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Foto van de maand

Elke maand een foto van één van de Limburgse 
leden gekozen door Trudy van der Gaag.

Februari 2010

De foto voor deze maand werd me gestuurd door 
John Vriezelaar. Hij schrijft me:

“Bijgaande foto heb ik gemaakt in het nieuwe 
station van Luik. Een geweldig uitdagende locatie 
voor fotografen. De persoon in beeld blikt in de 
grote ruimte die het station hem weet te bieden. 
De lijnen bevestigen die ruimte. Echt een ruimte 
om weg te dromen zo groots en mooi.
Wat zouden de gedachten zijn van deze persoon? 
Hij staat eigenlijk in het niets, maar toch in een 
immense ruimte. De lijnen geven zijn blik en 
gedachten een plek in de oneindige ruimte.”
Ik was onlangs zelf ook in station Guillemin, 
inderdaad een overweldigende locatie. Ik vind het 
dan ook knap dat je dat kleine mens als detail in 
die enorme ruimte goed heb weten op te merken 
en vast leggen. Voor mij de voorpagina waard.

Trudy van der Gaag

Heb jij ook een foto die geschikt zou zijn voor de 
voorpagina, stuur hem dan a.u.b. op naar de 
redactie. Het adres is redactie@fotobondlimburg.nl
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In memoriam

In memoriam Niek (Nic) Franken

Op 2 december 2009 overleed Niek Franken. Niek is een van de nestoren van de Limburgse 
Fotografie van de laatste 50 jaar. Hij begon omstreeks 1960 te fotograferen en was een van de 
leden bij de oprichting van de Fotoclub Stein in 1961. 

Niek had het "in zich". Vanaf het begin bleek hij een goed oog te hebben voor het beeld en de 
technische vaardigheid om het beeld goed uit te werken was hem aangeboren. Ik herinner mij de 
bijeenkomst in 1962 van Limburgse fotografen in het Beamtencasino Geleen, als voorbereiding op 
het inzenden voor de 23e Kerstsalon, georganiseerd door de AAFV, in die tijd de aansprekende 
wedstrijd in Nederland. Het was de eerste keer dat Niek met zijn foto's naar buiten trad. De 
reacties waren unaniem lovend en dat was niet alleen bij de aanwezige fotografen in het Casino. 
Zijn foto's werden geaccepteerd en dat resultaat werd gecontinueerd met acceptaties voor de 24e 
en 25e Kerstsalon. In 1967 werd voor het eerst deelgenomen aan een evenement buiten de 
grenzen en wel aan de wedstrijd "Zwischen Rhein und Maas" waar foto's van hem werden 
geaccepteerd. Na deze wedstrijd volgden er nog vele in Nederland maar ook daarbuiten. In 1968 
was hij een van de Limburgse deelnemers aan een Bondsweekend op Terschelling onder 
begeleiding van Wim Noordhoek. Als voorbereiding op een terugkomdag in Utrecht werd door de 
Limburgse deelnemers het eigen werk besproken. Op de dag zelf werd dat werk door Wim 
Noordhoek en de andere aanwezigen geroemd. Deze activiteit leidde tot de vorming van een, in 
het begin, informele groep zonder bestuur en structuur waarvan Niek medeoprichter en lid was. Zij 
noemden zich "Groep 68". 

Naast zijn fotografische activiteit heeft Niek ook het nodige bestuurlijk werk verricht. Zo was hij van 
1963 tot 1969 voorzitter van de Fotoclub Stein, waarvan de naam in 1968 door zijn toedoen werd 
gewijzigd in Fotokring Stein, de naam die de vereniging nog steeds draagt. In 1973 verwierf Niek 
de titel BMK. Groep 68 werd zijn volgende uitdaging mede doordat die groep naast gespreksgroep 
ook met werk naar buiten trad. Ook was hij mede oprichter en bestuurslid van de Galerie 68 die in 
de jaren 1978 tot 1995 vele aansprekende exposities organiseerde. Hij verwierf de titel AFIAP, in 
1986 gevolgd door de ESFIAP onderscheiding. Hij was een gewaardeerd jurylid bij nationale- en 
internationale fotowedstrijden en exposities. 

Hij was medeoprichter van de Fotogroep Inter Limburg. Op de laatste expositie van de groep in 
oktober 2009 in Simpelveld was hij aanwezig en was prachtig werk van hem te bewonderen.
Niek, rust in vrede.

Wien van der Weijden.
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Voorwoord

Bij de start van 2010

Op de eerste plaats wens ik U allen een goed en gezond 2010 en goed licht. Aan het begin van het 
jaar is het de gewoonte om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar wat 
komen gaat. In 2009 hebben wij drie sprekers gehad. Romy Finke in het Fotocafé van Dracula 
Margraten, Karel Maat als extra activiteit bij het jubileum van F8 en Peter van Tuijl, die de 
inzendingen van de Bondsfotowedstrijd heeft besproken. Ook in 2009 werd weer de Dia- Digidag 
georganiseerd door een groep enthousiaste leden met Wim Jenniskens als trekker. Zij hebben 
zich, zoals ook in de voorgaande jaren, ingezet om die dag tot een groot succes te maken en dat 
was het!! Voorts was er de wedstrijd die wij samen met het Limburgs Museum en onze foto- 
vrienden uit Nord Rhein en Belgisch Limburg organiseerden met het onderwerp "Kleur bekennen". 
Het aantal inzenders viel tegen. Jammer was ook dat we de bespreking van de niet voor de 
expositie geselecteerde foto's moest vervallen vanwege de te geringe belangstelling.
Ook is dit jaar weer een modellendag gehouden in Steyl/Tegelen. Naast een dag fotograferen was 
er een terugkomdag om de resultaten met elkaar te bespreken.
De Website en het Rayonbulletin zorgden voor de informatieverstrekking aan de leden.
Verheugend was ook dat 7 leden fotografen uit de Afdeling zich hebben aangemeld en zijn 
toegelaten tot de cursus Fotoreflectie van de Fotovakschool. Na afstuderen zullen zij de opgedane 
kennis gaan uitdragen. 
Voorts hebben we voor de liefhebbers centraal verpakkingsdozen ingekocht en verspreid. 
Frans Smets ging deel uitmaken van het bestuur van de Afdeling. Maar Henri Gelissen moest het 
secretariaat door ziekte voorlopig opgegeven. Gelukkig heeft Frans Smets zich bereid verklaard ad 
interim als secretaris op te treden. 

