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Foto: Jacqueline Lemmens 
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Juni 

 

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

Mei Dieren  Het onderwerp dieren was breed. Dieren met mensen, dieren close-up, dieren op de operatietafel, alles was 

geoorloofd. Toch was de postkaart van Jacqueline Lemmens de foto die mij het meest aansprak.  

Jacqueline, is er even voor gaan liggen en heeft de koe mooi in beeld gebracht. Ondanks dat Jacqueline niet in beeld is, is het 

contact tussen de koe en Jacqueline zeker aanwezig. De schuine opname zorgt voor een speels tafereel. De koe likt bijna de 

lens en achter de lens zit/ligt Jacqueline. Prima belichting, verder is het mooi dat het voorste gras scherp is en de rest onscherp 

wegloopt. Heel goed gedaan Jacqueline! Dit is zeker de plek op de voorpagina waard. Dank je wel voor je bijdrage.  

 

Het thema van volgende maand is Kinderen. Heb jij dat leuke plaatje waar kinderen voor kunnen zorgen? Kinderen doen 

immers gek, showen hun passie voor hun speelgoed of staan gewoon model, alsof ze het dagelijks doen. Wil jij jouw foto met 

ons delen? Stuur je foto 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'. 

 

Voorwoord Voorzitter 

Voorafgaand aan de bespreking van de Bondsfotowedstrijd in Roermond werd Johan van der Boomen gehuldigd als lid van 

verdienste van de Fotobond. Die eer viel hem te beurt voor zijn jarenlange lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de 

Fotobond. Als bestuurslid organiseerde Johan vorig jaar de besturendag en had hij de verantwoordelijkheid voor de wedstrijd 

Foto-online. 

In het kader van de brede kwaliteitsontwikkeling die door de bond is ingezet, was Johan commissaris bij de commissie 

opleidingen en fotobesprekingen. Dus volop redenen om Johan te eren. De voorzitter van de Fotobond, Frank Boots, was 

daarvoor naar Roermond afgereisd en voor de ongeveer vijftig aanwezigen sprak hij zijn dankwoord uit. Helaas maakt Johan 

geen deel meer uit van het DB, maar ik ga er vanuit dat iedereen dat inmiddels weet. Ook namens de afdeling: Johan bedankt. 

De bespreking van de Limburgse inzendingen naar de Bondsfotowedstrijd 2011 gebeurde door Jan Kok. Wellicht is Jan nog 

niet zo bekend in het Limburgse maar als oud docent van de Fotovakschool is hij een professional die goed duidelijk kan maken 

hoe hij foto‟s beoordeelt. Hij was een van de drie juryleden dit jaar. De bespreking was deskundig, interessant en afwisselend. 

Enige humor is Jan niet vreemd. Daarmee waren alle ingrediënten voor een geslaagde avond aanwezig. De opkomst van de 

clubs viel tegen, maar 10 van de 26 deelnemende Limburgse clubs hadden zich de moeite genomen om naar Roermond te 

komen. Groot voordeel was echter dat er voldoende tijd was om alle foto‟s van die clubs afzonderlijk te bespreken. Ik denk dat 

iedereen het als nuttige feedback heeft ervaren, ook al zijn er altijd discussies mogelijk over de beoordeling. 

Frans Grommen 

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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Bestuurlijke mededelingen 

Curus Fotobespreken 

Mededeling namens Gerrit Valkenwoud, voorzitter Taakgroep Opleiding en Sprekers. 

Op de laatste Algemene Ledenvergadering 9 april is de beleidsnotitie van de Taakgroep Opleiding en Sprekers aan de orde 

geweest. 

Speerpunt Fotobespreken [passage uit de beleidsnotitie]: 

Onder verantwoordelijkheid van de Fotobond wordt er een cursus Fotobespreken opgezet. Elke club kan twee leden laten 

deelnemen aan de cursus. Het zijn natuurlijk bij voorkeur mensen die na het volgen van de cursus in de club een belangrijke 

push kunnen geven aan de fotobesprekingen. De Fotobond maakt het “fotobespreken” tot een “task force” en stelt daarvoor 

middelen beschikbaar. Daarnaast zullen in de uitvoeringsfase de clubs/deelnemers een financiële bijdrage leveren. Het 

afdelingsbesturen speelt in de uitvoering een organisatorische en logistieke rol. 

De bondsmentoren worden ingezet voor de uitvoering (zo mogelijk regionaal/per afdeling). De cursus wordt aangeboden aan 

alle aangesloten fotoclubs in de komende twee seizoenen (2011/2012 en 2012/2013). De cursus heeft een omvang van 4 

avonden van elk 2 ½ uur. De logistieke organisatie berust bij het afdelingsbestuur. 

