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September: Oud 

Hoewel ik een beetje vreesde voor de aantallen foto's die zouden worden ingestuurd op een iets vager thema, is 
het heel goed meegevallen. "Oud" is natuurlijk iets dat wederom op diverse manieren kan worden vastgelegd. 
Wat werd er gevraagd? Een oude man, een oude foto, een oude sfeer? Al deze smaken zijn dan ook ingestuurd 
tot mijn grote vreugde. Hartelijk dank hiervoor ! 

De foto van de maand vereist verbeelding, maar ook gevoel. Deze inzending is gedaan door MoTo, welke lid is 
van fotoclub Dracula. Prima werk ! 

Het licht geeft de sfeer weer die bij deze oude spiegel hoort. Het is alsof je bij grootouders naar binnen stapt en 
stiekem kijkt naar de mooie dingen van vroeger. Kijk zelf nog eens in de spiegel en stel je voor wat je gezien zou 
hebben in die tijd. De weerkaatsing van het licht op de knop waarmee de spiegel is opgehangen geeft een extra 
dimensie aan het beeld. Verder wordt je meegenomen naar een plek op de spiegel waar vroeger misschien een 
foto heeft gehangen, heel toepasselijk!! Nogmaals bedankt MoTo voor deze bijdrage.  

We hebben nu Oud gehad en ik zou kunnen stellen dat Jong nu aan de beurt is, maar dat is te voor de hand 
liggend. Ik wil echter een andere richting inslaan. Laten we het vage houden en de mogelijkheden vergroten.  
Het thema van deze maand is: "ROOD". Alles mag in deze, zolang het maar rood is. Waarom rood? Om het 
makkelijker te maken heb ik de kleur van de passie genomen. 

Ga opzoek naar de passie, leg deze vast en stuur deze in. We zullen allemaal van de inzendingen kunnen 
genieten. Stuur je foto in via de email en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. De foto met het beste ROOD 
verdient namelijk een plekje op de voorpagina.  

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 oktober 2011. Gaarne in het 
gewenste formaat insturen (560 pixels langste zijde). Bedankt alvast !! 

 
Fred Vaessen 

Redacteur 'Foto van de Maand'. 
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Het tentoonstellingsseizoen is weer begonnen. Verschillende uitnodigingen komen binnen.  
Het najaar laat altijd een groot aanbod van tentoonstellingen zien. Het natuurlijk leuk en inspirerend om als fotograaf je 
werk aan een groter publiek te laten zien.  
 
Jammer dat zich een paar keer per jaar de situatie voordoet dat openingen van tentoonstellingen van verschillende  
clubs tegelijkertijd  plaats vinden. Ik wil graag zoveel mogelijk openingen bezoeken voor de contacten en om de  
ontwikkelingen bij de clubs te volgen. Dat lukt dus niet altijd. Als de tentoonstellingen een beetje in dezelfde richting zijn,  
bespaart me dat wel een extra reis want dan bezoek ik een opening en ga daarna door naar de volgende tentoonstelling.  
Er schijnt in het verleden wel eens een voorstel te zijn geweest om enige coördinatie aan te brengen in de planning  
van de openingen van exposities maar dat heeft niet voldoende draagvlak gekregen van de clubs.  
Jammer maar begrijpelijk want clubs hebben vaak al lang van tevoren de accommodatie en spreker vastgelegd.  
 
De Fotobond heeft een werkgroep sprekers en tentoonstellingen in het leven geroepen. Het lijkt me  interessant  
wat die werkgroep gaat adviseren op het gebied van tentoonstellingen. Als voorschot op de voorstellen wil ik daar  
alvast een idée  over geven. 
 
Meestal wil de fotograaf zijn beste fotoʼs laten zien die hij/zij in dat jaar heeft gemaakt. Dit leidt ertoe dat er een  
bonte verzameling van zeer uiteenlopende beelden te zien is. Het is de vraag of dat voor het publiek een interessante  
expositie oplevert. De kijker ziet weinig tot geen samenhang en krijgt een veelheid van indrukken. 
 
