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Rayonbulletin 

Webbeheer: 

Fred Vaessen 

Clementine Houben 

Diana Putters 

www.fotobondlimburg.nl 

Fred Vaessen beheert ook ‘Foto van de maand’. 

U kunt met uw vragen bij een van ons terecht. 

Ga voor de email naar de website. 

Colofon 

Voorzitter: 

Frans Grommen 

Kasteel Frymersonstraat 28, 6043 XL Roermond 

Tel: 0475-691019 

Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl 

Secretaris: 

Frans Smets 

Geliskensedijkweg 7, 5927 NG Venlo 

Tel: 077-3827851 

Email: secretaris@fotobondlimburg.nl 

Penningmeester: 

Anja Schobben 

Krompbunderstraat 25, 6171 LK Stein 

Tel: 06-17320064 

Email: penningmeester@fotobondlimburg.nl 

Bestuurslid: 

Vacature 

Bestuurslid: 

Dora van de Loo 

Mercatorstraat 1, 5911 AN Venlo 

Tel: 077-3513174 

http://www.fotobondlimburg.nl/
mailto:voorzitter@fotobondlimburg.nl
mailto:secretaris@fotobondlimburg.nl
mailto:penningmeester@fotobondlimburg.nl
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Mei 

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

April Glas 

Glas is er in diverse vormen. Je kunt er doorheen kijken, fotograferen, spiegelen, noem maar op. Guido Hahnraths van 

Fotokring Stein noemt het een experiment, maar ik noem dit een geslaagde foto! 

Heeft iedereen zoiets thuis liggen? Guido vertelde zijn verhaal over het glas werk: "Tijdens de koude en natte dagen gezocht 

naar onderwerpen waarmee ik thuis kon experimenteren. En opeens wist ik mij dat glazen schaakbord nog te herinneren. Dat 

had ik van de zomer voor 0,50 euro gekocht op de rommelmarkt met het idee om dit ooit te gaan fotograferen. Dus dit was dan 

maar het tijdstip ooit. En toen begon het.....glas hoe fotografeer je dat eigenlijken ik kwam er al snel achter dat dit niet zo 

eenvoudig is. Na veel experimenteerwerk en de nodige uurtjes gefotografeerd te hebben was dit beeld dan toch geboren. Zelf 

ben ik tevreden met mijn eerste glas experimenten dit zal zeker een vervolg krijgen. Want opgeven doen wij nooit........nou ja 

met schaken dan af en toe." 

  

Guido, bedankt voor je bijdrage deze maand. 

U kunt de andere inzendingen op de site bekijken. 

Het thema van volgende maand is Dieren. Dieren zijn toch zo leuk om te fotograferen. Ze doen nooit wat je wilt en als je er niet 

klaar voor bent, doen ze dingen die je juist had willen vastleggen. Heb jij dat leuke moment, waarbij het contact tussen mens en 

die voelbaar is? Stuur je foto naar me toe via de email en de foto 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'. 

 

Voorwoord Voorzitter 

 

Drie clubs bij de eerste 17. Dat was een mooi resultaat van de Limburgse clubs bij de Bondsfotowedstrijd 2011. Fotokring Stein 

behoort met haar derde plaats tot de topgroepen. Een resultaat om trots op te zijn. En uiteraard hartelijke felicitaties voor deze 

prestatie. Gelukkig was Stein uitermate goed vertegenwoordigt in Rijen bij de bekendmaking van de uitslag. Dat had minder te 

maken met de te verwachten uitslag als wel met het feit dat Fotokring Stein de eer toevalt om volgens jaar de 

Bondsfotowedstrijd te mogen organiseren. Dat wordt dus voor Limburg een ‘thuiswedstrijd’. Wellicht een extra motivatie voor de 

Limburgse clubs om er dit jaar nog eens hard aan te trekken voor een mooi resultaat volgend jaar.  

Fotogroep Iso ’73 uit Landgraaf en F8 uit Roerdalen scoorden respectievelijk een 14de en 17de plaats. Ook zij gefeliciteerd met 

de uitslag.  

De juryleden concluderen in hun juryrapport dat heel veel foto’s over bijna niets gaan. Tijdens de bespreking in Rijen werd al 

duidelijk dat de jury van mening is dat ‘er iets moet gebeuren’ in de foto, iets dat de verbeelding prikkelt. Bij de uitslagen van de 

fotowedstrijden in de laatste jaren is deze opvatting herkenbaar. In die zin is dat de heersende opvatting over fotografie 

momenteel. Het moet meer zijn dan een mooie prent die misschien in alle opzichten esthetisch verantwoord is maar een sociale 

of fantasievolle dimensie mist.  