Wat brengt ons 2010? Een paar zaken staan al vast.
Op de eerste plaats een verandering in de redactie. Trudy van der Gaag heeft een aantal jaren de 
redactie voor het Rayonbulletin gevoerd en heeft vorig jaar te kennen gegeven daarmee te willen 
stoppen. Het heeft even geduurd maar de opvolger in de persoon van Fred Vaessen staat nu in de 
startblokken. 
Het bestuur heeft dringend versterking nodig. Ik zal tijdens de ALV in maart om meerdere redenen 
het voorzitterschap neerleggen en het bestuur verlaten. Ik hoop dat de leden hun 
verantwoordelijkheid nemen om datgene wat is opgebouwd tijdens het voorzitterschap van Peter 
van der Ham niet verloren te laten gaan.
Voor wat betreft het programma... ideeën zijn er genoeg maar voor de uitvoering is mankracht en 
commitment nodig. In eerste instantie valt daarbij te denken aan de bespreking van de foto's van 
de Bondsfotowedstrijd, de organisatie van Limburg Foto en de expositie van Foto Nationaal en er 
zijn meer ideeën, maar... een programma staat of valt met de ondersteuning van de leden . 
Ik hoop op een interessant fotojaar. 

Wien van der Weijden 
Interim voorzitter 
Fotobond Afdeling Limburg
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Kalender

7 maart: Op zondag 7 maart 14 uur presenteert Marieken Verheyen in Museum de Wieger in 
Deurne eigen werk. Marieken maakt op een geheel eigen wijze documentaire series over diverse 
onderwerpen. De entree bedraagt 7,50 (niet te betalen aan de kassa van het museum maar in de 
presentatieruimte). De presentatie wordt georganiseerd door Kunstbalie (voorheen CvA-Brabant).

16 maart: Amateur fotografen Vereniging Blerick organiseert op 16 maart a.s. een lezing, die 
gegeven wordt door de Heer John Lommen uit Berkel-Enschot
De lezing vindt plaats in café feestzaal “Apollo”, Maasbresestraat 49 in Blerick en begint om 20.00 
uur. De entree is gratis

20 maart: Bespreking documentaire fotografie 

18 april: Openbare bespreking Bondsfotowedstrijd BFW te Veghel 

Wedstrijden

BondsFotoWedstrijd BFW editie 2010

De Bondsfotowedstrijd is een landelijke wedstrijd waaraan alle aangesloten fotoclubs kunnen 
deelnemen. De wedstrijd wordt in de eerste maanden van elk jaar gehouden. 
Dit jaar wordt de wedstrijd in Veghel gehouden. Fotoclub Veghel, ondergebracht in afdeling 16 
Brabant-Oost, viert haar 50 jarig jubileum en heeft daarom gevraagd dit evenement te mogen 
organiseren. 

Inzending
In het reglement, dat voor dit jaar is aangepast, zijn de voorwaarden waaraan de inzending moet 
voldoen nauwkeurig omschreven en op het inschrijfformulier zijn het inzendadres en de uiterste 
ontvangstdatum vermeld. In geval van vragen of onduidelijkheden kan via bfw@fotobond.nl 
gecorrespondeerd worden. Stickers in inschrijfformulieren kunnen van de website 
www.fotobondlimburg.nl worden gehaald.

Openbare Bespreking
Op 18 april, in Zaal Ambiance, NCB-laan 95, 5462 GC in Veghel zal de openbare fotobespreking 
worden gehouden. Zaal is open vanaf 10 uur en de bespreking begint om 10.30 uur. De 
presentatie van het werk zal d.m.v. een professionele beamer ondersteund worden. 
De jury zal een toelichting geven op haar werkwijze en bespreekt het ingezonden werk in het 
algemeen en in het bijzonder de foto’s van de topgroepen en de bekroonde foto’s. Na de pauze 
wordt voor zoveeel mogelijk het ingezonden fotowerk besproken van de aanwezige auteurs.

Retour ingezonden werk
Na afloop van de landelijke bespreking in Veghel worden de foto’s van de topgroepen en de 
bekroonde foto’s in de rondreiscollectie opgenomen.
Deze collectie kan door een willekeurige club in Nederland worden opgevraagd. Na de landelijke 
rondreis komen de beelden weer terug en ontvangen de clubs de foto’s, binnen een jaar, op het 
secretariaat van de club. Alle andere foto’s worden, na de openbare bespreking, aan de afdelingen 
overgedragen.
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Afdelingen kunnen vanaf dat moment een lokale bespreking organiseren en dragen de foto’s over 
aan de club van de auteurs.
De Fotobond en de Fotoclub Veghel hopen hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt en 
vertrouwen op een succesvolle editie van de Bondsfotowedstrijd 2010.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Bond

Wim van de Ven,
Secretaris BFW 2010 
Fotoclub Veghel

Foto Individueel 2009

Juryrapport
Organisatie: Fotoclub Zwijndrecht 
Jury:
Aad Speksnijder - Galarie DuoDuo Rotterdam
Simon Ophof - lid Fot.Coll. De Zutphense 
Aza Teeuwen - lid Fotoclub Zwijndrecht

Juryvoorzitter: 
Cees van Meerten - lid Fotoclub Zwijndrecht (zonder stemrecht 

Totale uitslag is te vinden op de website van de fotobond. 

