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Foto van de maand

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

Juli 2010

Deze maand was de beurt aan portretfotografen 
om het beste te laten zien. En inderdaad, er 
kwamen hele mooie inzendingen binnen. Van 
professionele reportages in een studio tot mooie 
momentopnamen uit het dagelijks leven. 
De keuze van deze maand is gevallen op een 
inzending van Jo Hollender, van fotoclub Reflex88. 
Het is de eerste foto die Jo heeft ingestuurd en het 
is meteen raak. Een mooi moment op een mooie 
manier vastgelegd. De keuze voor zwart wit legt de 
nadruk op de uitersten, namelijk stoer versus 
teder. Ook de uitdrukking van beide modellen komt 
goed uit. De kleine ligt daar en laat zich lekker 
gaan, terwijl de vader in diepe gedachte lijkt te zijn. 
Jo, zulke foto's mag je vaker sturen!! Bedankt voor 
deze mooie bijdrage.

En nu natuurlijk de bepaling van het thema voor de 
volgende uitgave, eind augustus. Ik ben heel 
nieuwsgierig naar de Macrofotografen onder ons. 
Laat zien die insekten met die hele grote ogen, of 
rupsen met minuscule haartjes op al die kleine 
pootjes. Verras ons en laat zien wat er in ons mooi 
Limburg leeft. Daarom thema voor volgende 
maand: Macrofotografie. Ik hoop wederom mooie 
inzendingen te mogen ontvangen.

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

Wederom geen voorwoord voor de maanden juli en augustus, aangezien er nog geen nieuwe 
voorzitter is... 

Kalender

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 

21 juni t/m 23 juli: 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 4 juli (!) van 14.00 – 
18.00 Plaatselijk coördinator: Peter van der Ham, tel. 046-452 75 49, peterham@tiscali.nl

14 november: De Dia Digi Dag (DDD) 2010 vindt plaats op zondag 14 november 2010. In de 
Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Nederweert-Eind (tel: 0495 632567). Aanvang: 
13.00 uur. Einde: 17.00 uur.
Entree € 2,50. Deelnemers ontvangen een gratis entree bewijs.
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Wedstrijden

Mededeling Limburg Foto 2010

 

Zoals in de voorgaande uitgave is vermeld gaat Limburg Foto 2010 door. Door toezegging, 
ondersteuning en medewerking van Fotogroep F8, Fotoclub De Sluiter en Fotokring Midden 
Limburg is het mogelijk geworden om definitieve afspraken met het Centrum voor de Kunsten in 
Roermond te maken voor de foto-expositie. De opening van de expositie is op donderdag 28 
oktober en vindt plaats gedurende ruim één week in gangen van de benedenverdieping van het 
Centrum voor de Kunsten in Roermond. Het inleveren van de werken dient te geschieden vóór 1 
oktober 2010 en het is de bedoeling dat jullie via jullie eigen club de werken inleveren in 
deugdelijke verpakking. Het reglement & voorwaarden en deelnameformulier zijn te downloaden 
op onze website. 

Limburg Foto is iedere twee jaar een hoogtepunt, het wordt dan onze afdelingsagenda en hopen 
op inzendingen op nivo, zowel kwantitatief en kwalitatief. Jullie kunnen onmiddellijk aan de slag!

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is de “rondreiscollectie Limburg Foto 2010” 
geopperd als mogelijke activiteit voor fotoclubs. Fotokring Geleen heeft zich al aangemeld voor 
regio Zuid en wij zijn benieuwd op reacties uit de regio Noord.

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, 
Juli 2010

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin



Juli 2010Editie 6 5

Overzicht: Datum Wat / waar? 
Inleveren werk voor 1 oktober 2010 Alleen papieren foto's 
Opening exposite donderdag 28 oktober 2010 Centrum voor de Kunsten 

Definitief Reglement & Voorwaarden Limburg Foto 2010

1. Limburg Foto 2010 is een 2-jaarlijkse fotowedstrijd en wordt georganiseerd door de 
Fotobond afdeling Limburg. Deelname staat open voor alle leden van de Fotobond, 
aangesloten bij een Limburgse fotoclub, -groep, -kring of -vereniging (clubnummers van 
1700 t/m 1799) en individuele leden van de Fotobond die onder de afdeling Limburg vallen. 

