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Foto van de maand

Elke maand een foto van een van de Limburgse 
leden, vanaf nu gekozen door niemand minder dan 
Fred Vaessen, onze nieuwe redacteur!

Februari 2010
De foto van de maand werd ons gestuurd door 
Elly Theunissen. Bij fotograferen is DOEN de 
beste leermeester. De keuze is op deze foto 
gevallen omdat ik het experiment geslaagd 
vind en zeker de moeite waard is. Elly wilde 
het volgende erover kwijt:
“Beste redactie...
Hier een “uitprobeersel” van mij, een tulp  
achter een deur met melkglas genomen.
De zon staat zó, dat de tulp achter dit glas 
helemaal tot zijn recht komt.”
Elly, bedankt voor deze bijdrage aan het 
bulletin van deze maand. Mijn eerste keuze 
als nieuwe eindredacteur is hiermee gemaakt. 
Ik hoop dat dit ook andere leden inspireerd om te 
experimenteren en ons de resultaten toe te sturen 
voor het Rayonbulletin. Wie weet krijgt jouw foto 
een mooie plaats op de voorpagina. Vertel bij het 
sturen van de foto vooral ook het verhaal achter de 
foto. Wat maakt jouw foto de foto van de maand? 

Fred Vaessen

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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Voorwoord

Een terugblik in vogelvlucht

18 maart zal het zover zijn,dan treed ik terug als voorzitter (ad interim) en lid van het 
Afdelingsbestuur. Ik heb dan12 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan 2 als waarnemend 
voorzitter. Het is een periode geweest met veel veranderingen, niet alleen op het bestuurlijk vlak 
maar ook in de fotografie. Om enige zaken uit het bestuurlijke te noemen de Afdeling is als 
koepelorganisatie een volwaardige vereniging geworden conform verenigingsrecht, mede als 
gevolg daarvan maakt de Afdeling deel uit van de gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten, 
de provinciale organisatie waar wij heel veel steun van ontvangen en voorts zijn interregionale 
contacten ontwikkeld met onze Duitse fotovrienden uit Nord Rhein en Belgisch Limburg. Met het 
Limburgs Museum organiseren wij elke twee jaar een interregionale wedstrijd met een expositie 
die niet alleen in Venlo maar ook in Schlosz Rheyt en in Belgisch Limburg te zien is. 

Op fotografisch gebied zijn de ontwikkelingen stormachtig verlopen. Stond in 1998 de digitale 
techniek nog in de kinderschoenen en werd er driftig analoog gefotografeerd in zwart wit en kleur. 
In 2010 is het aantal fotografen dat de analoge werkwijze hanteert drastisch geslonken en viert de 
digitale techniek hoogtij. Geen werk meer in de doka maar met Photoshop achter de computer. 
Geen diaprojector maar de beamer! Zowel in de technische ontwikkeling van de camera's als in de 
software gaat de ontwikkeling razend snel en zelfs in je hobby moet je alle zeilen bijzetten om de 
ontwikkelingen bij te houden. In 2002 geloofde ik nog niet dat de digitale fotografie die snelle 
ontwikkeling zou hebben. Ik kocht toen een kleine, zeer moderne digitale camera met 2 miljoen 
pixels om alvast kennis te nemen van de digitale techniek. Je kreeg daar een 4 MB geheugen bij. 
Het aantal pixels en de grootte van de chip in de camera is inmiddels enorm toegenomen en bij de 
geheugens ligt de capaciteit in het duizendvoudige. Ook de bewerkingssoftware is enorm 
verbeterd en uitgebreid.

De snelle veranderingen treden niet alleen op in de fotografie. Ook de maatschappij verandert 
razend snel waarbij de individualisering toeneemt. Je kunt je foto's snel aan heel veel mensen 
tonen viawebsites. Toch blijkt die mogelijkheid voor veel serieuze fotografen niet voldoende op te 
leveren en heeft men behoefte aan persoonlijk contact. Je ziet dat terug in een toename van het 
aantal georganiseerde vrijetijdsfotografen. Er zit echter ook een keerzijde aan deze 
ontwikkelingen. Het aantal mensen dat zich geroepen voelt om bestuurlijk een bijdrage te leveren 
daalt. Toch hoop ik vurig dat op 18 maart een opvolger voor mij klaarstaat om in deze tijd van 
snelle veranderingen daarop adequaat in te spelen.

Wien van der Weijden 
Interim voorzitter 
Fotobond Afdeling Limburg
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Redactie: wisseling van de wacht

Na vele jaren belangenloze inzet als eindredactrice houdt Trudy van der Gaag ermee op. 
In de korte tijd dat we met Trudy hebben samengewerkt, hebben we haar leren kennen als iemand 
die vol overgave en met enthousiasme haar taak deed.
Trudy, we willen je enorm bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren; het was een 
plezier om met jou elke maand het bulletin in elkaar te draaien. 
We hopen je nog regelmatig bij exposities en lezingen te zien! 
Gelukkig heeft zich inmiddels een goede opvolger aangemeld, namelijk Fred Vaessen. Tijdens de 
overdrachtsvergadering half januari hebben we met elkaar kennis gemaakt. 
Fred, bij deze nogmaals welkom bij de redactie en veel succes als eindredacteur. Laten we samen 
een mooie invulling geven aan de Fotobondredactie.