Uitslag Foto Individueel 2009
1e Plaats - 1541043 Mirjam Delrue
2e Plaats - 1244110 Petra van Rijswijk
3e Plaats - 0755012 Frans Buitendijk
4e Plaats - 3001331 Corrie Halbersma-Boukes
5e Plaats - 0755007 Martinique Potharst
6e Plaats - 1519074 Monique de Zwart
7e plaats - 3001438 Tim Mellaard
8e Plaats - 0730020 Rob Slappendel
9e Plaats - 0737060 Gerda Postma
10e Plaats - 1634007 Bram van de Berge

Genomineerd uit Limburg:
1711002 - Gé van den Heuvel - FC Venlo
1711035 - Dora van de Loo - FC Venlo
1721043 - Peter Brands – FK Stein
1725014 - Albert Hendrikx – FC Voerendaal
1728009 - Maria Paas – Fotof Limburg
1742031 - Mat Wetzels – FG Photon
1766005 - Wim Storms - Tegenlicht
1766013 - Diana Putters - Tegenlicht
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Activiteiten Bond

Aan de Bestuurders van de Fotobond,

In de onderstaande tekst kunt u lezen dat er op 14 maart a.s. weer een besturendag van de 
Fotobond is. U kunt de actuele gegevens ook lezen op de website van de Fotobond (onder 
Activiteiten – Besturendag); de informatie zal vandaag/morgen gepubliceerd worden op de 
website. U kunt alles al lezen over deze Besturendag in de file op de website.
En nog een dringend verzoek: graag zo snel mogelijk reageren naar penningmeester@fotobond.nl 
als uw bestuur naar De Bilt komt (zondag 14 maart 2010). 

Vul het aanmeldingsformulier op de website in en mail terug. We rekenen op een grote opkomst in 
De Bilt,

Het Dagelijks Bestuur

NB Mochten er fotobondsleden zijn die geen secretaris (meer) zijn, dan verzoeken we dit bij hun 
eigen club bekend te maken aan het clubbestuur (in dat geval is er bij de Fotobond geen mailadres 
bekend). 
Als de gegevens niet meer correct zijn; graag per mail een reactie naar redactie@fotobond.nl en 
als er een ander persoon clubsecretaris is, mail dit naar ledenadministratie@fotobond.nl 

Besturendag 2010 – Op zoek naar kwaliteit

Op zondag 14 maart 2010 wordt in het in Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 
CL De Bilt, weer een nieuwe besturendag gehouden. Zowel afdelingsbestuurders als 
clubbestuurders zijn welkom op deze dag.

Dit jaar staat de besturendag in het teken van kwaliteit. Een door het bestuur ingestelde denktank 
Brede Kwaliteitsverbetering heeft voorstellen gedaan om een proces te bewandelen met als doel 
het verhogen van de fotografische kwaliteit, de bespreekkwaliteit en de bestuurskwaliteit. Voor het 
bestuur is dit aanleiding om gezamenlijk te zoeken naar wat precies kwaliteit is. 
We zijn bijzonder enthousiast over het programma en we verwachten daarom een hoge opkomst. 
Geef u tijdig op!

Programma:
            1.            09.30 – 10.00 uur            ontvangst deelnemers
            2.            10.00 – 10.30 uur            welkomstwoord
            3.            10.30 – 12.00 uur            workshops A, B en C: ochtend
            4.            12.00 – 13.00 uur            lunchpauze
            5.            13.00 – 14.30 uur            workshops A, B en C: middag
            6.            14.30 – 15.00 uur            conclusies
            7.            15.00 – 16.00 uur            ludieke afsluiting door …..
            8.            16.00 – 16.30 uur            borrel
            
De workshops 

Iedereen kan twee workshops bijwonen. Eentje in de ochtend en eentje in de middag. Je moet dus 
kiezen en al bij het inschrijven opgeven waar je aan deel wil nemen.
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Workshop-A - Fotografische Kwaliteit(Peter van Tuijl)
Peter vroegen we eerder om ons wat te leren over het bespreken van foto’s. Deze keer hebben we 
hem gevraagd om met de deelnemers op zoek te gaan naar de kwaliteiten van een aantal door 
hem meegebrachte foto’s. 
En van foto’s die door de deelnemers zijn meegenomen, niet vergeten dus!
Foto’s die we nog niet zo vaak binnen de Fotobond aantreffen. Is onze mening over wat goede 
fotografie is, misschien aan verandering toe? Is er sprake van nieuwe fotografie?
De Fotobond krijgt er ieder jaar honderden nieuwe leden bij. Hebben die een frisse blik waar we 
allemaal van kunnen leren? Peter gaat met ons op zoek. 

Workshop-B – Bespreekkwaliteit(Rob Agterdenbos)
Wat kenmerkt een goede bespreking? Wat kenmerkt een goede bespreker? 
De deelnemers aan de workshop onderzoeken met elkaar wat nodig is om succesvol te zijn, als je 
een bespreking wilt organiseren of een bespreker van buiten de club wilt vragen.
We doen dat in groepjes en later worden de ervaringen in de gehele groep gedeeld.
Goed bespreken wordt steeds belangrijker. Steeds meer leden vragen erom en vragen ook hier om 
kwaliteit.

Workshop-C - Bestuurskwaliteit(Charles Linssen)
Charles is momenteel voorzitter van afdeling Zeeland. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het weer vitaal maken van deze afdeling. Hij was jarenlang wethouder en een bestuurder in 
hart en nieren. Wat mag je van een bestuurder verwachten? Is dat anders bij een 
afdelingsbestuurder of een lid van het dagelijks bestuur? Wat kenmerkt een goed bestuur en een 
goed bestuurder? Kun je besturen leren of moet je er mee geboren zijn? Wat zijn je eigen sterke 
en zwakke punten? Als je het van iemand kan leren dan is het van Charles. Grijp je kans!

Ludieke afsluiting 
Besturen is leuk maar kost ook tijd en energie. Vandaar dat we graag op een ludieke manier de 
besturendag willen afsluiten. Zodat iedereen weer inspiratie en nieuwe energie krijgt.
We zijn bijzonder verheugd dat …. voor een leuke afsluiting wil zorgen.
Een beloning voor bestuurders met kwaliteit!

