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Informatieblad voor de vrijetijdsfotograaf 

 

 

 

 

Foto: Jean Pierre Cremers 
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Rayonbulletin 
Webbeheer: 

Clementine Houben 
Diana Putters 
Hub Tonnaer 

U kunt met uw vragen bij een van ons terecht. 
 

Foto van de maand: 
Fred Vaessen 

 

Kijk voor e-mailadressen op de website  
www.fotobondlimburg.nl 

 

 

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 



! "#$%&'())*+,&! !

!
!"#$%&%'(%'#)*""+!"#$%$&!''!

-(.(/+(/!
Elke maand een foto van een van de Limburgse leden, gekozen door Fred Vaessen. 

Juli Zon, zee en strand 
 
 De maand juli deed aan inzendingen niet onder aan de vorige maand. Zonsondergang, woestijn, frisse duiken in het water maar 
ook regendruppels tegen een raam voor degene die thuis bleven. Dat is in het kort samengevat wat er aan foto's is 
binnengekomen. Heerlijke frisse kleuren zorgen ervoor dat we weten hoe een vakantie er uit hoort te zien.  

Het thema sprak duidelijk mensen aan en aangezien we allen wel op een moment vakantie hebben, is het een uitgelezen 
moment om foto's te nemen. Ik ben zeer tevreden over het resultaat en de winnaar van de foto van de maand. Jean Pierre 
Cremers wist het juiste moment te vangen.  

Jean Pierre nam de mooi gekleurde vakantie huisjes als kader , de zee als achtergrond en een heel belangrijk onderwerp vormt 
de schaduw op een van de huisjes. Heel goed, snel gereageerd (want als je lang stil moet staan met de fiest val je om) en mede 
daarom foto van de maand. De foto sprong er voor mij tusenuit, vandaar mijn keuze voor deze foto. 

De vakantie is nog steeds in volle gang. Toch wil ik het thema blijven veranderen en misschien de macrofotografen eens het 
toneel bieden en hun foto's te laten zien. MACROFOTOGRAFIE; wie durf....larven, insekten, maar ook speciale macro 
onderwerpen zijn gewenst....het mag allemaal, dus stuur je foto in en misschien zien we jouw foto wel van dichtbij op de 
voorpagina!!! Stuur je foto dan naar me toe via de email en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. De beste foto verdient 
natuurlijk de voorpagina. 

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 25 augustus 2011. Bedankt alvast !! 
 

Fred Vaessen 
Webbeheerder en redacteur 'Foto van de Maand'. 
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Op 14 augustus wordt in het Limburgs Museum in Venlo de uitslag bekend gemaakt van de Euregionale fotowedstrijd ʻHet 
Verenigingslevenʼ. Een moeilijk thema blijkbaar. Het aantal deelnemers lag een stuk lager dan bij de vorige wedstrijden. Ik 
maakte me wat zorgen over de deelname van Limburgse fotografen maar gelukkig blijken die nog het meeste te hebben 
ingezonden. 
Het thema ʻVerenigingslevenʼ is in Limburg zo alom tegenwoordig maar daarom fotografisch niet gemakkelijk. We kennen 
allemaal de vele fotoʼs van trotse schutterkoningen al dan niet vergezeld van rijk versierde koninginnen. Of de harmonieën en 
fanfares die ieder dorp en stad opvrolijken, om nog maar niet te praten over de vele sportverenigingen, of de duivenmelkers en 
andere dierenvrienden in clubverband. Omdat we er zoveel fotoʼs van gezien hebben is, het moeilijk om je te onderscheiden. 
Van een collega voorzitter uit Den Haag hoorde ik dat een van hun leden iedere zondag vanuit Den Haag naar Limburg trok om 
bij een schutterij fotoʼs te maken. Voor westerlingen is een schutterij een curiositeit die een wekelijkse reis van enkele uren 
retour rechtvaardigt. De hoeveelheid tijd die deze fotograaf investeert bewijst dat het thema diepgang vereist om tot een 
originele aanpak te komen. 
Daarom ben ik blij te horen dat de jury tevreden is over het niveau van de ingezonden fotoʼs. Het is blijkbaar gelukt om verder te 
komen dan de voor de hand liggende fotoʼs die we veelal kennen uit kranten en andere nieuwsmedia. Ik ben dan ook reuze 
benieuwd naar de uitslag. 
Frans Grommen 
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Na onze oproep voor een webbeheerder voor de website van Fotobond Limburg, hebben we een reactie gehad van Hub 
Tonnaer.  Hub is sinds 3 jaar (bestuurs-)lid van de Fotokring Midden-Limburg (Roermond). Naast fotograferen beheert hij enkele 
websites via een contentmanagementsysteem en in het verleden heeft hij ook zelf enkele websites ontwikkeld. Momenteel is hij 
nog dagelijks werkzaam als onderwijskundige bij een Regionaal Onderwijscentrum (ROC), maar hierin komt per 1 januari 2012 
verandering als hij met pre-pensioen (FPU) gaat en 'veel'  vrije tijd erbij krijgt. 

Onze redactie is blij dat hij ons team komt versterken. 