Er zijn echter ook tentoonstellingen waar iedere fotograaf een reeks van min of meer samenhangende fotoʼs presenteert.  
Die samenhang kan op verschillende manieren tot stand komen. Het kan gaan om een gelijksoortig onderwerp  
(dat noemen we een serie) maar ook kan samenhang tot stand komen door de sfeer in fotoʼs, kleurgebruik of details.  
Zelf vind ik als kijker dat een dergelijke manier van exposeren meer rust en diepgang heeft dan een bonte verzameling  
uiteenlopende beelden. Ik kan me echter voorstellen dat niet iedereen het daar mee eens is, en het is interessant  
hun visie te horen! 

Frans Grommen 
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Clementine Houben is de afgelopen jaren een van drijvende krachten achter de website van de Fotobond Limburg 
geweest. Voor een periode van meer dan vier jaar deed ze het beheer en het afgelopen jaar heeft ze een totale 
nieuw website gemaakt die technisch beter te onderhouden is, en waar alle clubs direct hun bijdragen op kunnen 
plaatsen. Ze heeft hier ongelooflijk veel uren in gestoken, met een resultaat waar we trots op zijn. 

Clementine was voor het bestuur een grote steun. De website is in de huidige tijd het belangrijkste 
communicatiemiddel voor de afdeling. Het is dan ook prettig als bestuur om te weten dat de website op een 
deskundige en accurate manier wordt bijgehouden. 

Daarom zijn we een beetje bedroefd dat Clementine ons heeft laten weten dat zij haar werkzaamheden voor de 
website stopt. Gelukkig zijn Diana en Hub inmiddels door Clementine ingewerkt in het beheer van de website en 
zorgt Fred maandelijks voor de rubriek ʻfoto van de maandʼ. Daardoor is de continuïteit gewaarborgd. 

We willen als bestuur van de afdeling Clementine heel hartelijk bedanken voor alles dat zij de afgelopen jaren 
heeft gedaan. Ze was van onschatbare waarde voor ons en bovendien een prettig persoon om mee samen te 
werken. 

Wij wensen Clementine dan ook het allerbeste! 

Namens het bestuur van de Fotobond Limburg 

Frans Grommen, voorzitter 
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Begin mei hebben we een oproep gedaan om zich aan te melden voor de cursus Fotobespreken. 

http://www.fotobondlimburg.nl/bestuurlijke-mededelingen/90-cursus-fotobespreken.html 

Er zijn inmiddels veertien geïnteresseerde fotoclubs, met elk twee clubleden, genoteerd. Het is de bedoeling om 
de eerste cursus te laten starten, met maximaal 20 deelnemers, in de maand november en deze zal bestaan uit 
vier cursusavonden. Voor een eventuele tweede cursus zijn er nog slechts zes aanmeldingen van fotoclubs nodig, 
met elk twee clubleden. De volgorde van aanmelding wordt gehanteerd voor de deelname aan de cursus.  

De reacties zijn enthousiast: “Een uitstekend initiatief en de cursus voorziet in een grote behoefte”. Voor de 
trainingsdag fotobespreken voor mentoren hebben zich 22 enthousiaste bondsmentoren aangemeld, die zich 
volledig hebben gecommitteerd aan de cursus en staan na afloop van de trainingsdag klaar staan om aan de slag 
te gaan. 

