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Voorwoord Voorzitter 

 

Van de voorzitter, 

Voor de derde keer werd Limburg Foto geopend nu in Venlo, op 11 februari. Zo heeft de hele 

provincie de expositie in de buurt gehad. Ook in Venlo positieve reacties op het niveau van de 

tentoonstelling. 

Als u Limburg Foto al gezien hebt, is een reisje naar Rotterdam naar de National Fotomuseum zeer de 

moeite waard. De tentoonstelling Angry, jong en radicaal, laat de radicalisering van jongeren van in de 

afgelopen decennia zien.  Er is een grote verscheidenheid aan fotoprojecten en videowerken te zien 

die op zeer uiteenlopende wijze jongeren en groepen jongeren laten zien. Daarin zit ook de grote 

kracht van de expositie, de zeer verschillende benaderingen van de fotografen.  

Hoe anders is het werk van de Spaanse fotograaf Chema Madoz . Hij is een ware meester van de 

visuele poëzie. Hij verstaat de kunst van het kijken en dan vooral anders kijken. Met vaak eenvoudige 

beelden en met veel gevoel voor humor weet hij in zijn foto’s een verwarrende en soms surrealistische 

wereld neer te zetten. Hij is een voorbeeld van een fotograaf met een bijzondere creatieve 

benadering. Nog te zien tot 3 april in Rotterdam.  

Ondertussen gaat het bestuurlijke werk ook door. Zoals bekend is op 31 maart de Algemene 

Ledenvergadering. Ik hoop daar alle clubs te zien en samen te overleggen over hoe we de fotografie 

in Limburg verder kunnen  stimuleren en ontwikkelen. 

Frans Grommen 

Foto van de maand - maart 2011 

Experimenteel 

Het experimentele is niet iets wat voor ons allen is weggelegd. Toch zijn er genoeg fotografen die zich 

ermee bezig houden. De fotobond is er voor iedereen, dus ook voor de fotografen die de dingen net 

iets anders aanpakken dan anderen. Mijn aandacht ging uit naar een foto van Jos Lamers. Het bleef 

een beeld dat heel duidelijk is en niet abstract, maar je toch meeneemt naar een andere plek, een 

gevoel. Meer kan ik er niet over zeggen....een gevoel. Jos, heel speciaal gedaan. 

Het thema van volgende maand is een vrije keuze. Laten we eens zien wat iedereen kwijt wilt en nog 

belangrijker, wat erbij verteld wordt. Heb jij die foto die de voorpagina moet halen? Stuur ze naar me 

toe via de email en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. De beste foto verdient natuurlijk de 

voorpagina. 

Ik laat me verrassen met de spanning in de foto. 

 

Fred Vaessen 

Webbeheerder en redacteur 'Foto van de Maand'. 
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Bestuurlijke Mededelingen 

Uitnodiging Jaarvergadering 2011 – afdeling Limburg 

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering Fotobond BNAVF afdeling Limburg 

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 31 maart 2011 om 20.00 uur in Café Zaal “Aad Leeuwe” 

aan de Burgemeester Thomas Wackersstr 61 te Roermond. 

Willen de secretarissen hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodigen tot deelname aan 

deze vergadering. AGENDA en andere onderliggende stukken worden tijdig beschikbaar gesteld. 

Beëindiging deelname redactie 

Na vier leuke, creatieve en leerzame jaren, ga ik mijn deelname aan de redactie beëindigen. Mijn 

eerste rayonbulletin was van juni 2007. Destijds was het nog een papieren blaadje, dat gedrukt naar 

de mensen werd gestuurd. Problemen met A4’tjes, A3’tjes, enkelzijdig, dubbelzijdig, noem maar op. 

En dan nog de omzetting van de foto’s naar zwart-wit drukwerk. Samen met de website verdiende dat 

in 2007 een flinke modernisering. Een goede website en digitaal bulletin zouden veel kunnen 

betekenen voor het rayon, qua communicatie, modernisering en verjonging. Dat was een van mijn 

redenen om bij de redactie te komen. 

Met Trudy van der Gaag en Clementine Houben hebben we de jaren daarna de redactie gedaan. 

Later heeft Trudy het stokje overgedragen en kwam Fred Vaessen het team versterken. Inmiddels ben 

ik dus vier jaar verder. Het bulletin is gedigitaliseerd en bijna geautomatiseerd. Dit geldt ook voor de 

website. Het opzetten van de nieuwe website heeft erg veel tijd en inspanning gekost. Technisch 

inhoudelijk is het meeste te danken aan Clementine. We hebben vele mails besteed aan afstemming, 

maar het was zeker de moeite waard. 