2. De foto’s mogen al eerder zijn ingezonden voor andere wedstrijden van de Fotobond, zoals 
Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal, Foto Individueel, Foto-OnLine, echter niet uit de 
periode vóór 31 oktober 2008. 

3. Er kunnen alleen fysieke werkstukken (foto’s op papier) worden ingezonden, géén digitale 
bestanden en géén dia’s. 

4. Elke deelnemer mag totaal maximaal 8 werkstukken inzenden in de categorie foto’s. 
Deelname via meerdere clubs is toegestaan mits bovenstaand totaal per categorie niet 
wordt overschreden. 

5. Het formaat van de ingezonden foto's dient minimaal 40 x 50 cm, inclusief passe-partout, te 
zijn. Een groter formaat, tot maximaal 50 x 70 cm, inclusief passe-partout, is toegestaan 
met dien verstande dat de inzender zelf voor lijsten dient te zorgen (indien de foto’s door de 
jury voor de expositie worden geselecteerd). 

6. Inzenden voor Limburg Foto 2010 kan voor leden van fotoclubs alleen via de fotoclubs. De 
fotoclub ziet er zelf op toe dat elke foto op de achterkant is voorzien van een sticker met in 
deze volgorde de volgende gegevens: naam fotoclub - naam auteur - nummer foto.

Individuele leden kunnen zelf inzenden maar dienen hun werkstukken op dezelfde manier in te 
leveren. Een volledig ingevulde lijst dient bij de ingezonden werken gevoegd te worden. 
Het inschrijfgeld voor elke ingestuurde foto bedraagt € 0,50. De club dient voor inname van het 
inschrijfgeld zorg te dragen. Voor betaling aan de penningmeester van de afdeling Limburg dient 
de club een eenmalige machtiging af te geven. Individuele leden verstrekken een individuele 
éénmalige machtiging.

1. De werken dienen te worden voorzien van een club- en volgnummer als volgt is opge-
bouwd: 

 Het fotobond lidmaatschapsnummer van de deelnemer. 
 Het fotovolgnummer (1 t/m maximaal 8). 
 Het serienummer (S), indien de foto onderdeel is van een serie dient dit te worden 

aangegeven door achter het fotovolgnummer een S toe te voegen. De serie wordt in 
zijn geheel beoordeeld en mag uit maximaal 3 foto’s bestaan. Indien men meerdere 
series inlevert dient de serie een volgnummer te krijgen (S1… S2 …).

2. De foto’s dienen tussen maandag 27 september en vrijdag 1 oktober 2010 ingezonden of 
afgegeven te worden bij het Huis voor de Kunsten Limburg, Kapellerlaan 36, 6040 AG in 
Roermond (ter attentie van Mw. Joke Versteden). De foto’s kunnen, na afloop van Limburg 
Foto 2010, worden afgehaald bij het Huis voor de Kunsten. Indien de foto's per post 
teruggezonden dienen te worden, dient er voldoende retourporti te worden bijgevoegd. 

3. Het selecteren van de werkstukken voor de expositie Limburg Foto 2010 zal geschieden 
door een onafhankelijk jurylid, welke door het bestuur van de afdeling Limburg wordt 
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aangewezen. Tegen de keuze die door de jury wordt gemaakt is geen beroep of protest 
mogelijk. 

4. De inzender dient over de auteursrechten van zijn werk te beschikken. De organisatie zal 
het ingezonden werk uiterst zorgvuldig behandelen maar is niet aansprakelijk voor 
beschadiging of verlies. Het bestuur van de Afdeling Limburg houdt zich het recht voor 
inzendingen die niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen te weigeren. Alle zaken waarin 
dit reglement niet voorziet worden beoordeeld door het Afdelingsbestuur, dat daarop voor 
interpretatie zorg draagt en een besluit in deze neemt.