Clementine Houben en Sander Hulsenboom

Kalender

28 februari: Dan wordt de selectie voor het Fotofestival BredaPhoto gehouden. Dit jaar rond het 
festivalthema "Tilt". BredaPhoto is een grote happening van beroeps- en amateurfotografen die vijf 
weken duurt. Aan BredaPhoto wordt dit jaar een Masterclass toegevoegd, speciaal voor 
amateurfotografen.

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).

14 maart: Het gemeentebestuur van Zonhoven nodigt u vriendelijk uit op de opening van de 
tentoonstelling "Kleur Bekennen - Multiculturele invloeden in Limburg en het Rijnland" op zondag 
14 maart om 15 uur.

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, aanmelding vóór 12 maart bij secretariaat AFV Blerick Lucie Schreurs.

18 maart: Algemene Leden Vergadering om 20.00 uur in het Congrescentrum 'Het Forum' aan de 
Elmpterweg 50 te Roermond. Kijk bij de ALV voor de route. 

20 maart: Bespreking documentaire fotografie in het Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. 
Aanvang 10 uur. 

18 april: Openbare bespreking Bondsfotowedstrijd BFW te Veghel. 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.

2 mei - 30 mei: Van 2 mei tot 30 mei is er op zaterdag en zondag (en op Hemelvaartsdag en 2e 
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Pinksterdag) een expositie van foto’s van leden van de fotokring Midden-Limburg. De expositie 
vindt plaats op de Kruisgangen, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond. 

20 mei: De traditionele bespreking van de Limburgse inzendingen voor de Bondsfotowedstrijd en 
van de collecties en foto's met een onderscheiding vindt plaats op 20 mei a.s. in het 
Congrescentrum Forum Elmpterweg 50 in Roermond (tel 0475-316001). Aanvang 19.30 uur.

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.
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

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin



Maart 2010Editie 2 6

Activiteiten Bond

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij de leden van de verenigingen uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering Fotobond BNAVF afdeling Limburg

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 18 maart 2010 om 20.00 uur in het Congrescentrum 
'Het Forum' aan de Elmpterweg 50 te Roermond.

AGENDA
1. Opening door Wien van der Weijden, voorzitter a.i.
2. Behandeling van de notulen van de ALV d.d. 9 april 2009
3. Ingekomen stukken
4. Toevoeging van agendapunten
5. Jaarverslag van het Bestuur over 2009
6. Financieel overzicht 2009
7. Verslag commissie kascontrole 2009
8. Verkiezing leden commissie kascontrole
9. Evaluatie activiteiten 2009
10. Behandeling van de ingekomen stukken
11. Verkiezing Bestuur

  Wien van der Weiden treedt af als voorzitter a.i. en zal het Bestuur verlaten. Het 
Bestuur heeft ondanks inspanningen (nog) geen nieuwe kandidaten.

 

12. Pauze
13. Activiteiten 2010
14. Begroting 2010
15. Samenwerking met het Huis voor de Kunsten limburg
16. Rondvraag
17. Sluiting

Fotografische uitsmijter zal verzorgd worden door Frank Boots, voorzitter Fotobond BNAFV
De notulen jaarvergadering 2009, het jaarverslag 2009, het geaccordeerde financieel overzicht 
2009 en de begroting 2010 zijn op te vragen bij uw eigen clubsecretaris. 

Met vriendelijke groet,
Frans Smets,
secretaris a.i. 

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.

LET OP: u kunt zich niet meer aanmelden, de dag is al volgeboekt.

Het Dagelijks Bestuur

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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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. 

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.

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 
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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
LET OP: u kunt zich niet meer aanmelden, de dag is al volgeboekt.

BredaPhoto

Dames, heren fotografen,

Elke twee jaar wordt in Breda het Fotofestival BredaPhoto gehouden. Dit jaar rond het 
festivalthema "Tilt". BredaPhoto is een grote happening van beroeps- en amateur-fotografen die 
vijf weken duurt. Aan BredaPhoto wordt dit jaar een Masterclass toegevoegd, speciaal voor 
amateur-fotografen.

Het is een voortreffelijke gelegenheid voor onze leden om veel fotografische kennis en ervaring op 
te doen. Daarbij krijgt een selectie van de deelnemers de unieke gelegenheid hun werk in 
BredaPhoto te presenteren.

Let op: Aan de deelname gaat een selectie vooraf. Hiervoor dienen belangstellenden voor 28 
februari 2010 vijf foto's digitaal in te sturen.

De Fotobond ondersteunt dit initiatief van harte.