De nieuwe website moet nog landen, maar dat is een kwestie van tijd. De leden (of afgevaardigden) 

kunnen zelf hun stukken schrijven, wat erg bijdraagt aan de dynamiek en flexibiliteit. Want zeg nu zelf, 

een maandelijkse update is toch niet van deze tijd?! Het is nu deels aan de leden om hier verder een 

succes van te maken. Bij deze dus ook de dringende vraag aan alle leden om hier iets mee te doen. 

In vier jaar heb ik een hoop meningen en kritiek gehoord over Fotobond Limburg. Niet wij, niet het 

bestuur, maar jullie zijn Fotobond Limburg! Dus laat van je horen en maak er samen iets moois van. 

Naast een mooie, kleine dochter van bijna vijf maanden oud, wordt het voor mij tijd om op zoek te 

gaan naar nieuwe uitdagingen. Daarom stop ik per eind maart 2011 mijn bijdrage aan de redactie. De 
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komende maand zal ik de artikelen afhandelen en het bulletin maken. Voor iedereen waarmee ik heb 

samengewerkt, vond ik het een erg leuke periode. Bedankt daarvoor en zeker tot ziens! 

Sander Hulsenboom 

Persberichten 

Vernieuwde website AV ZON Licht 

De website beheerder van AV ZON Licht  heeft de site grondig vernieuwd. Hij heeft vooral geprobeert 

de site aantrekkelijk te maken voor alle fotografen. Zo staan er vele links op die naar interessante sites 

wijzen! Kijk eens op  www.avzonlicht.nl  

Vanaf 3 maart kunt u het programma van de twee jaarlijkse clubpresentatie hier vinden! 

 

Presentatie AV ZON Licht 

Op 21 maart houdt AV ZON Licht haar tweejaarlijkse audio visuele  presentatie. Niet in Nederweert 

waar de club bij elkaar komt, maar in Tegelen. Centraal  gelegen in het woongebied van de clubleden. 

Adres:.... CC De Haandert, Haandertstraat 6-8 te Tegelen. De aanvang is om 20.00 uur. Het einde 

ong. 22.15 uur. De toegang is gratis. Echter, een bijdragebus staat bij de uitgang. U bent vrij te geven 

wat u denkt dat de avond waard is geweest voor u! Alle leden laten een productie zien. Direct na de 

vertoning zal/kan de maker voorgesteld worden en kunnen de bezoekers kort vragen stellen over het 

hoe en wat. Kort, want het is de bedoeling te komen kijken! De clubopdracht van afgelopen jaar wordt 

eveneens vertoond. De opdracht was in principe heel eenvoudig: Maak een 1 minuut serie! Het 

resultaat is een aantal heel diverse en heel korte series. 

Het programma zal vanaf 3 maart te zien zijn op de site van AV ZON Licht: 

http://www.avzonlicht.nl/ 

Plaatsen reserveren is niet nodig! We zullen ervoor zorgen dat iedereen kan zitten zodanig dat het 

geprojecteerde beeld goed zichtbaar is op het heel grote scherm! Voor info kunt u zich wenden tot 

george.v.d.ochtend@live.nl  

U bent van harte uitgenodigd door alle leden van AV ZON Licht! Tot ziens! 
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Nogmaals – Limburg Foto 2010 in Venlo 

 

Nogmaals kunnen de fotoliefhebbers hun hart ophalen bij deze unieke foto-expositie. De opening van 

de rondreiscollectie Limburg Foto 2010 is op vrijdag 11 februari om 19.30 uur bij het Kunstencentrum 

Venlo in Galerie de Binnenplaats, Goltiusstraat 21 in Venlo. 

Onze voorzitter Frans Grommen zal de opening verrichten. De expositie is t/m 2 maart. 

Meningen 

Anders 

Anders hoeft niet persé beter te zijn. Dus hoeft anders ook niet minder /slechter te zijn. Veel mensen 

hebben het eigenlijk niet op ‘anders’ staan. Iedereen, nou ja, niet iedereen natuurlijk, houdt van 

‘hetzelfde’. Van de staat hoe het nu is. Soms is men wel in voor ‘verbeteringen’, maar deze moeten 

toch in de lijn van ‘hetzelfde’ liggen. Dat geldt ook, in hoge mate, voor foto’s. Men wil het graag 

houden bij ‘hoe het nu is’. Het gezegde: alles is al eens gefotografeerd’ wordt daarbij vaak, te vaak, 

gebruikt om het ‘andere’ niet te hoeven accepteren, want het is er niet.  

Natuurlijk wil men wel een foto ‘beter’ maken. D.w.z. technisch ‘beter’ maken d.m.v. betere techniek 

en/of plaatsen in het vlak etc. Men wil liever geen andere invalshoek. Liever geen andere benadering. 

