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Foto van de maand

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

November 2010

Het aantal inzendingen van foto's voor deze 
maand was beperkt. Was de oorzaak het thema of 
misschien de tijd van het jaar? Toch is er een 
mooie foto uitgekomen die zeker de moeite waard 
is voor de voorpagina. Jacqueline Lemmens, van 
Fotokring Stein stuurde ons de foto van de maand. 

Over de locatie wilde zij het volgende kwijt: “We 
zijn 18 april met Fotokring Stein naar Insel 
Hombroich geweest! Een mooi Landschaftspark, 
waar je heerlijk kunt wandelen door de mooie 
natuur en waar om de zoveel meter leuke 
gebouwen staan met kunst erin.”

“Dit was een heel strak gebouw dat van binnen 
helemaal leeg was en daardoor een hele mooie 
akoestiek had! De moeite waard om er een keer 
naartoe te gaan!”

Persoonlijk vind ik de foto een genot om naar te 
kijken. Het feit dat ze in het zwart-wit is ingestuurd 
en daarbij vind ik de sfeer die het weergeeft heel 
prettig. Door het standpunt en het kader wordt men 
de foto werkelijk ingetrokken. Bedankt voor deze 
foto Jacqueline.

Dan natuurlijk het nieuwe thema. Tja...wie staat te 
popelen om eens wat foto's in te sturen? Wie wil er 
werk van zichzelf laten zien? Een thema dat 
niemand afschrikt, maar wel interessant is. Het 
nieuwe thema is “Straatfotografie”. 

Ik denk dat dit thema genoeg ruimte biedt voor 
iedereen. Wie wil eens iets van zichzelf laten zien? 
Allee, stuur je foto in, want wat heb je te verliezen?
Ik kijk uit naar alle mogelijke inzendingen. 

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

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. Met extra ingelaste ledenvergadering (zie persbericht). 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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Persberichten

Extra Ledenvergadering & opening Limburg Foto 2010 
Donderdag 28 oktober 2010 te Roermond 

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de extra Algemene 
Leden Vergadering Fotobond afdeling Limburg 

Deze extra ledenvergadering - voorafgaande aan de opening Limburg Foto 2010 - vindt plaats op 
donderdag 28 oktober 2010 om 19.30 uur in het Centrum voor de Kunsten aan de Lindanusstraat 
7 te Roermond. 

Willen de voorzitters en secretarissen hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodigen 
tot deelname aan deze vergadering. 

Agenda: 
1. Inloop en ontvangst vanaf 19.00 uur 

2. Opening door Henk Schobbers, bestuurlid 

3. Bekendmaking, verkiezing en benoeming van de kandidaat-voorzitter 

4. Korte toespraak door de nieuwe voorzitter 

5. Pauze 

6. Juryuitslag van Limburg Foto 2010 en uitreiking onderscheidingen 

7. Opening Limburg Foto 2010 en bezoek aan de foto-expositie 

8. Sluiting. 

De foto-expositie vindt daarna plaats gedurende periode 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. 
Parkeergelegenheid in de directe nabijheid is niet mogelijk en er wordt geadviseerd om uit te 
wijken naar gelegenheden bij het Designer Outlet Center Roermond. Kom bij voorkeur met het 
openbaar vervoer. 

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

Bestuur Fotobond Afdeling Limburg, 
donderdag 30 september 2010

Fotobond – afdeling Limburg   Rayonbulletin
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Limburg Foto 2010

Fotoliefhebbers kunnen in de periode van 29 oktober t/m 6 
november a.s. hun hart ophalen in het Centrum voor de 
Kunsten in Roermond. De Fotobond – afdeling Limburg 
organiseert dan de tweejaarlijkse foto expositie Limburg Foto. 
Tijdens Limburg Foto 2010 zijn zo’n 100 foto’s en series te 
zien zijn van Limburgse amateurfotografen die, in clubverband 
of individueel, lid zijn van de Bond van de Nederlandse 
Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV). De opening van 
Limburg Foto 2010 vindt plaats op 28 oktober om 20.00 uur. 
Tijdens de opening worden de winnaars van Limburg Foto 

2010 bekend gemaakt en wordt tevens de nieuwe voorzitter van de Fotobond – afdeling Limburg 
geïntroduceerd. 

In Limburg zijn ongeveer 600 amateurfotografen actief binnen de 35 fotoclubs, -kringen en 
-verenigingen die Limburg rijk is. Deze clubs zijn aangesloten bij de Fotobond – afdeling Limburg. 
De doelstelling van de bond is het bevorderen van de creatieve fotografie in verenigingsverband. 
Het is een grote eer om als amateurfotograaf geselecteerd te worden voor Limburg Foto. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal fotografen gebruik maakt van het recht om 
maximaal acht werken in te leveren. Dit jaar hebben 87 fotografen samen ongeveer 500 
fotowerken ingeleverd. Het jurylid Peter van Tuijl (BMK-coördinator en lid landelijke gesprekgroep 
journalistieke fotografie) heeft de uiteindelijke selectie voor de expositie Limburg Foto 2010 
gemaakt. Tijdens de opening van de foto expositie worden de winnaars van Limburg Foto 2010 
bekend gemaakt. Daarnaast zal ook de nieuwe voorzitter van de Fotobond – afdeling Limburg 
geïntroduceerd worden. 