Het leerplan van de cursus is inmiddels door de taakgroep opgesteld. De mentoren worden op een studiedag (1 oktober 2011) 

voorbereid om met het leerplan van de cursus aan de slag te kunnen gaan. De studiedag zal door de Taakgroep in overleg met 

o.a. de afdeling educatie van het Nederlands Fotomuseum worden voorbereid en uitgevoerd. Het boek „FOTOBESPREKEN‟ 

[juli 2011, Hans Brongers en Simon Ophof] zal als cursus- en naslagmateriaal worden gebruikt. Deelnemers schaffen dit boek 

op eigen kosten aan. De aan de studiedag deelnemende bondsmentoren krijgen dit boek door de fotobond aangeboden. 

De beleidsnotitie krijgt inmiddels een vervolg in verschillende acties die de taakgroep ter hand neemt. Een belangrijk speerpunt 

voor zowel het bestuur van de Fotobond als voor de taakgroep is de cursus Fotobespreken voor leden van de aangesloten 

fotoclubs. Onder het mom van “een goede fotobespreking leidt tot (betere) kwaliteitsfoto‟s”, is er door de taakgroep een cursus 

Fotobespreken opgezet die medio november 2011 in de afdelingen van start gaat. 

Enthousiaste leden van fotoclubs kunnen zich nu al bij ons aanmelden … wordt vervolgd! 

Frans Smets 
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Persberichten 

Bijzondere fotopresentatie in Kunstcentrum Venlo: Lilith. 

 

 

Veel werk van fotokunstenares Lilith (Reuver) tovert onmiddellijk een grote glimlach op je gezicht. Je wordt er blij van. Haar 

foto‟s zijn vrolijk, opgewekt, fris, levenslustig. Maar soms is het anders. Serieus, dieper. Zoals haar serie “I could „ve had 

Religion”. Een zoektocht naar religie, de eigen verbeelding daarvan, naar zichzelf? Geen eenvoudige afbeeldingen, maar ver 

uitgewerkte invullingen. En juist dat is boeiend. Het verraadt de worsteling, de eigen interpretatie, en het gevecht om dat perfect 

te verbeelden. 

Lilith is haar eigen model en dat geeft het werk een extra lading. Bij „zelfportret‟ denk je direct aan Cindy Sherman die 

wereldberoemd werd met zelfgemaakte „film-stills‟. Of aan Anton Corbijn die in de huid van popidolen kroop en zo een 

fantastische serie zelfportretten maakte. Geen kleine namen die bovenkomen als je het werk van Lilith ziet. En toch moeten die 

het vaak afleggen tegen haar werk, want dit is geen spielerei. Het heeft diepgang. Het zijn geen zelfportretten in de klassieke 

zin, maar misschien zijn het juist wel zelfportretten in overdrachtelijk betekenis. Overtuig jezelf tijdens de presentatie. 

Plaats: Kunstencentrum Venlo, Goltziusstraat 21, 5911 AS te Venlo 

Datum/tijd: 20 september 2011, Aanvang 20 uur. 

Deze presentatie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de fotoclubs in Venlo en het Kunstencentrum Venlo en wordt 

mede ondersteund door het Huis van de Kunsten Limburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilith – (uit de serie “I could „ve had religion”) His bride (their love, their pain) 
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19 oktober fotobespreking Roermond 

 

Fotobespreking Documentaire Fotografie 

De switch naar een woensdagavond voor deze fotobespreking beviel dit voorjaar uitstekend. Daarom ook voor het najaar 

eenzelfde keuze. Woensdagavond 19 oktober vanaf 19.30 uur. Lokatie als vanouds: Huis voor de Kunsten Limburg, 

kapellerlaan 36 in Roermond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast documentair werk kan er ook andere seriematige fotografie besproken worden. Vooral series die nog niet afgerond zijn, 

zijn boeiend om te bespreken. Hoe te selecteren, wat, en waarom, zijn bepalend voor het eindresultaat. Het bespreken van die 

(on)mogelijkheden is uitermate leerzaam. Niet enkel voor het selectieproces zelf, maar ook als kennis voor nieuwe opname‟s. 

John Lambrichts zal wederom van de partij zijn om de bespreking te leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svp van te voren aanmelden bij jannabuurs@home.nl 

 

mailto:jannabuurs@home.nl


 Rayonbulletin  

 

[Kies de datum] Editie 11 

Aanpassingen bij contacten 

De contacten op de website zijn aangepast. 

Om een beter overzicht te krijgen, is er gekozen voor een andere opzet bij 'Contact'.   Voorheen waren er aan de linkerzijde 2 

linken, een voor het Bestuur en een voor de Redactie. 

Er is nu gekozen voor een andere opzet; een overzicht van alle bestuursleden en redactieleden op een pagina; zie hiervoor de 

link 'Contact' aan de linkerzijde. 