Inschrijven
Zoals al gezegd, schrijf tijdig in. Vol is vol. Het programma is heel aantrekkelijk en sterk op de 
toekomst gericht. Inschrijven kan door invullen van het aanmeldingsformulier op de website. 

Informatie Rayonbulletin en website

Op de website staan enkele richtlijnen voor het insturen van publicaties in het rayonbulletin en op 
de website:

Wanneer en welke files stuur ik op? 
Stuur uw informatie tijdig in, minimaal één maand van te voren. De publicatie op de website is aan 
het einde van de maand. Houd ook rekening met de vakantieperiodes in juli en december. Er 
komen dan geen updates op het internet. Heeft u in januari een expositie, lever die dan in 
november in. 
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Wilt u wat meer aandacht voor uw expositie? Stuur dan een persbericht naar ons en vertel wat 
meer over de expositie. Eventueel met foto (als bijlage, niet in het document geplakt). Vermeld 
tevens de naam van de fotograaf of andere interessante details. Expositiebesprekingen maximaal 
600 woorden.

De kalender is de plaats voor de opsomming van de datums; staat er in een persbericht weinig 
informatie, dan wordt het in de kalender geplaatst zonder foto's. 

Bestand:
Foto 800 pixels hoog of breed Foto van de maand mag 1600 pixels hoog of breed zijn 
doc Geen foto's inplakken, wel als bijlage meeleveren 
pdf pdf en flyer's worden liever niet geplaatst, lever het als tekst document in 

Wij willen graag de 'indentiteit' van de website waarborgen; dit houdt in dat we onze eigen 
tekststijlen aanhouden. Daarom gebruiken we liever geen pdf's. Lever uw artikel in als tekst en we 
plaatsen het op het internet. 

Commerciële doeleinden
Er is vanuit het bestuur besloten de website niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, 
daarom plaatsen wij geen advertenties. U kunt hiervoor terecht bij marktplaats en andere voor dit 
doel opgezette websites. 

Websites van clubs en leden 
Het blijkt dat een groot aantal verenigingen uit de Afdeling Limburg een website hebben. Voor die 
verenigingen en leden bestaat de gelegenheid om gebruik te maken van de 'Linken', die deze 
website biedt.
Het doel is de contacten tussen verenigingen en fotografen te bevorderen. Leden die een eigen 
website hebben kunnen hun internetadres opgeven. 
Er zijn ook een aantal verenigingen die dit communicatie middel missen. Wij willen verenigingen 
die geen eigen website hebben de mogelijkheid bieden om zich via deze website te presenteren. 
De opzet is hetzelfde als die van de fotobondlimburg, er wordt dus een kleine ruimte gereserveerd 
waarop de vereniging zich kan voorstellen. Wij willen bij het artikel max. 3 foto's plaatsen en het 
logo. Vertel een beetje over de club, waar is hij te vinden en hoe treedt men in contact. De foto's 
worden overigens niet gewisseld. Wanneer een vereniging een eigen website krijgt, vervalt deze 
ruimte en wordt de link vervangen voor de link naar de 'eigen' website. Zie F8 als voorbeeld. 
Voor opgave van een link of aanvraag voor een stukje ruimte kunt u contact opnemen met de 
redactie. 

Datums voor het bulletin

Overzicht updates website: Inleveren voor: Datum online: 
 20 februari begin maart 
 20 maart begin april 
 20 april begin mei 
 20 mei begin juni 
 20 juni begin juli 
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geen uitgave en update: juli
 20 augustus 

begin september 

 20 september begin oktober 
 20 oktober begin november 
 20 november begin december 
geen uitgave en update: december
 20 januari 

begin februari 

Persberichten

Documentaire fotografie 

Op 20 maart is de volgende fotobespreking in het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. 
Aanvang 10 uur. 
Samen de meegebrachte foto's bekijken en bespreken, selecties en variaties daarin bespreken 
wordt door de deelnemers als positief ervaren. Er valt een hoop van elkaar te leren en het levert 
vrijwel altijd weer nieuwe inspiratie op. De bespreking staat onder leiding van John Lambrichts. 
Van oudsher bespreken we vooral documentaire fotografie maar andere vormen van seriematige 
fotografie zijn ook van harte welkom. Omdat we (meestal) vooral foto's bespreken waarvan de 
selectie nog niet gedaan is (of waar nog fotosessies volgen om het fotowerk aan te vullen) is het 
verstandig vooral ook alle materiaal van/voor een fotoserie mee te brengen.

Aanmelden bij jannabuurs@home.nl

Jan Nabuurs

Fotografe Marieken Verheyen presenteert eigen werk in Museum de Wieger in Deurne

Op zondagmiddag 7 maart 2010 vanaf 14.00 uur presenteert 
Marieken Verheyen eigen werk in Museum de Wieger, Oude 
Liesselseweg 29 in Deurne. 

Marieken Verheyen gebruikt in haar fotografie de openbare 
ruimte, waarbij sociale fenomenen vaak het thema vormen. 
De beelden zijn vaak verstild en soms zelfs 'wat leeg', maar 
hoe meer foto's je ziet van haar, des te duidelijker wordt de 
onderliggende thematiek. Niet alleen kijken met je ogen dus, 
maar ook met je verstand. Intrigerend!

Zo maakte Marieken Verheyen onder meer foto's van 
uitzichten uit ramen van woonkamers gemaakt in Bosnië, 

Ghana, Indonesië en Marokko, landen waar veel immigranten die in Nederland wonen vandaan 
komen. Deze landen lijken van afstand exotisch, terwijl de media vooral berichten over armoede, 
honger, oorlogen en natuurgeweld. Het alledaagse komt nauwelijks in beeld. De foto's van 
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Verheyen zoomen juist wél in op het dagelijks leven, de toeschouwer kijkt als het ware met de 
bewoners mee naar buiten. Omdat de foto's met een technische camera zijn gemaakt is sprake 
van een geheel eigen benadering van het maken van documentaires. En natuurlijk vertonen de 
foto's door deze aanpak een enorme rijkdom aan details.