Reglement is hier te downloaden en het deelname formulier is hier te verkrijgen. 

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, 
Juni 2010

Mededeling Fotowedstrijd 2011
"Het Verenigingsleven in Limburg”

Het Limburgs Museum te Venlo is in 2010 begonnen met de herinrichting van een aantal zalen van 
de vaste presentaties. In 2012 is de aanpassing gepland van onder andere de zaal “Same” over 
het verenigingsleven. In dit kader schrijft de Werkgroep Euregionale Fotoprojecten Limburgs 
Museum een nieuwe fotowedstrijd voor vrijetijdsfotografen uit met als thema:

“Het Verenigingsleven in Limburg en in het Rijnland

Das Vereinsleben in Limburg und im Rheinland”

De organisatie van de wedstrijd is in handen van het Limburgs Museum, de Fotobond Afdeling 
Limburg (Nederlands-Limburg), het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg) en het 
Deutsche Verband für Fotografie Nordrhein. De wedstrijd staat open voor fotografen die 
aangesloten zijn bij fotoverenigingen die deel uitmaken van één van bovengenoemde 
koepelorganisaties.

De organisatoren wijzen er uitdrukkelijk op dat het aspect “LEVEN in verenigingsverband” centraal 
staat. Het gaat niet om stereotiepe foto’s van carnavalsoptochten of blaasmuziekverenigingen. Het 
is de uitdrukkelijke bedoeling dat de foto’s ZEGGINGSKRACHT uitstralen over hoe men zich actief 
in het verenigingsleven inzet en hoe een vereniging functioneert om haar doelstelling te bereiken. 
Het brede spectrum van volkssportverenigingen over gezelligheidsverenigingen tot caritatieve 
verenigingen leent zich hiertoe. 

Bij het reglement wordt een trefwoordenlijst gevoegd die als inspiratie gebruikt kan worden. 
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Vooruitlopend op deze lijst denken we aan: diverse soorten amateur- en vrijetijdsverenigingen, 
werking en organisatie van de verenigingen, organiseren van activiteiten, jaarlijkse uitstapjes en 
inzet in de (dorps)gemeenschap. 

Er kunnen per deelnemer vijf individuele foto’s en/of één serie van maximaal vijf foto’s worden 
ingezonden, analoogs en digitaal vervaardigde werken in kleur-/zwart-wit/monochrome zijn 
toegestaan. De foto’s dienen expositieklaar, voorzien van passé-partout 40*50 cm, vóór 4 juli 2011 
ingeleverd te worden. Definitief reglement, inschrijfformulier en trefwoordenlijst worden in de 
uitgave van september 2010 gepubliceerd.

Uit het ingezonden fotowerk zal door een deskundige jury een expositie worden samengesteld 
welke van 14 augustus tot 30 oktober 2011 in het Limburgs Museum in Venlo te zien zal zijn. 
Daarna reist de expositie naar Belgisch-Limburg en het Rijnland.

De jury zal vooral aandacht hebben voor de wijze waarop het thema tot uitdrukking is gebracht, 
met oog voor de inhoudelijke en fotografische kwaliteit van de inzendingen.

Overzicht: Datum Wat / waar? 
Inleveren werk voor 4 juli 2011 Foto's 
Opening exposite 14 augustus 2011 Limburgs Museum in Venlo 

Voor meer informatie over deze wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Limburgs Museum Venlo
Drs. E. Tielemans
T: +31 (0)77 382 2112
E: e.tielemans@limburgsmuseum.nl

Fotobond afdeling Limburg
Frans Smets
T: +31 (0)6 5202 6415
E: secretaris@fotobondlimburg.nl

Activiteiten Bond

Algemene Ledenvergadering 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart is er gesproken om eventueel een extra 
bijeenkomst in juni te beleggen. Aangezien er daarna onvoldoende ontwikkelingen zijn geweest om 
een nieuwe voorzitter te vinden, is deze extra vergadering niet zo zinvol, misschien volgende 
maand...ALS de nieuwe voorzitter opstaat. 