Contact met de webbeheerders 

Ook het contact met de webbeheerders is vereenvoudigd. Alle emailadressen zijn gekoppeld aan alle webbeheerders; vroeger 

ging info@fotobondlimburg alleen naar Clementine Houben; nu komt deze mail bij alle webbeheerders binnen.   Dit geldt 

tevens voor redactie@fotobondlimburg (voor foto van de maand) en nieuw-account@fotobondlimburg 

Het beheer voor 'Foto van de maand' blijft in handen van Fred Vaessen. 

De webbeheerders. 

Art Visions 2011 

Foto Expositie Geert Noy en Jan van Soest 

Van 22 mei tot 31 juli 2011 exposeren o.a. Geert Noy en Jan van Soest in: 

Galerie Schneeschweinschen   Zeppelinstrasse 34   47638 Straelen  Duitsland. 

De opening is op 22 mei van 11 - 18u.  Onder het genot van een hapje en een drankje is er ook een diashow met een 

fotoimpressie uit Nepal en mooie tuinen. 

Openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8 -17u of op afspraak. Voor meer informatie kunt u terecht op 

onze website. Graag verwelkomen wij u op onze foto expositie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Soest 

 

http://www.fotobondlimburg.nl/contact.html
http://www.schneeschweinchen.com/
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Grenzfaelle / Grensgevallen 

 

Expositie Fotoclub Océ 
28 mei t/m 3 juli 2011 

Werner-Jaeger-Halle in Nettetal-Lobberich 

 

 

In 2009 vond in het Hemelvaartweekend het grensoverschrijdende theaterfestival Grenzhopper plaats in Venlo en Nettetal. 

Fotoclub Océ was gevraagd om de diverse uitvoeringen vast te leggen. 

Voor de 2011-editie van Grenzhopper werden we wederom hiervoor uitgenodigd en vanzelfsprekend werd dat toegezegd. Maar 

we waren ook op zoek naar een meerwaarde. In overleg met de Grenzhopper-organisatie besloten we als fotografen zelf ook 

met het festivalthema (grens) aan de slag te gaan. Onze benadering resulteert uiteraard in een aantal foto‟s (sommige 

bestaand, veel nieuw). Een selectie daarvan wordt in bovengenoemde expositie tentoongesteld. Door de kruisbestuiving met 

het theaterfestival is voor beide een toegevoegde waarde ontstaan. 

  

Op zaterdag 28 mei om 18.00 uur wordt de tentoonstelling geopend door de Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und 

Städtepartnerschaften, Frau Renate Dyck. Na de opening is de expositie te bezichtigen op woensdag, zaterdag en zondag 

van 15-17 uur.· 

U bent van harte welkom!  

Het Theater-Festival „Grenzhopper“ vindt plaats van 1 tot en met 5.Juni 2011. 

Voor informatie: www.grenzhopper.eu 

  

Namens Fotoclub Océ 

  Jan Nabuurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grenzhopper.eu/
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Expositiebesprekingen 

Expositie Foto Groep Waerachtig Mestreech 
mei 2011  Sportcafé De Heeg, Maastricht.    

Inleiding    

Voor het eerst in haar geschiedenis toonde de in 2009 opgerichte fotogroep Waerachtig Mestreech haar fotowerk aan het 

publiek.    

Voor de officiële opening sprak ik kort met de voorzitter Yo Leenders. Hij vertelde mij dat  er bij een aantal fotografen eind 2008 

de behoefte ontstond een nieuwe fotogroep op te richten. Ze wilden het gewoon anders doen. Meer betrokkenheid binnen de 

groep. Daarnaast wilden ze de fotogroep niet groter laten worden dan 10 leden, zodat tijdens de fotobespreking voldoende 

aandacht geschonken kan worden aan iedere foto. In 2009 was de officiële oprichting.   De club telt momenteel 9 leden.    

Expositiebespreking    

Tijdens het „eerste rondje‟ kijken valt op dat er een aantal werken hangen van fotografen die al een lange tijd met fotografie 

bezig zijn. Je ziet al snel wie ook actief was in het „analoge tijdperk‟. 

Wat verder meteen in het oog springt is dat er onvoldoende rekening gehouden is welke foto‟s bij elkaar kunnen hangen. Met 

andere woorden; hoe te rangschikken, zodat de foto‟s elkaar versterken, zowel wat kleurschakering alsook inhoudelijke 

elementen betreft. Dit manco zie je wel vaker bij fototentoonstellingen. Een aandachtspunt dus! 

Echte uitschieters zaten er niet bij. Toch hingen er een aantal boeiende foto‟s die de moeite waard waren om bij stil te staan. 

