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Foto van de maand

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

Oktober 2010

Deze maand werden de foto's wel heel snel 
ingezonden. Misschien kwam het door het thema, 
dat deze maand “snelheid” omvatte. Het bulletin 
was nog maar net online, of de eerste foto kwam al 
binnen. Ook deze keer veel diverse stijlen en 
snelheid in diverse vormen weergegeven. Er was 
echter 1 foto die er echt uitsprong, welke is 
ingezonden door Hein Bonnie. 

Hij vertelde het volgende: “Ik wilde deze keer toch 
nog eens een foto insturen voor het rayonbulletin. 
Karin en ik zijn twee weken geleden een weekje 
naar de Hollandse kust geweest. Wij hebben daar 
onder andere het station van Zaandam bezocht, 
vanwege het fotogenieke karakter (als machinist 
van de spoorwegen kom ik daar regelmatig langs). 
Daar heb ik dus deze foto gemaakt, en het thema 
snelheid past natuurlijk goed bij deze foto. Ik heb 
wel even moeten wachten tot er een trein in volle 
vaart langs kwam, en toen afgedrukt.”

Hein, als machinist weet jij de mooie plekjes dus 
wel te vinden en dan is het de kunst om ze vast te 
leggen. Ik kan maar 1 ding over deze foto zeggen 
en dat is dat ze tussen alle uitzendingen uitsprong. 
De kleuren zijn levendig vastgelegd, de compositie 
is niet doorsnee, de snelheid barst eruit en verder 
is het een hele mooie plaat. Ik kijk uit naar andere 
inzendingen in de nieuwe thema's. Nogmaals 
bedankt om deze foto met ons te delen. 

Dan (waar iedereen natuurlijk op zit te wachten....) 
het nieuwe thema. Wederom iets wat iedereen wel 
eens probeert, maar niet altijd makkelijk blijkt, 
namelijk: “Architectuur”. Vertel vooral het verhaal 
erbij. Stuur je foto in die staat als een huis.

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

Geen voorwoord, aangezien er nog geen nieuwe voorzitter is.

Kalender

16 oktober: Fotobespreking documentaire fotografie/seriematige fotografie in het Huis voor de 
Kunsten in Roermond olv John Lambrichts. Zaterdag 16 oktober 2010, 10-14 uur. Svp van te voren 
aanmelden bij jannabuurs@home.nl 

10 oktober: Tijdens het 9e Heegenement, Zondag 10 Oktober, presenteert Foto Club "De Heeg" 
een Expositie van een Dertigtal Foto's door haar Leden. Adres: Buurtcentrum De Heeg, Roserije, 
Maastricht. Geopend van 13.00 t/m 18.00 uur.
15, 16, 17 oktober: Leden van de Amateur Fotogroep Tegelen houden hun jaarlijkse
foto-expositie in de kantoren van BRO bureau ruimtelijke ordening Industriestraat 94, 5931 PK 
Tegelen. Geopend : zaterdag 16 okt. en zondag 17 okt. van 11.00 t/m 17.00 uur.

1 oktober t/m 30 oktober: Fototentoonstelling Fotogroep Inter-Limburg te Maaseik
Opening vrijdag 1 oktober, 19.00 uur. Van 2 oktober t/m 30 oktober 2010. Weekdagen van 9 tot 21 
uur (behalve maandag van 9 tot 16 uur) op de zaterdagen 2, 9, 16 en 30 oktober van 14 tot 17 uur 
en zondag 17 oktober van 11 tot 17 uur. Adres: Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72, 
3680 Maaseik, België

28 oktober: Limburg Foto 2010 met een tweejaarlijkse foto-expositie met 100 foto’s, gemaakt door 
de Limburgse vrijetijdsfotografen. De opening van de expositie is op donderdag 28 oktober vanaf 
19.30 uur. Daarna geopend van vrijdag 29 oktober t/m zaterdag 6 november in gangen van de 
benedenverdieping van het Centrum voor de Kunsten aan de Lindanusstraat 7 in Roermond. 

31 oktober: Op 31 oktober exposeert Fotoclub Fot'Art in café d’r Klinge op het Pancratiusplein nr. 
47 in Heerlen. We starten om 12.00 uur ’s middags en de foto’s zijn daar alleen op die zondag te 
zien tot 20.00 uur. Wilt u alvast meer informatie over onze fotogroep surf dan naar www.fotart.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.

