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Foto van de maand

Elke maand een foto van een van de Limburgse 
leden, vanaf nu gekozen door Fred Vaessen.

Mei 2010

De foto van de maand werd ons gestuurd door Ari 
Verbruggen, van de fotoclub in Tegelen. 

Ari vond dat niet alleen het buitenland de eer 
moest krijgen voor mooie foto's en legde de 
nachtelijke sferen in Roermond op de gevoelige 
plaat vast. Blijkbaar slapen niet alle fotografen, er 
zijn er ook die mooie prenten maken als anderen 
op een oor liggen. 

Nog steeds aarzelen fotografen om hun foto's te 
delen met de rest van Limburg. Misschien is een 
uitdaging de oplossing. Een thema, een 
richting....wie zal het zeggen? Laten we zeggen 
dat we deze maand Nachtfotografie hebben laten 
zien aan de geïnteresseerde lezer. Wie kan ik 
prikkelen in het onderwerp van volgende maand? 
We gaan de maand mei in, de natuur staat in bloei, 
dus ik stel voor dat we eens in de volgende 
categorie foto's laten zien: Natuurfotografie 

Het is een breed onderwerp, dus laat je creativiteit 
de vrije loop. Ik kijk uit naar de foto voor 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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In Memoriam

Maartje Pansters
5-2-1980 9-4-2010

Maartje was een spontane, enthousiaste jonge vrouw met dromen en idealen.
Ze hield van mensen en dieren en werkte als verpleegkundige in ziekenhuis, psychiatrische kliniek 

en thuiszorg. Ze wilde nòg meer voor andere mensen betekenen en meldde zich aan als 
vrijwilligster bij het Hospice in Venlo. Ze volgde hiervoor een cursus.

Naast paardrijden, haar hond Mick en haar kat Poeh, was fotograferen een van haar grote 
passies. Haar Canon compact camera vergezelde haar waar ze maar ging. 

Sinds anderhalf jaar maakte Maartje deel uit van Fotogroep Belfeld. 
Ze had er plezier in om samen foto’s te bespreken en om model te staan (zie foto).

Haar droom was om naar Afrika te gaan om mensen aan de andere kant van de wereld als 
verpleegkundige te kunnen helpen. Ze hoopte inmiddels zelf een spiegelreflex te bezitten, zodat 

ze van haar verblijf daar mooie beelden vast zou kunnen leggen.

Helaas heeft een tragisch ongeval een abrupt einde aan haar leven gemaakt.

Wij zullen haar spontaniteit, enthousiasme, humor en inzet enorm missen.

FotoGroep Belfeld
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Voorwoord
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Kalender

2 mei - 30 mei: 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 expositie 
vindt plaats op de Kruisgangen, Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond. Website: www.fkml.nl

mei maand: Expositie van AFV het Motief bij Foto Gery, Dautzenbergstraat 40 te Heerlen. 
Openingstijden tijdens winkeluren. Er is geen officiële opening, maar op 1 mei rond 16:00 uur 
zullen diverse exposanten aanwezig zijn. 

14 t/m 16 mei: Foto Kollektief Zuid Limburg presenteert zich met eigen werk in Maastricht. De 
officiële opening vindt plaats op vrijdag 14 mei van 20.00 – 22.00 uur. Gastspreker Jan Pycke zal 
de expositie nader toelichten. De expositie is verder te bezichtigen op zaterdag 15 en zondag 16 
mei van 11.00 – 18.00 uur. 
Adres: Sint Gerardusweg 42, 6224 LV Maastricht. Iedereen is van harte welkom en de entree is 
gratis!

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.

22 mei - 20 juni: expositie FotoNationaal in het Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9 te Beek. 
Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.30, wo van 14.00 – 19.00 en zondag van 14.00 – 17.00 
Plaatselijk coördinator: Peter van der Ham, tel. 046-452 75 49, peterham@tiscali.nl

19 juni: AFV Blerick zal vanaf 19 juni drie weekenden lang exposeren in het Franz Pfanner Huis in 
Arcen. De expositie is gratis te bezoeken op 19 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur en op 20, 26, 27 
juni en 3 en 4 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur. Adres: Franz Pfanner Huis, Klein Vink 4, 5944 EX 
Arcen. Info: afv-blerick@live.nl www.afvblerick.nl 

Activiteiten Bond

Bespreking Bondsfotowedstrijd 2010 - BNAFV afdeling Limburg
Donderdag 20 mei 2010 te Roermond

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 
Bespreking Bondsfotowedstrijd Fotobond BNAFV afdeling Limburg door één van de juryleden 
Wilco Maarleveld.
Deze bespreking vindt plaats op donderdag 20 mei 2010 om 19.30 uur in het Congrescentrum ‘Het 
Forum’ aan de Elmpterweg 50 te Roermond.

PROGRAMMA

1. Bespreking van de ingezonden collecties van de aanwezige Limburgse clubs.
De complete inzending wordt per club besproken – van lage naar hoge rangorde.
Korte pauze

2. Bespreking van de inzendingen van de collecties van de topgroepen.
3. Bespreking van de bekroonde foto’s met de sticker, brons – zilver – goud.
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Gelieve na afloop de foto’s van de aanwezige clubs ophalen en meenemen.