De foto „Kirina – nostalgie‟ van Tanja van Zoeren. Een qua sfeer en belichting goed getroffen portret. Jammer dat de technische 

afwerking hier en daar tekort schoot. Een andere foto van haar hand was van een oorlogsdocument met de titel „Silent 

witnesses‟. Door een flinke kleurverzadiging kreeg deze een extra sterke lading. Dat was nu echt een foto die in een serie niet 

zou misstaan. Een foto met een sterk verbindend karakter, waardoor deze nog meer impact zou krijgen. 

Een klassieke zwart/wit print van Peter van Ingen Housz „Zon in Heybeliada‟ (Istanbul). Een straatgezicht met prachtige 

lichtschakeringen en een goede dieptewerking, die nog eens versterkt werd door een voorbijganger en zijn schaduw. Ook het 

„Ottomaans huis‟, met een uit het raam hangende vrouw kwam, mede door het goed gekozen standpunt, goed tot zijn recht. 

„De fiets‟ van Frits Stempher sprong er door de mooie kleurtonen ook uit. Een foto die door zijn vele details boeit. De zwart/wit 

foto van het  meisje in de bloesemweide kwam echter wat minder tot zijn recht omdat haar gezicht door de schaduw 

grotendeels werd onttrokken aan het blikveld, jammer. 

Eugene Reuters presenteerde een mooie print van fotograferende Aziaten. Door een goede vlakverdeling een sprekende foto. 

Zo zie je maar weer dat „less‟ vaak „more‟ kan zijn. 

De zwart/wit foto „Shadows on the stairs‟ van Jo Miseré sprong ook meteen in het oog. Jammer dat die door het ingenomen 

standpunt weinig dimensionaliteit meekreeg. 

Bij het werk van Piet Hein Zwaniken overtuigde de foto ‟64 Tote„ gemaakt in Berlijn het meest. Mooi in beeld gezet. Een foto die 

je niet zomaar loslaat. 

Cirus Gharabaghy kijkt op een bijzondere manier naar de dingen om zich heen. Veel oog voor details waaraan menige fotograaf 

voorbij loopt. Leuk om door de zoeker van de fotograaf mee te kunnen kijken. Zijn straattaferelen neigen naar het grafische. 

Ook in de foto van de voetgangersbrug in Maastricht is dat terug te vinden. Fraai in beeld gezet. 

Yo Leenders foto van het Holocaustmonument te Berlijn sprong er ook uit. De persoon op de foto laat zien hoe indrukwekkend 

dit monument is. De foto kreeg een extra push door het ingenomen standpunt. 

De foto „Waterspiegeling‟ van Raymond van Meulenbroek boeide mij vooral omdat de weerspiegeling tegen gehouden werd 

door de prachtig zichtbare structuur van de modder, bladeren en andere troep die in en op de plas water te zien waren. 
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Globaal genomen was het een mooie tentoonstelling, maar zoals gezegd zonder echte prikkelende uitschieters. Technisch valt 

hier en daar nog wat te verbeteren, zowel tijdens de opname alsook in de nabewerking. De presentatie zag er keurig uit. 

Je merkt dat de leden van Waerachtig Mestreech allen gepassioneerd zijn. Een fotogroep met ambitie. Dat zijn voorwaarden 

waardoor ze in de toekomst alleen maar kunnen groeien. 

Loek Laudy 

Meningen  

 

Ik heb al een boek 
Voor veel mensen is dat voldoende. Jammer. Want er is zoveel te ontdekken in boeken. Ook in fotoboeken. Prachtig fotowerk 

om van te genieten, om te analyseren en te bestuderen. 

  

Een van de boeken die regelmatig uit mijn kast komen is “Door het oog van de lens” van Gerry Badger. Een aanrader! Badger 

laat in dit boek overzichtelijk de ontwikkeling van de fotografie zien. Deels technisch, maar vooral de ontwikkeling als medium. 

Fotografie als autonome kunstvorm, als toepassing (reclame) en als verslaglegging. Aan de hand van sociale context en met 

voorbeelden van wereldniveau. Bekende beelden, maar ook onbekende verrassingen. Fotografie blijkt een krachtig 

communicatiemiddel (waarom denk je dat het Witte Huis de foto‟s van de gedode Osama BL niet wil vrijgeven?) . 

“Door het oog van de lens” is een fraai naslagwerk, maar kan ook aanleiding zijn om jezelf opnieuw te prikkelen en uit te dagen. 

Er blijken zoveel kansen te liggen. Een fotoboek is heel inspirerend. Dat geldt zeker voor dit boek. Regelmatig bekijken dus! 

 

Het boek kost 40 euro, maar laatst vond ik „m bij de Slegte voor 14,95. 

Veel lees- en kijkplezier. 

Jan Nabuurs 

  

 