Persberichten

Expositie Foto Nationaal

Culturele Werkgroep Beek verzorgt de expositie van Foto Nationaal in het Gemeentehuis, 
Raadhuisstraat 9 te Beek.
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Hans van Pol

Jan Ros
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Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.30, wo van 14.00 – 19.00 en zondag 4 juli van 13.00 – 18.00 
Plaatselijk coördinator: Peter van der Ham, tel. 046-452 75 49, peterham@tiscali.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 

Expositiebesprekingen

Wasserette als metafoor van de samenleving

In Galerie Judy Straten in Horst verrasten Adalbert Gans (beeldend kunstenaar) en Alfred 
Einkemmer (fotograaf) in april met een subtiele reflectie op de anonimisering in de maatschappij.
In de grootste ruimte toonde Gans abstracte schilderijen met een intrigerend samenspel van 
wanorde en ritme. Maar wat in de naastliggende kleinere ruimte hing was véél opvallender! Daar 
lieten beide exposanten hun samenwerkingsproject zien. Tien kleurenfoto’s, 76 x 54 cm groot, op 
foam gemonteerd en ingeraamd in sobere witte lijsten. Deze presentatievorm geeft een ruimtelijk 
effect. 
De foto’s waren interieuropnames van hedendaagse wasserettes in Antwerpen en er viel van alles 
op te ontdekken. Door perspectivische lijnwerking en beeldritme ontstaat veel diepte. Sommige 
wasserettes zijn wat groter, andere zijn weggefrommeld in een gangetje. Er zijn geen mensen te 
zien. Een aantal beelden heeft dat ‘gewisse etwas’, wat de Franse filosoof Roland Barthes het 
‘punctum’ noemde. Het onverwachte in een foto dat het beeld bijzonder maakt. Rommel op de 
grond, een achtergelaten weekendtas, een vuile prullenbak in de verder schone ruimte. Het licht 
en de kleuren zijn helder en zoetig, maar het ziet er kaal en leeg uit en dat bezorgt de kijker een 
ongemakkelijk gevoel.

De kunstenaars (allebei Oostenrijk, 1970) zijn vrienden en bedachten samen het concept. Gans 
zocht de locaties uit en Einkemmer maakte de opnames. De foto’s zijn in de traditie van Bernd en 
Hilla Becher die in de 70-er jaren wereldberoemd werden met een schier oneindige reeks foto’s 
van watertorens. In tegenstelling tot de Bechers geven Gans en Einkemmer een extra dimensie 
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aan hun serie want die heeft een ziel. De beelden vertellen het verhaal van de urbaniserende 
maatschappij met eenzaamheid, verlatenheid en anonimiteit. Er is slechts één foto waarbij je een 
wat ‘overbelicht' buiten ziet en dat past in dezelfde metafoor, want dat 'buiten' is ook al niet 
uitnodigend.

De foto’s hebben een verrassende diepgang, omdat ze op eigentijdse wijze vertellen over de 
huidige maatschappij. En daarmee was deze fotoserie prima op zijn plaats in deze Galerie voor 
hedendaagse kunst. En tevens is zij een prima voorbeeld over hoe esthetische fotografie diepgang 
en maatschappelijke relevantie kan hebben, waardoor de foto's een geweldige meerwaarde 
krijgen.