De jury heeft zelfs het idee dat ze niet de beste foto’s te zien hebben gekregen. Dat zou , naar hun mening, kunnen liggen aan 

de wijze waarop de selectie van de inzending van de clubs gebeurt. Ik geef deze mening hier maar even door.  

http://www.fotobondlimburg.nl/component/contact/14-redactie/1-fred-vaessen.html
http://www.fotobondlimburg.nl/component/contact/14-redactie/1-fred-vaessen.html
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Op woensdag 11 mei worden de Limburgse inzendingen besproken in Roermond. Uiteraard is iedereen daar van harte welkom. 

Altijd erg leerzaam om zo’n bespreking bij te wonen. Ik verwacht dan ook een groot aantal leden van de Limburgse fotoclubs. 

Tot de 11de.  

  

Frans Grommen 

Bestuurlijke mededelingen 

Bespreking Bondsfotowedstrijd 2011 

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

Bespreking Bondsfotowedstrijd - Fotobond afdeling Limburg 

door één van de juryleden 

Jan Kok 

Deze bespreking vindt plaats op woensdag 11 mei 2011 om 20.00 uur 

in het Café Zaal ‘Aad Leeuwe’ aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond. 

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

bijeenkomst. 

PROGRAMMA 

1) Bespreking van de inzendingen van de collecties van de topgroepen 

2) Bespreking van de bekroonde foto’s met de sticker, brons – zilver – goud 

3) Bespreking van de ingezonden collecties van de aanwezige Limburgse clubs. 

 

Gelieve na afloop foto’s en CD’s van de aanwezige clubs ophalen en meenemen. 

 

Persberichten 

Uitnodiging Modellendag 2011 te Steyl 

Op 22 mei a.s. wordt er weer een Modellendag gehouden in de prachtige Jochumhof te Steyl. Evenals voorgaande jaren is er 

voor de modellen een aparte ruimte gereserveerd waar zij zich kunnen kleden en hun make up kunnen bijwerken. 

Deze ruimte is uiteraard alleen toegankelijk voor modellen en eventueel aanwezige visagie. De opening vindt plaats om 10.00 

uur in het theehuis. Deelnamekosten per fotograaf zijn € 10,00, dit is inclusief de entree en een consumptie. 

Graag bij binnenkomst afrekenen met ondergetekende. De fotograaf betaalt zelf de entreekosten voor zijn/haar model(len). 

Er is gelegenheid tot fotograferen van 10.00-16.00 uur. Deelnemende fotografen worden later ook uitgenodigd voor een 

"terugkomdag" waar men elkaars werk kan bewonderen en bespreken. 
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Veel foto plezier gewenst! 

Henk Schobbers Fotogroep Belfeld 

Webbeheerders gevraagd 

We hebben na onze oproep afgelopen maand voor webbeheerders al één reactie gehad, Diana Putters heeft zich inmiddels bij 

ons aangesloten.  

Diana is lid van Fotogroep Tegenlicht en Fotogroep Artillusio, zij is naast haar dagelijks werk en fotograferen eveneens actief 

met het maken en ontwikkelen van websites. Onze redactie is blij dat zij ons team komt versterken. 

Niet iedereen van ons redactie-team is altijd inzetbaar en we zoeken nog meer kandidaten voor de redactionele bijdrage.  

Denk je dat je voldoende kennis van websites, software en computers hebt en vind je het leuk om je in te zetten voor de 

Fotobond afdeling Limburg, kom dan ons team versterken. 

Wat zijn je taken? 

Als webbeheerder ben je verantwoordelijk voor de 'back-end' activiteiten. Je controleert of er nieuwe artikelen zijn ingezonden, 

controleert de tekst op inhoud en/of spelling, vervolgens plaats je het gecorrigeerde artikel online.  

 

Ons redactie-team werkt met een maandelijks schema en hoe meer mensen mee willen helpen, hoe minder vaak je 'dienst' 

hebt. 

Heb je interesse, of wil je wat meer informatie, neem dan contact op met een van de redactieleden. 

De redactie 

Jaarverslag 2010 en Activiteiten 2011 

Als naslagwerk en zoals besproken tijdens de Jaarvergadering op donderdag 31 maart 2011, te downloaden het Jaarverslag 

2010 en de Activiteiten 2011 van de Fotobond afdeling Limburg. 

 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/Bestuur/ALV-Jaarverslag_2010-BNAFV-Limburg.pdf
http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/Bestuur/ALV-Jaarverslag_2010-BNAFV-Limburg.pdf
http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/Bestuur/ALV-Activiteiten_2011-BNAFV-Limburg.pdf