5 t/m 7 november: Een fotoclub die afwijkt van de gemiddelde fotoclub of fotocollectief. Op de 
eerste plaats een vriendenclub. Maar met een gemeenschappelijke noemer, de fotografie. Wij 
nodigen u daarom ook graag uit voor de opening van onze fotoexpositie, op vrijdag 5 november 
as. om 20.00 uur in Galerie Artego van Best Western hotel Walram, aan het Walram plein 37 in 
Valkenburg aan de Geul. Tevens geopend op zaterdag 6 november en zondag 7 november 2010 
van 11.00 tot 17.00 uur

5 t/m 25 november: ISO'73 houdt haar 2 jaarlijkse fototentoonstelling in het gemeentehuis van 
Landgraaf. De opening is op vrijdag 5 Nov. om 20:00h.
Verdere openingstijden op zaterdag 6 en zondag 7 Nov. van 14:00h t/m 17:00h.
Op andere dagen alleen tijdens openstelling van het gemeentehuis.
Vriendelijk uitnodigend, FG ISO'73.
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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

Foto-expositie amateur fotogroep Tegelen

Leden van de Amateur Fotogroep Tegelen houden hun jaarlijkse foto-expositie op 15-16-17 
oktober 2010 in de kantoren van BRO bureau ruimtelijke ordening Industriestraat 94 Tegelen. 
Naast een 70 tal foto’s , naar vrije keuze , is er ook een DiaDigishow van onze leden.

De opening is vrijdag 15 oktober om 20.00 uur.
Peter de Ronde ,Fotograaf bij Zebra ‘Fotostudio’s en “Buun” te Venlo zal de tentoonstelling 
inleiden.
Geopend : Zaterdag 16 okt.en Zondag 17 okt. van 11.00 17.00 uur.

Adres BRO bureau ruimtelijke ordening:
          Industriestraat 94
          5931 PK Tegelen
          Gevestigd bij NS station Tegelen.

’Red hot chili meets spaghetti’ van Thorsten Vöhrs. Winnaar publieksenquête 2009. 
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BredaPhoto 2010 – TILT

Zeven maanden eerder.....
Eigenlijk is dit verhaal te vergelijken met dat van de van de tien kleine negertjes..... en toen bleef er 
nog maar een over! BredaPhoto 2010 met het centraal thema TILT. Een internationaal 
professioneel evenement waar amateurs uit Nederland onder begeleiding aan deel konden nemen 
en dat hebben we geweten!!

Uit heel Nederland kwamen 144 aanmeldingen binnen van amateurs die hun portfolio van vijf 
foto's hadden ingestuurd. Op basis hiervan zouden 40 amateurs worden geselecteerd door een 
deskundige jury. Tijdens een speeddate in het Rotterdams Fotomuseum moesten de 40 gelukkigen 
2x een presentatie houden van telkens 10 minuten over hun portfolio en over hun motivatie om 
deel te nemen aan dit evenement. We waren op de hoogte dat slechts 20 van ons door mochten 
gaan. De Masterclass lonkte en aan het eind van de speeddate werden de waslijnen met daarop 
2x 20 foto's binnengebracht.

De eerste waslijn met foto's van amateurs die doorgingen en uiteraard ook de tweede waslijn van 
de afvallers. Veel woorden werden daar niet aan gewijd, alleen dan jammer dat jullie het niet 
gehaald hebben. Tot ziens en dat was het. Dat was even slikken. Oops.... gaat dat zo dacht ik. Zit 
ik hier wel op m'n plaats, hoe zal dat straks verder gaan, wat wordt er van ons verwacht? De 
opdrachten vlogen ons om de oren, maar een ding werd al snel duidelijk. Samenwerken met 
andere amateurs stond centraal. Er moest gekoppeld worden. Ga er maar aan staan. Elf dames en 
negen heren. Ja, ja de dames waren in de meerderheid. Koppelen dus. De Masterclass stond voor 
ons open. We konden van start. We gingen voor TILT. Dora van de Loo uit Venlo, Ank Hermens uit 
Eindhoven en Joop Gobes uit Uden vonden elkaar op basis van geografische bereikbaarheid. De 
communicatie vond plaats via een speciaal opgerichte Blog. De Masters zouden ons gedurende 
het gehele traject begeleiden en coachen en dat, dat hebben we geweten.
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Tijdens een viertal bijeenkomsten werd onze fotografisch inzicht danig op de proef gesteld. We 
moesten laten zien wat we in huis hadden - figuurlijk dan - en niet goed, geen geld terug, maar 
vertrekken. Van de twintig amateurs zijn er uiteindelijk dertien overgebleven. Niet allemaal afvallers 
omdat ze het gestelde doel niet haalden, maar ook door persoonlijke motivering en 
omstandigheden. De lat werd erg hoog gelegd. Een voorwaarden werd dat er vrijstaand 
geëxposeerd moest worden tijdens de expositie. De foto's moesten nieuw gemaakt worden en het 
moest " TILT " zijn. Nog steeds waren daar die lastige Masters, die met hun kritische blikken ons 
terug naar af wierpen. Ons groepje werd halverwege de rit kleiner. Ank verliet ons en Dora en Joop 
gingen verheugd en vastberaden door.