De redactie 
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van 14 augustus t/m 30 oktober 2011 in het Limburgs Museum te Venlo Openingstijden:  
dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur 

 
De tweejaarlijkse euregionale fotowedstrijd voor vrijetijdsfotografen staat dit jaar in het teken van 
Verenigingsleven/Vereinsleben. Deze tweejaarlijkse wedstrijd voor documentaire fotografie wordt georganiseerd door het 
Limburgs Museum, de Fotobond Afdeling Limburg, het Deutsche Verband für Fotografie Nordrhein en het Verbond van 
Limburgse Fotokringen in Belgisch-Limburg.  

Voor meer informatie zie de website van het Limburgs Museum http://www.limburgsmuseum.nl 
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De zestien fotografen van Foto Kollektief Zuid-Limburg nodigen u uit voor hun jaarlijkse fotopresentatie. Afgelopen jaar was een 
jaar van verandering en groei. Zo werd er een nieuw onderkomen gevonden in de Campus te Kerkrade. En nam het ledenaantal 
flink toe. Gelukkig wisten ook twee vrouwelijke leden  de gang naar FKZL te vinden. 

De fotografen van FKZL komen uit alle windstreken van Zuid-Limburg. De leeftijd van de clubleden is zeer gevarieerd en daarbij 
hebben ze allen een sterk verschillende achtergrond. Het is juist de diversiteit die maakt dat deze gepassioneerde groep 
fotografen elkaar wat te vertellen heeft. Deze verscheidenheid vind je dan ook terug in hun beeldmateriaal. De eigenheid komt 
door ieders persoonlijke expressie en benadering tot uitdrukking in kwalitatief goed en gevarieerd beeldmateriaal dat mede het 
resultaat is van een kritisch kijken, bespreken en beoordelen van elkaars werk op de tweewekelijkse gehouden bijeenkomsten.  

FKZL biedt haar leden een platform om hun kijk op fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun fotoʼs kritisch te toetsen en 
daardoor te verbeteren. 

Tijdens de expositie tonen alle 16 leden hun fotoʼs met uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er niet alleen portret-, natuur-, en 
architectuurfotoʼs, maar ook landschappen, stillevens en macrofotoʼs 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: Hein Bonnie, Karin Bonnie, Jack Burger, Laurens Glasbergen, Ruud Glasbergen, 
Sirella de Jong, Marc Kamps, Peter Kerkvliet, Hans Klinkers, Jos Laemers, Loek Laudy, David Peskens, Diana Putters, Ger 
Quaedvlieg, Marc Reubsaet, Peter Schell. 

De expositie zal op vrijdagavond 2 september om 19.30 uur geopend worden door gastspreker Natalie 

Savelsbergh, directeur Vrije Akademie. 

Bezoekadres expositie: 
Campus Kerkrade, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade 
 

Openingstijden expositie: 
2 september, van 19.30 – 22.00 uur 
3 september, van 09.00 – 14.00 uur 
4 september, van 13.00 – 16.30 uur 
 

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis! 
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Tijdens de cursus Fotoreflectie aan de Fotovakschool is uitgebreid stilgestaan bij fotoanalyse en-bespreking via 
beeldelementen. Tom Meerman schreef in het verlengde hiervan een paar interessante kleine boekjes.   

Enkele jaren geleden plaatste hij op zijn website 1000 woorden die je zou kunnen gebruiken bij het bespreken van fotoʼs. 
Woorden die iets toevoegen, Woorden waardoor je het woord “mooi” minder of helemaal niet hoeft te gebruiken. Verder geen 
tekst. Geen verhalen. Geen lessen. Gewoon 1000 woorden als creatieve benadering van fotobesprekingen. Die 1000 woorden 
vormen het eerste boekje uit de serie “Fotografie als taal”, die uit 6 delen gaat bestaan en die allemaal iets met fotoanalyse en 
fotobespreken te maken hebben. 

Boekje #2 gaat over de universele thema's in de fotografie: Portret en lichaam, Gebeurtenissen, Landschap en natuur, Stad en 
bebouwing, Objecten, Fantasie en Vorm/Kleur. De tekst wordt met een royale 300 fotoʼs aangevuld en verduidelijkt. 

In boekje #3 bespreekt Tom de beeldelementen. Dat zijn die delen die een foto zijn zeggingskracht geven. Door ze te 
herkennen kun je een foto ontrafelen (en/of opbouwen) in een fotobespreking. Ook erg handig in het wat objectiever beoordelen 
van je eigen fotoʼs. De tekst is aangevuld met fotoʼs uit Tomʼs eigen werk. 

Boek #4 beschrijft verschillende creativiteits-strategieën. Zowel voor een fotograaf als voor een fotobespreker interessante tips 
& trics.  

Boekje#5 is net uit en heb ik nog niet. Toch maar snel gaan bestellen, want deze boekjes geven op een luchtige manier veel 
informatie  Elke keer blijkt zoʼn boekje weer eerder uit te zijn dan verwacht. Ze ʻhappen heerlijke wegʼ. 

 

 

     

 

Veel lees- en kijkplezier 

Deze boekjes zijn te koop via Blurb (5,50 Euro per deeltje + verzendkosten): 

Zie http://www.blurb.com/user/store/TomMeerman 

 
Jan Nabuurs 

PS. Tom Meerman is een begenadigd spreker. FK Stein heeft hem uitgenodigd voor een presentatie op 11 september.  Zorg 
dat je er bij bent! 