Men houdt het het liefst bij het ‘oude en vertrouwde’. Een foto moet scherp zijn, of op z’n minst één 

scherp punt hebben.  

Bij zwart/wit fotografie moeten liefst alle ‘kleuren’ zwart tot wit aanwezig zijn. Zo blijft het fotografen 
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wereldje doordraaien en dat al meer dan 100 jaar zonder voor de grote massa, ook maar een 

merkbare verandering. Ja, er veranderde iets in de techniek. Van glasplaten naar celluloid en nu naar 

pixels en van een ‘natte’ doka naar een ‘droge’ printer.  

Dat is het dan ook zowat. Wat is dat eigenlijk jammer.  

Het kan toch niet zo zijn dat er niet ‘meer’ is? Nee ik bedoel niet persé beter, maar gewoon: eens wat 

anders? 

Juryleden hebben met ‘anders’ grote moeite. Men wil zich niet graag de ‘broek scheuren’. Men durft 

geen risico te lopen en dus wordt ‘andere’ fotografie maar gauw terzijde gelegd. Het lijkt wel of die 

prenten heet zijn zo snel verdwijnen ze van de tafel. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, zeker als je je 

bedenkt dat sommige mensen al meer dan 30 of 40 jaar naar foto’s kijken.  

Je zou verwachten dat je er dan wel zo’n beetje op uitgekeken raakt. Immers, zoals we geconstateerd 

hebben, niet veel nieuws onder de zon en ‘alles is al eens gefotografeerd’. Toch? Men bedoelt met dat 

laatste eigenlijk: ‘alles is al zo gefotografeerd’. 

En toch…. komt er die foto welke niet snel in hokje zus of zo geplaatst kan worden…. even twijfel en 

dan snel… weg. Als een stuk heet ijzer. Men wil ervan af. Terwijl men eigenlijk het ijzer juist moet 

smeden als het heet is! ( of gaat dat ergens anders over?) Dat gaat zelfs zover dat een serie eigenlijk 

uit 3 foto’s moet bestaan. Niemand die zich eens afvraagt dat een serie eigenlijk best uit vier foto’s kan 

bestaan of 6.. waarom niet? Het zou toch alleen de fotograaf moeten zijn die dat bepaalt! 

Nee, dus. Een serie moet uit 3 bestaan en de foto’s moeten dezelfde ‘toon’ hebben. Waarom? Nou 

gewoon daarom. Punt. Dat hoort zo. Of andere onduidelijke beweegredenen. Zo zit de mens in elkaar: 

bang, afkerig van ‘anders’. Waarom? Omdat ‘anders’ wel eens gevaar kan inhouden.  Aardappelen 

kun je gerust eten, maar een schorpioen??? Nou nee. Dat kan wel eens gevaarlijk zijn. Of, altijd via 

die weg naar zus of zo… dat is veilig dan kom je er altijd…  Toch kan die andere weg zelfs beter zijn, 

of interessanter, of ook tot nieuwe uitzichten leiden etc.. 

En toch zijn er mensen in de loop van de geschiedenis geweest die bewust, of soms ook wel 

onbewust voor ‘anders’ gekozen hebben. Aan die keuze, bewust, onbewust, noodgedwongen of wat 

dan ook, danken we onze moderne tijd, waarin zeker niet alles ‘beter’ is, maar waar het wel beter 

toeven is dan ‘vroeger’.  

In het amateur- en zeker in het professionele fotowereldje is de ‘vooruitgang’ slechts te meten in 

honderdste van een millimeter. Met het aanbreken van het digitale fototijdperk zou het gebilligd zijn 

dat men zich zou verlossen van die knellende band van: alles is al eens gefotografeerd. Maar niets is 

minder waar. Het tegenovergestelde is wel waar. De traditionele manier van fotograferen wordt met 

armen en benen omklemd, terwijl de mogelijkheden, wat het gemak betreft, met vrachtwagens vol 

voor het grijpen liggen. Veel wordt dan bij voorbaat geen kans gegeven met de vraag of het dan nog 

wel om foto’s gaat. Een, natuurlijk, bij voorbaat volkomen zinloze discussie, want waar gaat men de 
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grens leggen? Bij het wijzigen van 10 pixels? Ik bedoel maar. Mag je de niveau’s aanpassen en een 

beetje met de kleuren schuiven? Ja, ja, want dat kon vroeger ook in de doka is dan vaak het 

antwoord, de redenering.  

En zo blijft het fotograferen bij het schieten van plaatjes en komt er weinig terecht van fotografie. Het 

creëren van een eigen wereldje waarbij de foto gezien kan worden als uitgangspunt om dat ‘andere’ te 

ontdekken en daar weet van te krijgen. 

Jammer toch? 

Miel van Montfort  

 

 

 