Bij de organisatie van Limburg Foto 2010 wordt de Fotobond - afdeling Limburg ondersteund door 
het Huis voor de Kunsten Limburg, Fotogroep F8 uit Vlodrop, Fotoclub De Sluiter en Fotokring 
Midden Limburg uit Maasbracht en het Centrum voor de Kunsten in Roermond.
Limburg Foto 2010 is te zien van vrijdag 29 oktober t/m zaterdag 6 november a.s. (maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur) in de gangen van het Centrum 
voor de Kunsten (Lindanusstraat 7) in Roermond. Parkeergelegenheid in de directe nabijheid is 
niet mogelijk. Geadviseerd wordt om gebruik te maken van het openbaar vervoer of de 
parkeergelegenheid bij het Designer Outlet Center Roermond of Wilhelminaplein. 

Kijk voor meer informatie over Limburg Foto 2010 en de Fotobond – afdeling Limburg op 
www.fotobondlimburg.nl of www.hklimburg.nl/audiovisueel. 

Contactpersoon HKL: Hay Joosten, Consulent audiovisuele media
Kapellerlaan 36 • 6041 JC Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond

T: 0475 399 278 • F: 0475 399 298 • E: hjoosten@hklimburg.nl
www.hklimburg.nl   
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Expositie te Belfeld

In de Bibliotheek
Hamarplein 6
5951 CD Belfeld

Mens in Licht Verdicht
Foto’s, gedichten en ei-tempera's van

  
René Spee, Jos Rosenboom en Miryam Schobben

Opening op zondag 24 oktober 2010 om 14.00 uur

door Jan Saarloos, voorzitter van Fotogroep Belfeld.
Jos Rosenboom leest enkele gedichten voor.

Openingstijden op maandag en woensdag 
van 13.30 uur tot 17.30 uur
donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur
vrijdag van 13.30 uur tot 18.30 uur
toegang gratis

Jos Rosenboom (1950) 
Het schrijven van korte verhalen en gedichten combineert ze met het begeleiden van workshops 
“Natuurlijk Schrijven” in Klooster Wittem, Zuid- Limburg. Ze verzorgde veel cursussen creatief 
schrijven en gedichten schrijven bij verschillende culturele instellingen en bibliotheken. 
Voor “Beeldende Kunst in Kaart gebracht” door de gemeente Maastricht in 1999 uitgegeven, 
schreef ze gedichten als neerslag van de interviews die ze met de verschillende kunstenaars had. 
Dit gebeurde intuïtief. Sindsdien is schrijven bij foto’s een genre dat ze ook in haar lessen heeft 
uitgedragen. Regelmatig wordt ze door fotoclubs benaderd voor fototekstprojecten. Dat leidde in 
2004 tot de bundel Ogentaal, een uitgave van fotoclub “Het motief” te Heerlen en in 2009 tot 
Woordbeeld, een uitgave van Het Heerlense Schrijverscafé en fotoclub “ Reflex 88”. 
Verhalen en gedichten zijn opgenomen in o.a De Reiziger, Meulenhoffs dagkalender, 
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verzamelbundels van Uitgeverij Kontrast in 2008 / 2009 / 2010. Ze schreef en speelde een aantal 
teksten waaronder Vluchteling! in 2002.
www.taalparade.nl
email: josrosenboom@planet.nl

René Spee (1944)
Fotografeerde vanaf zijn 19de jaar. Aanvankelijk nog familiekiekjes, maar later meer natuur en 
mensen. Deed hij aanvankelijk zwart/wit fotografie en dia’s, nu is zijn aandacht verlegd naar 
digitale fotografie en bewerking. 
In 1988 was hij medeoprichter van Fotogroep Belfeld, welke nog steeds floreert.
Het digitale tijdperk vergroot zijn mogelijkheden tot Audio Visuele presentaties zoals bij AV 
Maastricht. Sinds 2001 is hij lid van fotoclub Dracula te Margraten. Mensen hebben een speciaal 
plekje in zijn fotohart. Ze zijn divers, kleurrijk en talrijk. Iedere situatie op straat, markt en elders, is 
een inspiratie om te fotograferen. De foto’s voor deze expositie zijn deels analoog en 
gedigitaliseerd, deels digitaal gemaakt.

In opdracht van de gemeente Belfeld maakte hij vier diaseries in overvloei over o.a. de bevrijding 
(1995), de voltooiing van de waterkering / dijk (1996) en over de opening van en werving voor 
industrieterrein Geloërveld in Belfeld (1997). Hij won verschillend prijzen in de Benelux en 
Duitsland en was een van de exposanten bij diverse tentoonstellingen zowel plaatselijk, regionaal 
als landelijk.
Amsterdam 2010 , galerie W1F
Maastricht 2010, Onder de Bogen
email: renespee@kpnplanet.nl

Miryam Schobben (1960)
Studeerde in 1995 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht. Sindsdien 
exposeert ze regelmatig in binnen– en buitenland en werkt ze als freelance docente tekenen en 
schilderen voor de Nationale Handels Academie te Panningen. Ze werkte verder o.a. als 
begeleidster creatieve technieken op een dagbesteding voor mensen met een lichamelijke 
beperking en zette op diverse plaatsen cursussen, workshops en kunstprojecten op.