Met vriendelijke groeten,
Frans Smets, secretaris

Persberichten

Wien van der Weijden onderscheiden

Zaterdag 24 april tijdens de Algemene Ledenvergadering 2010 in Amersfoort heeft Wien van der 
Weijden uit handen van de voorzitter Frank Boots zijn titel 
"Fotobond Lid van Verdienste" ontvangen.
In 1961 heeft Wien als medeoprichter de Fotoclub Stein 
opgericht waar hij gedurende 8 jaar de functie als 
secretaris heeft vervuld. In de periode 1969-1975 stond 
het fotograferen op een laag pitje door zijn studie, werk 
en gezin. In 1975 heeft Wien de fotografie in 
verenigingsverband weer opgepakt als lid van de 
Fotokring Stein, waar hij als voorzitter gedurende 10 jaar 
actief was.

In 1998 werd Wien benaderd om zich beschikbaar te 
stellen voor een functie in het rayonbestuur om een 
constructieve bijdrage te leveren aan de activiteiten in de 
Fotobond afdeling Limburg. Nadat Wien in 2001 de titiel 
"Fotobond Lid van Waardering" ontving is hij niet op zijn 
lauweren gaan rusten. 
Als bestuurslid van de afdeling trad hij regelmatig op als 
vervanger van de voorzitter en als voorzitter ad interim bij 
de Bondsvergaderingen van de Fotobond, 
deelnemersraad van het Huis voor de Kunsten en 
Overheid.
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Een onderdeel van zijn bijdrage aan de 
afdelingsactiviteiten zijn:

 

• De 2-jaarlijkse fotowedstrijd in het Limburgs 
Museum georganiseerd door de 
Euroregionale Werkgroep Fotografie, een 
samenwerkingsverband met het Verbond 
van Limburgse Fotokringen (VLF-België) en 
Deutsche Verband für Fotografie Nordrhein 
(DVF-Duitsland). 

• De regionale 2-jaarlijkse fotowedstrijd 
"Limburg Foto" georganiseerd door de 
afdeling Limburg met medewerking van 
midden-Limburgse Fotoclubs.

Sinds april 2008 als voorzitter (ad interim) heeft hij 
de afgelopen jaren ondanks zijn hoge leeftijd de 
afdelingsactiviteiten in de lucht weten te houden. 

Bestuur Fotobond Limburg 

Foto-Expo FKZL in Maastricht

Foto Kollektief Zuid Limburg presenteert 
zich met eigen werk in Maastricht. De 
fotografen van FKZL komen uit alle 
windstreken van Zuid-Limburg. De leeftijd 
van de clubleden is zeer gevarieerd en 
daarbij hebben ze allen een sterk 
verschillende achtergrond. Het is juist de 
diversiteit die maakt dat deze 
gepassioneerde groep fotografen elkaar 
wat te vertellen heeft. Deze 
verscheidenheid vind je dan ook terug in 
hun beeldmateriaal. De eigenheid komt 
door ieders persoonlijke expressie 
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en benadering tot uitdrukking in kwalitatief goed 
en gevarieerd beeldmateriaal dat mede het 
resultaat is van een kritisch kijken, bespreken en 
beoordelen van elkaars werk op de 
tweewekelijkse gehouden bijeenkomsten.

FKZL biedt leden een platform om hun kijk op 
fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun 
foto’s te toetsen en te verbeteren.

Tijdens de expositie tonen een achttal leden hun 
foto’s met uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er 
niet alleen portret-, natuur-, en architectuurfoto’s, 
maar ook landschappen, stillevens en 
macrofoto’s te bezichtigen. Aandacht voor detail, 
kleur en vorm vanuit verschillende standpunten 
staat op deze expositie centraal. Kortom, een 
expositie die u beslist gezien moet hebben. De 
volgende leden exposeren hun werken: Hein 
Bonnie, Karin Bonnie, Jack Burger, Laurens 
Glasbergen, Ruud Glasbergen, Hans Klinkers, 
Loek Laudy en David Peskens.

De officiële opening vindt plaats op vrijdag 14 mei 
van 20.00 – 22.00 uur. Gastspreker Jan Pycke zal 
de expositie nader toelichten. De expositie is 
verder te bezichtigen op zaterdag 15 en zondag 
16 mei van 11.00 – 18.00 uur. De expositieruimte 
is gelegen aan de Sint Gerardusweg 42, 6224 LV 
Maastricht. Iedereen is van harte welkom en de 
entree is gratis!

Met vriendelijke groet,

Namens FKZL
Loek Laudy
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AFV het Motief – Mijn Motief
In 2010 bestaat Amateur Fotografen Vereniging het Motief 60 jaar. En in dit 
bijzondere jaar willen alle leden van het Motief tonen hoe divers en breed de 
fotografie is. En hoe zij hun bijzondere hobby uitoefenen. 