Met vriendelijke groet,
Helmut J. Gassen.
Alg.secr. Fotobond.
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Persberichten

Fotokring Midden-Limburg exposeert in de Kruisgangen

Van 2 mei tot 30 mei is er op zaterdag en zondag (en op Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag) een 
expositie van foto’s van leden van de fotokring Midden-Limburg. 

De verschillende foto’s van de leden van deze kring zijn niet verzameld rond een 
bepaald thema, maar zijn de favorieten van iedere fotograaf afzonderlijk. Zo is een 
zeer gevarieerde collectie ontstaan, die bovendien in een prachtige ambiance én 
op een verrassende wijze wordt tentoongesteld. 
Deze expositie wordt geopend op 2 mei om 13.00 uur door Dré Peters, directeur 

van de Trompetter en Kempen Pers.

Adres : 
Kruisgangen, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond.
Website : www.fkml.nl

Uitnodiging expositie "Kleur Bekennen"

Het gemeentebestuur van Zonhoven nodigt u vriendelijk uit op de opening van de tentoonstelling 
"Kleur Bekennen - Multiculturele invloeden in Limburg en het Rijnland" op zondag 14 maart om 15 
uur. Deze 2-jaarlijkse wedstrijd voor documentaire fotografie wordt georganiseerd door het Limburg 
Museum Venlo, de Fotobond afdeling Limburg, het Deutsche Verband für Fotografie Nordrhein en 
het Verbond van Limburgse Fotokringen in Belgisch-Limburg. Deze tentoonstelling was reeds te 
zien in het Limburg Museum in Venlo en het Museum Schloss Rheydt Mönchengladbach.

Sprekers:
Burgemeester Johny De Raeve
Eddy Thielemans - coördinator informatie en onderzoek Limburgs Museum Venlo
André Degent - voorzitter Verbond Limburgse Fotokringen
Wolfgang Craen - Landesvorsitzender DVF-Nordrhein.
website www.kleurbekennen.nl

De tentoonstelling loopt van 14 maart tot 15 april 2010
Openingsuren: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur en vrijdag 26 maart, dinsdag 6 april en vrijdag 
9 april van 19.30-22.00 uur

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 7 maart 2010 op het telefoonnummer:
+33 (0)11 815061 of e-mail tentakel@zonhoven.be

Afscheid van een Duitse collega

Unsere Boxlegende Henri Maske würde sagen „It’s time to say goodbye“. Gehen werde ich nicht 
und möchte ich auch noch nicht, doch nach 16 Jahren Clubleitertätigkeit bin ich der Meinung, dass 
es an Zeit ist auch einem anderen Clubmitglied die Möglichkeit zu geben, sich tatkräftig und mit 
neuen Ideen im Clubleben einzubringen. Ab sofort bitte ich Sie (Euch), alle Anfragen und 
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Einladungen an meinen Nachfolger zu richten.
Heinz Beckers (Clubleiter)
Landstr. 23
52525 Waldfeucht
heinz.beckers@fotoclub-hueckelhoven.de
Tel. 02452-25373
oder
Manuela Baumgarten (Stellvertr. Clubleiterin)
Kirchstr. 11
41836 Hückelhoven 
Tel. 02433-952146
manuela.baumgarten@fotoclub-hueckelhoven.de

Die Maildresse info@fotoclub-hueckelhoven.de ist an den Clubleiter und stellvertretende 
Clubleiterin gerichtet. Für das langjährige Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die 
freundschaftlichen Kontakte bedanke ich mich. Ich freue mich auch weiterhin auf gute Kontakte zu 
allen Fotofreunden und Menschen, die dem Fotoclub Hückelhoven nahe stehen. 
Ab sofort bin ich unter der E-Mailadresse hans-josef.jansen@fotoclub-hückelhoven oder 
hans-josef.jansen@gmx.de zu erreichen.

Freundliche Grüße

Hans-Josef Jansen 

Meningen

Foto's beoordelen

Zoals in (bijna) iedere fotoclub blijft het een probleem foto's op een goede manier te beoordelen. 
Bij de verschillende clubs waar ik bij geweest ben in de afgelopen 20 jaar, was het bij de een een 
groot en bij de ander een klein probleem. Bij de ene club bepaalde een enkeling wat goed of fout 
was, bij de ander wilde iemand niet gekrenkt worden. Of iedereen praat door elkaar heen, niet 
luisteren naar elkaar. De een doet het met punten, de ander met expositie kwaliteit, of niet. Maar 
vroeg of laat liep toch iedereen eens tegen dit probleem op.

Hoe doen jullie dat? Geef eens aan hoe bij jullie beoordeeld wordt. En wie weet kan menigeen er 
iets van leren.

Op de ZOOM site heb ik de volgende link gevonden, die misschien aardig/nuttig is voor in het 
bulletin te plaatsen
http://willem-de-vlaming.zoom.nl/blog/artikel/239/kijken-naar-en-beoordelen-van-foto-s.html

Succes

René Spee
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