Deze presentatie over belangwekkende documentaire fotografie is de 
zesde op rij in Museum de Wieger in Deurne. Eerder presenteerden 
Ad van Denderen, Marrie Bot, Piet den Blanken, Annie 
van Gemert en Wiesje Peels eigen werk. De presentatie wordt 
georganiseerd door het CVA NoordBrabant.

Aanmelden voor het bijwonen van deze lezing kan via email aan 
marieke.koopmans@kunstbalie.nl of jan.nabuurs@home.nl.
De entrée voor de presentatie (te betalen in de presentatieruimte) 
bedraagt 7,50 Euro pp.

Lezing in Blerick 

16 maart 2010 
John Lommen is een fotograaf die de confrontatie niet schuwt, getuige de bijzondere benadering 
van zijn onderwerpen én de onderwerpkeuze zelf. Zijn werk toont de onmiskenbare 
onbevangenheid van iemand die zijn creativiteit de vrije loop kan laten en zich toch heel goed 
bewust is van de mogelijkheden van de middelen die hij gebruikt. De manier waarop John naar 
mensen kijkt en hen in hun kwetsbaarheid vastlegt, laat zijn respect zien voor wat mensen 
beweegt en maar ook kan belemmeren.

Geboren in Venlo [1946] is John Lommen op latere leeftijd als autodidact met fotografie begonnen. 
Na een onderbreking van enkele jaren heeft hij recentelijk de draad weer opgepakt, nu met digitale 
techniek. In die tussentijd heeft hij zich in het etsen bekwaamd. Hij heeft in de 12 jaar dat hij actief 
was bij de Fotobond vele prijzen behaald in het landelijk circuit van vrijetijdsfotografen. Bij de 
meest prestigieuze wedstrijd van de Nederlandse Fotobond, Foto Nationaal genaamd, werd hij 
maar liefst acht keer gelauwerd. Twee van de geselecteerde series werden voorzien van het 
predicaat : “Bijzonder”. Hij is de enige fotograaf in Nederland die twee keer door een professionele 
jury zowel voor zijn kleuren- als voor de zwart-wit inzending tegelijkertijd genomineerd werd. John 

After Midnight Kruisbeelden
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won twee keer de Bondsfotowedstrijd.
AFV Blerick heeft John Lommen uitgenodigd om een lezing te geven over zijn werk, in het 
bijzonder over de vraag hoe hij tot zijn onderwerpen is gekomen. Veel amateurfotografen hebben 
vaak slechts vaag omlijnde ideeën over wat ze willen fotograferen. Veelal is het niet meer dan een 
contour – een globaal idee zonder goed te weten hoe de weg van idee naar concrete afbeelding te 
bewandelen. Het verhaal van John kan wellicht de vorming van onze eigen ideeën stimuleren en 
ons laten zien dat juist ongebruikelijke hulpmiddelen, materialen en invalshoeken kunnen leiden tot 
heel verrassende resultaten. De voorbeelden hieronder laten zien tot welke boeiende foto’s zijn 
visie en werkwijze kunnen leiden.

Het belooft een boeiende avond te worden!
Dinsdag 16 maart 20.00-22.30 uur bij AFV Blerick bij Café/feestzaal Apoll aan de 
Maasbreesestraat 49 in Blerick
Entree gratis, aanmelding vóór 16 maart bij secretariaat AFV Blerick
Lucie Schreurs, secretaris
AFV Blerick
afv-blerick@live.nl 

Meningen

De ontwikkeling van (iedere) fotograaf

Iedere fotograaf komt vanaf de eerste dag dat hij fotografeert in een ontwikkeling.
Hij ontdekt dingen die zij/hij niet wist. Dat is bijzonder boeiend! Het is ook de makkelijkste tijd. Alles 
is nieuw. Je overtreft regelmatig jezelf. Na verloop van tijd verandert dat. Je hebt dan de mooie 
dingen al vaker gefotografeerd. Mooie dingen zoals de bekende zonsondergang, de mooie 
paddenstoel, het leuke kinderportretje. Allemaal dingen die je gewoon gedaan moet hebben.
Begin hoeft niet het einde te zijn.

Als je de hierboven genoemde ontwikkeling hebt doorgemaakt sta je voor een tweesprong. Ga je 
door met die dingen steeds weer mooi en goed te fotograferen? Of ga je echt op zoek naar de 
motieven die je aansluiten bij je karakter. Hoe je bent. Wat je wilt vertellen. Dat is een zéér 
boeiende zoektocht. Een zoektocht die geen einde kent. Je verandert zelf n.l. door de tijd heen. Je 
leert bij. Je krijgt levenswijsheid. Je interesses verschuiven. Er zijn maar drie dingen voor nodig. 

Je moet je er voor openstellen. Je moet er tijd instoppen. En voor de gevorderden; je moet kort bij 
jezelf kunnen blijven. Jezelf onderzoeken en van daaruit fotografisch “praten”.De beloning is niet 
mis. Je komt in een zéér interessante belevingswereld. Een wereld waaraan geen einde komt. De 
wereld van wat er allemaal gefotografeerd wordt. Via internet, boeken en expo’s ligt alles voor je 
voeten. Je hoeft maar toe te slaan!
Een keer in de twee weken is te weinig. Niet iedereen heeft de tijd om er voor te gaan. Wil je jezelf 
echt doorontwikkelen is daar wel tijd voor nodig. Eén van de oplossingen is, kiezen voor de meest 
interessante hobby. Veel fotografen zijn drukke baasjes. Ze hebben veel hobby’s. Kiezen geeft 
ruimte. Kortom: als fotografie je lief is, kies daar aan ook voor. Je kunt dan in een 
stroomversnelling komen met jouw fotografie. Er ligt een hele wereld voor jou open. Ik hoop dat we 
elkaar daar dan weer tegen komen!!!

