderdag 
12 september 2019 

20:00 uur

Lezing Documentaire 
Fotografie

[*]    Tips hoe zelf aan de slag te gaan. 
[*]    Véél fotowerk als voorbeelden. 
[*]    Hoe komt het verhaal over? 
[*]    Fotograferen vanuit het gevoel én het hoofd. 

Wie geeft lezing:      Bondsmentor Jan Nabuurs
Waar:     Zalencentrum Hanenhof, | Herenhof 2 te Geleen
     https://www.hanenhof.nl/contact.html
Programma: 
Drie leden van de Fotojournalistiekgroep zijn door de Fotobond benaderd om het 
genre Documentaire Fotografie te stimuleren: Jan Nabuurs, Cees Mutsaerts en 
Armando Jongejan. Jan Nabuurs geeft een lezing in het kader van deze cyclus: 

•  Kenmerken en geschiedenis Documentaire Fotografie. 
•  Onderwerp en visie in beeld, tips om zelf aan de slag te gaan. 
•  Niet persé mensen in beeld… 
•  Het verhaal dat je wil vertellen, hoe komt het over. 
•  Hoe pak je het aan en wat is daarvoor nodig. 
•  Maak gebruik van de persoonlijke benadering. 
•  En nog veel meer… 

Aanmelding:  
vóór 9 september per mail mét vermelding naam en lidnummer bij secretaris van de fotobondlimburg: 
secretaris@fotobondlimburg.nl,

https://www.hanenhof.nl/contact.html
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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.

oktober
 
- van 26 september 2019 – 15 maart 2020 
Jimmy Nelson met Homage to Humanity’ in het Fotografiemuseum Maastricht
Voor de volledige informatie zie: www.museumaanhetvrijthof.nl

- 29 september t/m 6 oktober 2019
Jaarlijkse foto-expositie van Amateur Fotogroep Tegelen in Oud St. Gregor, toegang 
via het Missiemuseum Steyl, St. Michaëlstraat 7 te Steyl.
Voor meer informatie klik hier.

- 1 oktober 
Start inzending Foto-Online 3e editie 2019.
Sluiting inzending 15 november 2019.

- 13 oktober t/m 24 november 2019
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Städtisches Museum Schloss Rheydt , 
Mönchengladbach (Duitsland).

- 18 t/m 20 oktober 2019
Expositie  FC FotArt  in Café d’r Klinge, Pancratiusplein 47 in Heerlen.
Naast het werk van de fotografen is er een beamershow te zien, en het resultaat van 
het gezamenlijke thema Transport.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
http://www.museumaanhetvrijthof.nl
https://www.fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/1153-foto-expositie-in-kloosterdorp-steyl-2
https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1139-expositie-fc-fotart-in-cafe-d-r-klinge-heerlen
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november
- 1 oktober t/m 15 november 2019
Sluiting inzending Foto Online 3 - 15 november 2019.

- 2 november en 2019 en 18 januari 2020
2-Daagse Workshop Seriematig Werken onder leiding van Bondsmentor Harry 
Sikkenk

- 8 november t/m 12 december 2019
Fotogroep Abedia Landgraaf  exposeert in het gemeentehuis van Landgraaf. De 
opening is op vrijdag 8 november om 20 uur.
Klik hier voor affiche met  adres en openeingstijden.

december
- 13 december 2019 t/m 12 januari 2020
Expositie Euregionale Fotowedstrijd in het Gemeenschapscentrum Tentakel, 
Zonhoven (België).
 

fotofestivAls / exposities lAndelijk

Noorderlicht 25ste Internationale Fotomanifestatie 2019
5 oktober - 1 december 2019
  
Lowland Photo Festival 2019
7 en 8 december 2019

https://fotobondlimburg.nl/index.php/informatie/exposities/1142-expositie-van-abedia-in-raadhuis-landgraaf
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foto expositie in Kloosterdorp steyl

De Amateur Fotogroep Tegelen houdt van zaterdag 28 september tot en met zondag 
6 oktober haar jaarlijkse foto expositie.

AFT is een groep 
van 25 enthousiaste 
vrijetijdsfotografen. Elk lid 
fotografeert naar eigen ideeën 
en/of inzicht, hierdoor ontstaat 
een grote variatie aan foto’s.

AFT leden willen iedereen 
mee laten genieten van hun 
mooie vrijetijdsbesteding. 
In deze foto expositie zijn 
diverse fotografische genres, 
visies en stijlen te zien. 
Boeiende beelden met het 
oog op de fijnste details. 
Beelden uit het heden en 
verleden, natuuropnames, 
straatfotografie etc. Een audiovisuele presentatie maakt het geheel compleet.

Cees Rullens regisseur zal op zaterdag 28 september om 14.00 uur deze foto 
expositie op een geheel eigen wijze inleiden.

De foto expositie is in:|
Oud St. Gregor, toegang via het Missiemuseum Steyl, St. Michaëlstraat 7 te 
Steyl.

Geopend zondag 29 september, dinsdag 1 oktober tot en met zondag 6 oktober 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Bezoekers aan deze foto expositie kunnen een publieksenquêteformulier invullen, 
welke drie foto’s volgens hen de beste zijn.

De toegang is gratis. Kijk ook eens op tegelen.nl
Voor een bezoek aan deze foto expositie nodigen wij u van harte uit.

Tip: Bezoek ook het Missiemuseum Steyl, hiervoor geldt de gebruikelijke toegangsprijs.

Tot ziens in het Kloosterdorp Steyl.

Winnende foto Publieksprijs 2018 Geert Trepels
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expositie  fC fotart 
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