Van 1 tot 31 mei tonen bijna alle leden hun foto onder het motto: “mijn motief”. 
Bij foto Gery in de galerie op de 1e etage zal iedere fotograaf ook met een 
kort statement zijn of haar motief prijsgeven. Welke vorm van fotografie, 
waarom juist dit beeld, wat is het motief? Kortom een kijkje in de keuken bij de 
fotograaf. 

Voor de geïnteresseerde bezoeker ook een kans iets ander te zien dan op het 
eerste gezicht lijkt of de fotograaf door de foto en de verklaring een beetje 
beter te leren kennen. Maar bovenal is het een eerste kennismaking in 2010 
met de foto’s van AFV het Motief. In het najaar staan nog andere activiteiten 
gepland. 

U bent van harte welkom.

De Tentoonstelling is bij Foto Gery, Dautzenbergstraat 40 te Heerlen. Openingstijden tijdens 
winkeluren. Er is geen officiële opening, maar op 1 mei rond 16:00 uur zullen diverse exposanten 
aanwezig zijn. 

Voor meer informatie over onze vereniging, surf naar www.afvhetmotief.nl

Expositie AFV Blerick
AFV Blerick zal vanaf 19 juni drie weekenden lang exposeren in het Franz Pfanner Huis in Arcen.  
AFV Blerick is een groep van 30 enthousiaste amateur fotografen met uiteenlopende interesses, 
iets wat ook in de expositie naar voren komt. De tentoonstelling zal bestaan uit circa 70 foto’s met 
vrij werk van de leden.

De expositie is gratis te bezoeken op 19 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur en op 20, 26, 27 juni en 3 
en 4 juli van 13.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens de openingstijden zijn er leden van de AFV Blerick 
aanwezig die eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Adres:
Franz Pfanner Huis
Klein Vink 4
5944 EX Arcen

Info: 
afv-blerick@live.nl
www.afvblerick.nl

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, 
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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

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 zeer 
boeiende zoektocht. Een zoektocht die geen einde kent. Je verandert zelf namelijk 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. Maar 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 zeer 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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Op zoek naar inspiratie

Iedereen kent ze wel, de perioden zonder inspiratie. Door weinig tijd, drukte op het werk of 
persoonlijke zaken schiet je hobby er even helemaal bij in. Dat is op zich niet zo erg. Echter, als de 
rust terugkeert en je inspiratie blijft weg, wordt het zorgelijk. Afgelopen jaar was mijn fotografische 
midlife-crisis. Normaliter liep ik wat festivals, sportwedstrijden of andere evenementen af, waar 
genoeg mooie beelden te vinden waren. Maar na dit een aantal jaren te hebben gedaan en na wat 
drukke perioden, bleef bij mij de inspiratie uit. Zonder enige vorm van arrogantie had ik voor mijn 
gevoel al veel geleerd en was ik op sommige onderwerpen toe aan iets nieuws. Tot mijn verbazing 
kwam ik tot de vraag: wat wil ik met fotografie? Wil ik er zelfs wel mee verder? 

De tweede vraag kon ik redelijk snel beantwoorden. De eerste vraag was wat lastiger. Om deze te 
kunnen beantwoorden, ben ik gaan kijken wat ik mooi vind aan beelden. Domweg zoeken op 
Flickr, de expositieruimte van tegenwoordig, en beelden uitpikken die me bevielen. Niet nadenken, 
gewoon op gevoel uitpikken tot ik er een flink aantal had. En vervolgens bekijken wat ik had 
geselecteerd. Wat is de gemene deler? Waar zitten de gelijkenissen? Hoe zit het met kleuren? 
Compositie? Onderwerp? Belichting? Al met al: waarom deze foto's?
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Grappig genoeg leken de geselecteerde foto's, afgezien van wat variaties natuurlijk, redelijk op 
elkaar qua toepassing van kleur, belichting en onderwerp. Blijkbaar werd ik dus enthousiast van 
een bepaalde richting in fotografie. Na een paar keer kijken en analyseren, merkte ik, dat ik 
hierdoor helemaal enthousiast was geworden. Inspiratie kwam terug, motivatie nam toe en ik had 
weer enorm veel zin om mooie beelden te maken! Weg inspiratieloze periode, ik wist precies welke 
richting ik op wilde! De foto's bij dit artikel zijn mijn eerste sinds een jaar, waarmee ik heb willen 
weergeven hoe dat jaar zonder inspiratie overkwam.

Bovenstaand proces klinkt misschien wat zwaar, maar ik zou 
het iedereen willen aanraden. Ga op zoek naar wat jou drijft in 
fotografie. Verzamel wat jij mooi vindt, wat jou enthousiast 
maakt, wat jouw passie aanwakkert en kijk vervolgens naar de 
overeenkomsten, de bindende elementen. Een stukje soul-
finding. Het kan je helpen een richting uit te zetten, opnieuw 
inspiratie te krijgen of weer enthousiast te worden. Mocht je 
geen van dat alles nodig hebben, dan helpt het bij een stukje 
bewustwording van waarom je ook alweer fotografeert. Altijd 
handig om te weten.

Sander Hulsenboom
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