Wim Jenniskens (met medewerking van Hay Joosten van het Huis van de Kunsten)
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Expositiebesprekingen

Reflex en Schrijverscafé 
Unieke samenwerking tussen Reflex'88 en "Heerlens Schrijvers Café" (HSC) met "Jaarbundel 
2009 - Woord Beeld" als resultaat. 
Op zondag 29 november was het dan zover, na maanden voorbereiding zag de
"Jaarbundel 2009 - Woord Beeld" met gedichten en verhalen van het "Heerlens Schrijvers Café" 
het levenslicht. De inspiratie voor deze proza haalden de auteurs dit jaar uit de aangeleverde foto's 

van de Reflex'88 fotografen. De locatie is de Danszaal van het "Schunck Glaspaleis". Langs de 
wand is een expositie ingericht met de proefdrukken van de bundel en de bijbehorende originele 
foto's. Het is een fraai boekwerkje met ruim 100 pagina's tekst en foto's geworden.

Gastvrouw Susan Ploumen van de Schunck bibliotheek heette iedereen welkom voor een 
geanimeerde middag in Schunck's Danszaal.
De heer John Bovendeert, voorzitter HSC, nam het woord over en opende de happening en 
vertelde ons wat deze middag ons zou brengen.
Namens de gemeente Heerlen sprak de wethouder Pé Diederen, waarbij hij van de gelegenheid 
gebruik maakte om John Bovendeert te feliciteren met de vorige week gewonnen "Veldeke 
Literatuurprijs 2009". Vervolgens toonde hij zich verheugd over deze unieke samenwerking van de 
schrijvers en de fotografen.
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Merlijn Huntjens, de Benjamin van 
HSC, praatte met jeugdige 
bravoure de middag verder aan 
elkaar. Afwisselend werden we 
getrakteerd op voordrachten uit de 
bundel door John en Evelien 
Hawinkels, en liedjes vertolkt door 
het duo Paul van Loo (zang) en Ivo 
Rosbeek (piano).

Tot slot overhandigde John 
Bovendeert de eerste exemplaren 
van de bundel aan Karin Bonnie als 
vertegenwoordigster van Reflex'88 
en wethouder Pé Diederen.
Als afsluiting was er een gezellig 
samenzijn in het Café van 
Schunck’s Glaspaleis, waar 
gelegenheid was voor een hapje en 
een drankje en tot aankoop van de 
bundel. De bundel is verkrijgbaar 
bij de Heerlense boekhandels of te 
bestellen bij HSC (www.schrijverscafe.nl) voor de prijs van € 15,00 (excl. verzendkosten).

Gerrit Koster

Dia-Digi-Dag 2009 

Welkom bij reisbureau “De Pinnenhof” in Nederweert. Daar werd ik uitgenodigd deel te nemen aan 
vierentwintig wereldreizen van maximaal zeven minuten. En één nachtelijke excursie.
Het nachtelijk avontuur betrof de presentatie van Johan Werbrouck. Een meeslepende, filmische 
serie vol met emotie. Daarin werd de wereld verteld in gesproken woord, muziek en beeld van Sirja 
Lamia die zichzelf betitelt als de The Nightborn Vampire. Een gefundeerde documentaire waarin 
zowel de audio visuele vakmanschap als de fotografische kwaliteiten van de maker duidelijk 
zichtbaar zijn. Gekneed tot een zeggingskrachtvolle duistere belevenis. Een meer dan waardige 
uitsmijter.

De ‘inswinger’, met iets te kleurige kitscherige letters maar met ‘n prachtig grafisch Dia-Digi-Dag-
Logo, kondigde de reeks series aan. (En helaas ook iedere keer na de pauze). In de lekker ruime 
pauze was er soep met ballen, verse broodjes en stof tot discussie. De volgende acht series 
werden weer afgewisseld met een pauze, zodat ook de laatste acht series met volle aandacht 
aanschouwd konden worden.

Allereerst een verstandige keuze van de organisatoren om jurylid Henk Hoedemakers buiten 
mededingen mee te laten doen, want mijn inziens zou hij niet buiten de prijzen zijn gevallen. 
Eindelijk humor in een serie met naast de gemanipuleerde dieren ook een hoofdrol voor de 
vakkundige beheersing van de Photoshop gereedschappen. De ontworpen volgspot wees de kijker 
de weg tijdens een wonderlijke dia – safari, waarin wilde dieren op een ogenschijnlijke willekeurige 
plek in de stad werden waargenomen. Met een geoefend oog voor complementen werden de 
beesten fotografisch gecombineerd met de humane bestaande werkelijkheid. De laatste dia met de 
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reünie op het plein vind ik net iets te veel van het goede. Maar wel; zeer goede.
Als ik kijk naar de geselecteerde deelnemers valt me het volgende op. Het merendeel van de 
deelnemers geeft mij het voorgevoel dat zij trots zijn op hun reeks foto’s (en meestal terecht!) en 
daarbij gezocht hebben naar een passend stukje muziek. Daarbij bijgestaan door de kennis van de 
grafische mogelijkheden van de (hd)av- techniek.

Bijvoorbeeld: Simpelweg de liefde voor de natuur met bij de sfeer passend muziekstuk verrast mij 
niet. In tegenstelling tot de jury vind ik de serie van Henk-Jan de Weert hierin een uitzondering. Die 
vindt het einde ‘niet passend’. Zijn serie laat ons onverschillig meevoeren met (misschien niet de 
meest verrassende) natuurfotografie, maar laat ons met de opkomende spanning in de muziek, 
vergezeld met oprukkende menssilhouetten, wel leiden tot een onverwacht einde. De mechanische 
machine geluiden en de dramatisch vallende boom in een overweldigend winterlandschap toont de 
barbaarse ruwheid van de mens en roept op tot behoud van de natuur.