Haar verf maakt ze volgens Middeleeuws recept zelf uit eieren, vernis en zuivere pigmenten.
Deze ei-tempera's zijn altijd opgebouwd uit diverse lagen; het materiaal krijgt daardoor de werking 
van een huid, waarin het leven zich al dan niet genadeloos afspeelt. Ze houdt van het wroeten in 
de verf en het onverwachte dat zich aandient, het combineren van en experimenteren met teken – 
en schilderwerk op papier en houten paneel. Met haar kleurrijke expressionistisch licht figuratieve 
werk wandelt ze door afzonderlijke levensfragmenten van de mens, waarbij ze het unieke en 
bijzondere van schijnbaar onbelangrijke fracties wil laten zien. Het gaat hierbij vooral om het vast 
houden van een sfeer, die anders verloren was gegaan.

Hoofdthema is het proces van het onderweg zijn en de verbazing over hetgeen zich hierdoor 
allemaal onverwacht aan je ontvouwt; de mens die zijn voetsporen zet in zijn eigen Terra Incognita 
en daarin op ontdekkingsreis durft te gaan. Gebeurtenissen van alle dag, observaties van 
gesprekken, eigen belevenissen, filosofieën en hersenspinsels zijn aanleiding om te werken.
Reizen, (flamenco) muziek, Middeleeuwse miniaturen, ruw gesteente, verweerde muren, 
afgebladderde verflagen, oud hout, de kust; ze vormen verkwikkende inspiratiebronnen.
Het reageren in verf op de gedichten van Jos, zonder dat ze de foto's van René te zien kreeg, is 
een nieuwe verrassende en zeer inspirerende ervaring.
www.kunstenaarsinlimburg.nl
email: miryamschobben@home.nl
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Expositiebesprekingen

Foto-expositie van Fotogroep Inter-Limburg in het Cultuurcentrum Achterolmen
te Maaseik (België)
De tentoonstelling is gevarieerd en geeft een mooi overzicht van deze Belgische en Nederlandse 
vrijetijdsfotografen, waarvan vele al enige bekendheid genieten. Beelden uit het ‘moderne’ digitale 
tijdperk worden afgewisseld met ‘ouderwetse’ analoge prenten. Een goede, evenwichtige en 
geslaagde mix.

Iedere fotograaf krijgt ruimschoots de gelegenheid om de bezoeker zijn manier van kijken te laten 
ervaren. Zo zien we een serie foto’s van Karin Bonnie, die het experiment niet schuwt en diepere 
lagen probeert aan te boren. Haar beelden prikkelen de fantasie en daarbij roepen ze tevens 
heftige emoties op. Een gevoel van voyeurisme komt in je naar boven. Deze beelden vormen een 
enorm contrast met de analoge zwart/wit foto’s van Albert Sneijkers. Zijn serie ‘het vlakke land’ 
creëert een oase van rust en roept daarbij herinneringen op van lang vervlogen tijden. “Ik 
fotografeer uitsluitend analoog zwart/wit en noem mij dan ook met trots een echte dinosauriër.” Met 
veel elan en hartstocht vertelt hij op welke manier zijn foto’s op locatie gemaakt worden en hoe die 
in de doka tot ‘leven worden gewekt’. Ook de analoge zwart/wit serie ‘Landschappen’ van Piet 
Versteegden is zeer overtuigend te noemen.
De beelden van Mia Geyens roepen door hun eenvoud en pasteltinten een serene en mystieke 
sfeer op. Iets om bij stil te staan en weg te dromen. Indruk maakt ook de serie ‘Wetlands’ van Theo 
Kuipers, zijn oog versmelt met de camera, versmelt met hetgeen hij door de zoeker ziet. Bij het 
aanschouwen van zijn beelden, die tegen het grafische -aanleunen, kijkt de bezoeker door zijn 
ogen met hem mee, wordt hij deelgenoot van….. Je kunt er naar blijven kijken!

Verder valt nog veel moois te bezichtigen van Hein Bonnie Karin de Jonge, Michel Fatan, Mathieu 
Jacobs, Hans Mastbroek, Ton Mestrom, Geert Noy, Guido Vandebroek en Jan van Soest. Teveel 
om allemaal te bespreken.

Conclusie: Het is een gevarieerde, contrastrijke expositie die u beslist gezien moet hebben. Alleen 
jammer dat de lichtinval van buiten en de verlichting van binnen voor storende reflecties zorgt. 

De expositie is t/m 30 oktober te bezichtigen in het Cultuurcentrum Achterolmen
Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik, België. Een grote parkeerplaats is aanwezig.
Op 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 zondag 17 oktober van 11 tot 17 uur.

Loek Laudy
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