Dora wist precies hoe ze het wilde en al pratend en geëxperimenteer kwamen we uiteindelijk tot 
een fraaie presentatie. We hebben gefotografeerd in ons thema: Verdraagzaamheid ? De foto's 
zouden in beeldrijen worden getoond. Dora en joop hebben elkaar op een bijzonder wijze 
gevonden en geïnspireerd . Het resultaat is "TILT" geworden. 

Een woord van dank aan het adres van Dora is op z'n plaats. Zonder haar motivatie en 
doorzettingsvermogen had ik het allang laten afweten. Wat een energie straalt er van haar af. We 
hebben op een heel bijzonder wijze samengewerkt tot het uiteindelijke eindresultaat.

Zeven maanden later. We zijn op TILT.

Joop Gobes
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Expositie Fotof

Fotof. Een fotoclub die afwijkt van de gemiddelde fotoclub of fotocollectief. Op de eerste plaats een 
vriendenclub. Maar met een gemeenschappelijke noemer, de fotografie. En daarin streven de 
leden kwaliteit na en zoeken ze de grenzen op. Menige prijs werd behaald zowel op regionaal, 
Nationaal als Internationaal nivo. De exposities van Fotof worden graag bezocht en zijn vaak 
spraakmakend.

Een van onze laatste expositie's, in de Gemeentegrot in Valkenburg was mede door de bijzondere 
omgeving en de speciale technische uitdagingen iets waar wij en met ons vele bezoekers met veel 
plezier aan terug denken.

Wij nodigen u daarom ook graaag uit voor de opening van onze fotoexpositie, op vrijdag 5 
november a,s. om 20.00 uur in Galerie Artego van Best Western hotel Walram, aan het Walram 
plein 37 in Valkenburg aan de Geul.
Tevens geopend op zaterdag 6 november en zondag 7 november 2010 van 11.00 tot 17.00 uur
Meer info op www.fotoflimburg.nl

Expositie fotogroep ISO’73 in gemeentehuis Landgraaf

Fotogroep ISO’73 houd van 5 t/m 27 november een expositie plaats in de Burgerzaal van het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 te Landgraaf. De expositie wordt geopend door Wethouder van cultuur 
Dhr. Harry Leunessen. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 5 november 2010 om 20.00 uur.

ISO’73 is in 1973 ontstaan na een cursus fotografie in het wijkcentrum 'de Kleikoel'. Enkele van 
deze cursisten hebben na afloop van deze cursus een fotogroep opgericht met de naam 
'Fotogroep de Kleikoel'. Vervolgens sloot deze Landgraafse fotoclub zich omstreeks 1980 aan bij 
de Nederlandse fotobond en werd de naam ‘Fotogroep de kleikoel’ veranderd in 'Fotogroep 
ISO'73'

Foto: Loek Laudy
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ISO’73’ is een zeer actieve club en biedt leden een platform om hun kijk op fotografie te 
ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren. Centraal staan de avonden 
waarop eigen werk wordt besproken. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd en workshops 
verzorgd over digitale fotografie en zijn er ‘werkavonden’ met een bepaald thema. In de afgelopen 
decennia is met wisselend succes deelgenomen aan fotowedstrijden in binnen- en buitenland. Het 
volle jaarprogramma getuigt van een divers interesseveld. De leden gaan dan ook vaak samen op 
stap om te fotograferen op locatie in binnen- en buitenland.

Tijdens de expositie in het gemeentehuis van Landgraaf exposeren vijftien leden met een 
honderdtal foto’s met uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er niet alleen portret-, natuur-, en 
architectuurfoto’s, maar ook stillevens, landschappen 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: 
Jan Mrösz, Jo Ogrinc, Wiel Cortjaens, Cor Niemandsverdriet, Pieter van der Wal, Roger Geurtzen, 
Hub Habets, Andre Boumans, Hub Moonen, Loek Laudy, Steffie Michorius, Heniu Sinkiewicz, 
Marc Bijl, Jan Vaessens en Jochen Linnarz.

De expositie in het Raadhuis te Landgraaf is te bezichtigen van 5 t/m 25 november, op maandag 
t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Donderdag tot 19.00 uur. 
Zaterdag 6 en zondag 7 november van 14.00 uur tot 17.00 uur.
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