Elke deelnemer toonde zijn eigen wereld. Soms erg persoonlijk, zoals Guido waarin ik de tekst 
belangrijker schat dan de surrealistische kleurrijke beelden, soms iets te groots, zoals Henk Tulp, 
waarin de muziek erg herkenbaar is en daardoor voor het grote publiek makkelijk te ‘lezen’ is. 
Tenslotte Piet Huijgens waarin de delicate strakke zwart-wit beelden het onheilspellende moment 
en met een ouderwetse sfeer ‘t verhaal als een striptekening wordt verteld. Hoewel ik het veelal 
eens was met het jury commentaar is dit de tweede keer dat ik het vergenoegd niet eens was met 
ze. Het knappe in de serie is nu juist het onscherpe beeld, met de donkere romantische sfeer, dat 
via de onscherpe wereld ontwaakt tot de harde scherpe werkelijkheid. Tot het keiharde 
confronterende einde: de dood. Betrapt en voor iedereen zichtbaar als dé zondaar!

Deze serie vormt de brug tot mijn betoog over deze auditieve & visuele dag. Waar velen het av - 
medium gebruiken als een ‘professionele’ manier om hun verzamelde foto’s te showen zijn er 
slechts enkele die er met het auditieve medium écht iets aan toevoegen. Ik heb grote waardering 
voor o.a. Jan van der Schans en Albert die met de muzikale beeldcompositie er een werkelijk 
prachtig spektakel van weten te maken. 

Jan weet van een HDAV serie een heus ADHD universum te maken door de architectonische 
stadse beelden in een hamerend tempo op ‘n dreunende cadans te plaatsen. Albert neemt juist de 
muziekuitvoering als uitgangspunt en zet er in een bewegingsritme de beelden overheen en vormt 
het tot een levendige uitvoering van hetzelfde concertoptreden. De tekst van het nummer past bij 
de gebruikte foto’s en het in en uitzoomen via het publiek vormt een passend begin en einde van 
de videoclip. Door het gebruik van bijna gelijke foto’s van één actie ontstaat er in de presentatie 
beeldopeenvolgingen die de gitaar- en zangsolo’s beklemtonen. Een presentatie van een voor mij 
onbekende band die mij als concertfotograaf van o.a. Rowwen Hèze en Ramses Shaffy jaloers 
maakt.
Volgend jaar wil ik meer doordachte series zien. Eerst denken en dan fotograferen! Visie vooraf. Of 
blijf als Wim Jenniskens (met een dikke vette knipoog) hangen in een eigen gemaakte tunnelvisie!

De jury, bestaande uit Jaak Sleypen en Henk Hoedemaekers koos uit meer dan 34 HDAV series 
de 24 beste reeksen, zodat de dag niet te lang zou worden. Hierbij werd gelet op Fotografie, 
Muziek keuze en vooral Zeggingskracht. Het aanwezige publiek keek gelukkig weer met eigen 
ogen en andere criteria. Al zaten de series dicht bij elkaar … dé uitslag:

Jury:
Leo Koppens met Veni Creator Spiritus
Albert Rietjens met Stereo
Bie Lievens met Kleuren, Element van Schoonheid
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Publiek:
Bie Lievens met Kleuren, Element van Schoonheid
Guido Flobert met Zonder Jou
Ben van Blokhoven en Lia Kok met Beuk en Bo

Marcel Hakvoort 

Expositie Fotoclub Dracula te Margraten. 

De expositie van fotoclub Dracula, meestal gehouden rond de jaarwisseling, is weer een feit.  
Omdat er voor de rest van het weekend sneeuw was voorspeld hebben we voor de opening  op 
vrijdagavond gekozen.

Ondanks het slechte weer waren er toch nog gelukkig heel wat “liefhebbers” naar Margraten  
gekomen. Na een kort openingswoord van Hub Huijnen, konden wij de foto’s gaan bekijken.
Zoals gebruikelijk wordt er in het jongerencentrum Camion in twee ruimtes geëxposeerd. In de 
ruimte achterdoor, hingen foto’s welke in 2009 prijzen in de wacht hadden gesleept of in bepaalde 
bladen hadden gestaan. Maar ook in de andere ruimte hingen ontzettend mooie foto’s, die ook van 
ons, best een prijs verdienden. Ook Dracula heeft deze keer gekozen voor een glasloze 
presentatie, deels op de bekende borden en deels aan de wanden, voorzien van een goede 
verlichting en doordachte presentatie, lopend van zwart/wit naar kleur. Kortom een goed verzorgde 
expositie die de moeite van een bezoek zeker waard was, zeker ook gelet op de discussies die 
hier en daar tussen fotografen ontstonden naar aanleiding van bepaalde foto’s.

We blijven het knap vinden dat een vereniging in staat is elk jaar een expositie van deze omvang 
en kwaliteit te realiseren.

Dracula, Chapeau!!
Hub Habets en Cees van’t Hoff 

Verslag expo Exposure Venray 

Allereerst voor iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar vooral in fotografisch opzicht.
Zaterdag 2 jan. bracht ik met enkele andere leden van F.G. Horst aan de Maas een bezoek aan de 
expositie van fotogroep Exposure –Venray. Omdat de banden met Rank Xerox langzaamaan door 
allerlei overnames verbrokkelden vonden de leden het tijd worden om een nieuwe naam te 
lanceren en er dan maar gelijk een expositie aan vast te koppelen. Verassend was het om te horen 
dat dit sowieso de eerste expositie was van de Venrayse club in hun bestaan. 
De expositie zag er goed verzorgd uit en de enige opmerking die ik bij het geheel plaats is dat de 
foto’s aan de linker zijde in de gang jammer genoeg veel te weinig licht hadden.
In willekeurige volgorde zal ik van iedere maker mijn voorkeuze voor zijn of haar foto uitspreken.

Rose van Ech-Hansen.
Rose is op een fijne manier bezig met macro fotografie en dat is duidelijk in haar foto’s te zien. 
Goed belicht en scherpe foto’s waarvan de bloem rechtsonder er uitspringt door het kleurgebruik 
en de abstrahering . Door die sterke kleurwerking wordt je naar het midden van de foto getrokken.
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Wim Manders.
Eenvoudige zwart/wit foto’s waarbij de onderwerpen erg goed in beeld geplaatst zijn. Vooral de 
architectuur foto’s van de Reichstag spreken me aan waarbij mijn keuze naar de linker foto gaat.
De uitkadering van deze foto vond ik erg goed omdat er als het ware een trap ontstaat die er niet 
is. 