Kortom, we zoeken nog twaalf enthousiaste leden van Limburgse fotoclubs die zich deze week nog willen 
aanmelden bij  secretaris@fotobondlimburg.nl 
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• Van 14 aug t/m 31 okt 2011 
Fototentoonstelling wedstrijd \"Verenigingsleven in Limburg\" in Limburgs Museum te Venlo. 
• 9 sept t/m 30 okt 2011 
Tentoonstelling Fotowedstrijd  "Onbehagen" - Centre Céramique Maastricht - Maastrichtse Fotoprijs 2011. 
• 2 okt t/m 30 nov 2011 
Expositie Fotoclub de Heeg bij Restaurant “Manjefiek” Rijksweg 80 te Maastricht. Aanvang 14u op 2 okt 
• 2 t/m 16 okt. 2011 
Expositie Fotokring Stein in Gemeentehuis Stein (zie: www.fotokringstein.nl). 
• 14 okt t/m 6 nov 2011 
Expositie Fotogroep Weert 60 jaar in de sporthal ʻ aan de bronʼ , maaslandlaan 3 6004 GC te Weert 
• 19 okt 2011!
Fotobespreking Documentaire Fotografie vanaf 19.30 uur.!
!Locatie als vanouds: Huis voor de Kunsten Limburg, Kapellerlaan 36 in Roermond. 
(zie: http://www.hklimburg.nl/sjablonen/hvk_subsite/pagina.asp?pagina=1518 )!
• 4 nov 2011 t/m 24 nov 2011 
Expositie fotogroep Abedia Landgraag in het gemeentehuis van Landgraaf 
• 13 nov 2011 
De DiaDigiDag 2011 vindt plaats op zondag 13 november 2011 in  De Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, 6034 
TE Nederweert-Eind tel: 0495 632567. Aanvang 13.00 uur. Entree € 2,50.!
 
 
Voor meer en actuele informatie zie de kalender en de persberichten op de website van de Fotobond Limburg. 
 

!
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Stem voor de publieksprijs bij National Geographic 
Ik kreeg net een leuk mailtje:    

Beste Jean Pierre Cremers, 

Het is mij een genoegen u mee te delen dat uw inzending 'on the beach' in de categorie Landschap door de jury 
is geselecteerd voor de volgende ronde. Dat betekent dat deze foto meedingt naar de eerste prijs en dat hij met 
de andere nominaties (tien foto's per categorie) in aanmerking komt voor de publieksprijs........ 

Via de website van National Geographic kunnen bezoekers hun stem uitbrengen. En hierbij vraag ik iedereen 
hier je stem uit te brengen, en geef het door; hoe meer stemmen, hoe meer kansen. Vanaf 20-09 kunnen jullie je 
stem uitbrengen op:http://www.nationalgeographic.nl/community/wedstrijd/ng-2011/static/publieksprijs om te 
stemmen, scroll naar beneden, bij landschappen de eerste en de mooiste foto (de strandhuisjes) daarop klikken 
en de rest gaat vanzelf. Alvast bedankt iedereen......ik hou jullie op de hoogte...! De winnende foto's worden in 
het novembernummer van National Geographic Magazine gepubliceerd. Geef het door....als je meerdere email 
adressen hebt, mag je ook vaker stemmen.....! 

 Jean Pierre 
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Na lang wikken en wegen heb ik besloten om mijn bijdrage voor de FotobondLimburg stop te zetten. Door privé 
omstandigheden kan ik me voor langere tijd niet voor het webbeheer inzetten en ik wil mijn aandacht op andere 
zaken kunnen richten. Na de vele jaren van inzet heb ik daarom besloten het stokje over te dragen. 

Ik heb het met plezier gedaan, veel geleerd en ook veel uitgeplozen, oa het opzetten van de nieuwe site in 
Joomla; door dit systeem kunnen leden rechtstreeks hun bijdrage op de site zetten. Het was voor mij beslist de 
moeite waard! 

Fred neemt nu al voor langere tijd de ʻFoto van de Maandʼ waar, iets wat hij met verve doet, en leuke stukjes voor 
schrijft. Diana en Hub zijn betrekkelijk kort bij het webbeheer maar hebben zich in die tijd alle nodige zaken eigen 
gemaakt. Ook hun inzet en ondersteuning zijn enorm. 

Ik wil speciaal Diana, Hub en Fred bedanken voor de fijne samenwerking en ik ben er van overtuigd dat met dit 
team het webbeheer van de fotobond in vakkundige handen blijft. 