Jan Nabuurs

Gezien: Fotoclub Blerick in het Franz Pfannerhuis 

Op 19 juni vertrekken wij over rustige wegen naar Arcen voor de opening. Nederland voetbalt 
tegen Japan… Na een korte inleiding door voorzitter Jan Budding schetst wethouder Will Verberk 
een vrij compleet beeld over het ontstaan van het Franz Pfannerhuis, waar we te gast zijn. 
In een fraaie entourage worden een kleine 70 foto’s geëxposeerd.
Ria van Rijn toont ons vier foto’s die zorgvuldig zijn gecomponeerd en afgedrukt. De machinist en 
de erlenmeyers zijn behalve mooi ook inhoudelijk boeiend.
Wim Derksen is vroeg opgestaan en komt met twee beelden om bij weg te dromen… Fraai en 
subtiel.
Jacques Yasemin laat naast een heel klassieke Eiffeltoren, die heel goed is uitgevoerd, maar ook 
een “waar heb ik die eerder gezien” gevoel bij me oproept een mooi portret van een kind zien. 
Prachtig licht in de ogen die daardoor gaan spreken. 
Peter Verhagen gunt ons twee kijkjes in een bos naast een vervallen gevel met een opvallend wit 
raam. Het vierde beeld gaat een stapje verder en krijgen we een stukje beeldtaal voorgeschoteld 
om van te genieten. Magisch? Surrealistisch? Boeiend!
Lucie Schreurs heeft op een markt gefotografeerd. Twee foto’s van mensen in een bonte 
omgeving. Toch kijken de mensen gelaten. Wat gaat er in hun hoofden om?
George van den Ochtend heeft een foto van een winkel vervreemd door een hoofd aan de rand te 
plaatsen en de spiegeling weer deels “rechtop” te zetten. Een heel apart beeld, waar ik verder 
weinig inhoudelijke raakvlakken mee heb. Verder hangt er zijn foto van een meisje, gefotografeerd 
na een carnavalsfestiviteit. De omgeving is clean en steriel. Het beeld roept meer vragen op dan er 
kunnen worden beantwoord en vraagt naar mijn idee naar een sociaal geëngageerde serie waarin 
het meisje genuanceerder kan worden neergezet. Helemaal goed vind ik de foto waarop kijkers 
communiceren met foto’s! 

Naast het haast karakteristieke oog van Wim Jenniskens toont hij dit keer een variatie op het 
fotogram waarbij mensen in een paniekerige setting worden neergezet.  Ook het kleurgebruik 
versterkt het effect. Het koppie in de techno-omgeving is weer helemaal 2010 en helemaal Wim!
Marcel Hakvoort kijkt goed naar mensen en de interactie met hun omgeving. Het jochie voor het 
schilderij van de eerste wereldoorlog is top. Ook de andere foto’s geven veel informatie.
Sef Hendrikx heeft heel divers gefotografeerd. Van vet en glossy tot subtiel en mistig. Ik ben ook 
nieuwsgierig naar de mens achter de camera en die blijft een beetje schuilgaan achter deze foto’s.
Claudie Berbée heeft gestoeid met spiegelingen. Thuis snap ik de reflectie van het gras pas, maar 
de stuurtjes van de scooters die in hun spiegels snippertjes van de omgeving  laten zien vind ik 
speelser.
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Wiel Schreurs speelt mooi met vorm en structuur, licht en schaduw. Eenvoudige strakke 
composities. In die Beschrenkung zeigt sich der Meister… Toch roepen “Beschrenkte“ composities 
vaak ook beschrenkte gevoelens bij mij op.
Wim Rouleaux: Een man in een ruimte die hem insluit, Zwart-wit, een foto-expositie? Veel vragen! 
Verder veel sfeer bij de wasbak en wat een licht! De schim van het stoeltje roept bij mij veel minder 
op, maar ik kijk door mijn bril en iemand anders doet dat net zo. Het is altijd goed om je te 
realiseren dat de mening van de één niet die van de ander is. Dit hele verhaal is subjectief. Je doet 
er iets mee, of niet. De fotograaf beslist. 
Ton Janssen fotografeert een klein kind in de speeltuin. Tig keer gedaan maar  zelden zo! De 
boom voor de muur is fijn van kleur. De schaduwen zijn een leuke herhaling op de muur.
Hans van Liempd heeft heel goed gekeken in het station van Luik(?) en goed gebruik gemaakt van 
het licht. Ik heb Luik nog niet beter gezien. 
Renée Engels is waarschijnlijk met hem meegegaan en heeft een foto vol ritme en herhaling van 
Luik. De veer is mooi verlicht en gecomponeerd. Het kerkhof is een toonbeeld van licht en timing: 
precies op het juiste moment op de goede plek. Bijna alles klopt. Al mis ik hier en daar wat 
doortekening in het zwart, toch een knappe foto! 
De paardjes van Jan Budding vallen op door de toonschaal. De foto van het industrielandschap is 
lekker complex. Ik houd daar wel van. De trap ten slotte is geweldig van structuur en licht maar 
daar blijft het bij. 