Pie Noten.
De knaller is voor mij de foto met als titel overleg. De fel gekleurde ramen en belichting zorgen er 
voor dat de mensen er als silhouetten opstaan. 

Jaap Kaan.
Jaap toont ons een aantal foto’s in zwart/wit waarbij opvalt dat hij erg zorgvuldig te werk gaat. 
Uitkadering en belichting zijn bij alle foto’s goed.
De serie van drie foto’s met als titel Emotions vind ik erg goed. Na de tranen op foto 1 wordt het 
onheil verdreven op foto 2 en de derde foto toont ons de vrouw die rust en bezinning uitstraalt. 
Knap als je dit zo op locatie kunt fotograferen.

Theo Lanzing
Een vijftal foto’s van reisfotografie waarbij de extra blauwe rand om de foto’s in het passe-partout 
erg opvalt. Smaken verschillen natuurlijk maar dit vond ik echt niet mooi, vooral bij de foto’s waarin 
al veel blauw zit heeft het volgens mij geen enkel toegevoegde waarde en doet het eerder afbreuk 
aan de foto’s.
Het oude vrouwtje dat een hoge trap bestijgt is veruit de beste van Theo.

Ronny Haselbalg.
Hij toont ons een serie van 5 foto’s van hoogstwaarschijnlijk een en hetzelfde gebouw waarbij hij 
ons laat gissen wat het eigenlijk is.
Door er in te kruipen ontstaan er verassende beelden die mij best wel konden bekoren. Vooral foto 
1 door de prachtige kleuren zal me nog lang blijven heugen. Erg mooie serie!!

Wiel Reinders.
Ondanks dat de foto niet 100% scherp is gaat mijn keuze hier duidelijk uit naar de foto van een 
kunstwerk in schemer genomen. De lamp die op de buizen staat maakt er een mooi lichtspel van. 
Volgende keer zeker een statief gebruiken dan komt dit wel goed.

Rik v/d Mortel
De zwart/wit nachtfoto van een grote trap in kunstlicht vond ik veruit de beste van Rik. De foto is 
goed belicht wat in deze situatie niet gemakkelijk zal zijn geweest. Ik weet niet of je met meerdere 
mensen op deze locatie bent geweest maar als er een persoon op het bovenste gedeelte van de 
trap had gestaan of gelopen was ie voor mij helemaal af geweest.

Wiel Poels
Jammer dat deze foto’s geen goede verlichting hadden want dat verdienden ze best wel.
Door de plaatsing in beeld en de donkere achtergrond is mijn nummer 1 hier de foto van het 
koolwitje.

Jan v/d Mortel
Traditionele fotografie van verschillende doorkijkjes van bruggen en viaducten. 
Mij voorkeur gaat echter uit naar de foto van het Fuji gebouw in Berlijn. Mijns inziens is die nog een 
stuk te verbeteren door de zware horizontale balk geheel of gedeeltelijk weg te halen.
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Huub Pelzer
Ook deze foto’s verdienden beter licht. 
De foto erosie springt er uit door zijn mooie kleuren en lichtval.

Stef Saris
Stef toont ons een aantal vakantiefoto’s waarvan er helaas niet één scherp is, iets wat in deze tijd 
eigenlijk toch niet mag voorkomen.
Hier kies ik voor de foto van de kroonluchter waarbij het me opvalt dat de achtergrond van deze 
foto er op de poster en de flyer beter uitkomt als op de originele foto.

Margret van Leeuwenburg.
Doorkijk met bankje is voor mij de foto van Margret. Deze is op een eenvoudige manier nog te 
verbeteren door het gedeelte boven de muur helemaal weg te laten. De nadruk komt dan nog 
meer op het besneeuwde pad met het bankje te liggen.

Leo Willems
Helaas was bij de foto’s van Leo om de een of andere redenen de verlichting helemaal uitgevallen 
wat het bekijken niet gemakkelijk maakte.
Hij had in 1 passe-partout vier kleine foto’s staan en laat daar nou net voor mij de mooiste bijzitten. 
Een prachtige landschapsfoto in een ver land genomen met een fijne kleurschakering en rechts 
iets wat op een stroompje water leek.
Toen ik met hem aan het praten kwam bleek dat hij die foto thuis op groot formaat aan de muur 
had hangen. Jammer dat die hier niet op de expo hing.

Pie Noten
Van deze persoon hingen slechts 2 foto’s die beide goed waren.
De foto die mij hier het meeste aansprak was Multiculti waar vooral het contrast tussen de twee 
vrouwen goed in beeld was gebracht. Ook de vele zachte kleuren op de muren in deze foto spelen 
mee in het geheel.

Geert-Jan Wildemuller.
In zijn voorwoord schrijft Geert al dat hij veel met het bewerken van foto’s bezig is en het resultaat 
mag er zijn. Hier springen er voor mij zelfs twee foto’s uit. Namelijk de foto van 
de vervuiling en de Mystic Cathedral die dan mijn voorkeur heeft.

In een rustig hoekje van de expositie werden verder nog een groot aantal digitale beelden van 
bijna alle leden getoond. Jammer vond ik hier dat er te veel rechttoe rechtaan foto’s bij zaten waar 
nauwelijks iets van een maker in was te herkennen. Gelukkig zaten er ook een aantal abstracte 
beelden bij die me wel konden bekoren.

Al met al was het best de moeite waard om deze expositie te gaan bekijken al kan er hier en daar 
nog wel het een en ander verbeterd worden.
Ik zou graag de leden van Exposure het advies willen geven om zich meer dan fotoclub Rank 
Xerox te laten zien in het Rayon. Bezoek en bekijk samen exposities van andere verenigingen, doe 
mee aan de Bonds- en Rayonwedstrijden. 
Nogmaals proficiat met jullie eerste expositie en op naar de volgende over enkele jaren zou ik 
zeggen.

Hub Vermeeren (nog even voorzitter van F.G. Horst a/d Maas)
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