Jos Geomini: Sfeer, structuur, top composities, Need I say more? Genieten!
Caroline Kersten hangt een opvallende serie. Bij de piratenhamster twijfel ik: Is dit ergens 
aangetroffen of made by Caroline? Dan bekijk ik de andere foto’s zorgvuldig. Dit tref je toch niet 
aan ergens? Waanzinnige beelden, top!
Hetty Schreurs, dit past in mijn straatje. Goede belichting, mooie kleuren, veel sfeer, maar moeilijk 
onder woorden te brengen. Dit moet je zien. 
Knappe foto’s van Toos Vullings. De gang is knap belicht met mooie donkere partijen en beheerste 
lichten. Het gebouw is een beetje spooky en over the top bewerkt maar het houdt stand! Probeer 
de foto’s wel wat strakker in de passepartout te krijgen. 
Roel Boom komt met dezelfde gang als Toos Vullings. Dan ga je toch vergelijken. Deze vind ik net 
wat fijner maar toch… bijna naast elkaar? Het raampje in het geel is echt helemaal OK. Hij roept 
wel wat argwaan op: is dit een montage? Het antwoord wil ik niet weten. Genieten.
Frederique de Bruijn komt met uitersten. Een keihard stadsbeeld naast een veertje op het water. 
Toch horen ze bij elkaar door de uitvoering en passe-partout. Samen roepen ze nog meer op dan 
individueel. De blauwe abstracte met het rode accentje: Vervuiling mooi in beeld gebracht.
De auto van Hans Verhagen heb ik volgens mij al eerder gezien maar dit keer valt alles wel beter 
op zijn plek. Kan het nog beter? Wat komt er na deze specialisatie? Het is best gevaarlijk om zó 
ver te gaan. 
Tenslotte wil ik nog aandacht schenken aan het digiproject. De regels zijn duidelijk, vijf foto’s 
dienen als uitgangspunt en tenminste van 2 foto’s, aangevuld met eigen beelden moet iets nieuws 
ontstaan. 
Dat is ook de reden van het randje op de foto van Marcel Hakvoort. De vage tulpen contrasteren 
mooi met de vleeshaak zowel wat vorm, tint en structuur betreft. Er is zorgvuldig gemonteerd maar 
het randje voegt niet veel meer toe. Wim Jenniskens transplanteert een been met een knipoog 
(wel mooi van vorm!). Wim Rouleaux verrast omdat de foto totaal niet gemanipuleerd oogt. Het zou 
zomaar kunnen. Totaal verschillende resultaten, goed uitgevoerd.

De expositie van AFV Blerick is van een hoog niveau en een felicitatie waard.

Bart Beurskens
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Fotoexpositie van Stephan Vanfleteren

Om de opgedane kennis en ervaring tijdens het volgen van de Leergang Fotoreflectie aan de 
Fotovakschool in Venlo heeft Loek Laudy aangeboden om zijn kennisvergroting te delen en uit te 
dragen naar onze leden.
Het resultaat van zijn eindopdracht, een recensie schrijven van de fotoexpositie van Stephan 
Vanfleteren, is te vinden op:
http://www.photoloek.com/eindopdracht-fotovakschool/opening.htm.
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