Ik wens iedereen veel fotografie plezier! 

Clementine Houben 

1*24*6*2,&;*&!.#&!/*!?%+%'%&/!
De Fotobond kent drie verzekeringen: 
 a) Wettelijke Aansprakelijkheid  
b) Transport- en Tentoonstellingverzekering  
c) Bondscamera verzekering 

Voor meer informatie gaat u naar de website van de fotobond en zoek op: verzekering. 

"*;*),&;!*&!J((2.%%23##2/*&!-%+%3,99*)),:9+*&!
Voor alle bij de ʻBond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingenʼ (BNAFV), afdeling Limburg 
aangesloten fotoclubs, -kringen, -verenigingen en haar leden, bestaat de mogelijkheid om de fotowissellijsten te 
huren. 

De huurprijs van de beschikbare fotowissellijsten (met een minimale huurperiode van 2 weken): - Afmeting 40x50 
cm € 0,50 per lijst per week - Afmeting 50x60 cm of 50x70 cm € 1,00 per lijst per week. 

De toekenning voor het huren van de fotowissellijsten verloopt via het ʻHuis voor de Kunsten Limburgʼ, te 
Roermond. De schriftelijke aanvraag dient ingediend te worden bij Mw. Joke Versteden via 
jversteden@hklimburg.nl. 

Onder vermelding van: 

- Naam van de huurder, fotoclub of fotograaf en Bondslidmaatschapsnummer  - Gewenste huurperiode (tenminste 
2 weken) - Aantal en afmetingen van de fotowissellijsten  - Contact- en e-mailgegevens van de huurder. 

Aan het huren van de fotowissellijsten zijn een aantal spelregels verbonden. Het ʻHuis voor de Kunstenʼ zal de 
aanvraag honoreren, rekening houdend met de navolgende geldende prioriteiten van uitleen: 

1) Exposities van of mede georganiseerd door de Fotobond afdeling Limburg, zoals Limburg Foto Limburg; 
wedstrijden met exposities georganiseerd samen met het Limburgs  Museum te Venlo; andere evenementen 
aangegeven door het Bestuur van de Fotobond afdeling Limburg. 2) Exposities van aangesloten Limburgse 
fotoclubs. 3) Exposities van aangesloten leden bij een fotoclub en individuele leden. 
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De volgorde van toekenning van de aanvraag gebeurt in beginsel op basis van volgorde van binnenkomst. Na 
honorering wordt een afspraak (op initiatief van de huurder) gemaakt voor het ophalen van de fotowissellijsten bij 
het ʻHuis voor de Kunsten Limburgʼ, Kapellerlaan 36 te Roermond. 

 

De huuroverkomst wordt ondertekend door huurder onder vermelde voorwaarden: 

- De fotowissellijsten zijn compleet, onbeschadigd en voorzien van hoekbeschermers. - Tijdens de verhuurperiode 
blijft de huurder verantwoordelijk voor de toestand van de lijsten. - De huurder wordt geadviseerd om de lijsten te 
verzekeren. - De geldende vergoeding voor vervanging van de glasplaat door breuk, bedraagt € 7,50 per lijst. - De 
geldende vergoeding voor vervanging door diefstal of beschadiging, bedraagt € 25 per lijst. - Vermelding van 
datum van terugbezorging. - Akkoordbevinding van de regeling en huurvoorwaarden. - Akkoordbevinding van 
afschrijving met vermelding van bankrekeningnummer van de huurder. 

Bij het terugbezorgen van de fotowissellijsten worden de huurperiode en verschuldigde huurbedrag vastgesteld. 
De machtiging voor incasso van het overeengekomen huurbedrag wordt ondertekend. De huurder ontvangt een 
kopie van de huurovereenkomst en de machtiging. Het ʻHuis voor de Kunstenʼ verstuurt de getekende 
huurovereenkomst en machtiging naar de penningmeester van de Fotobond afdeling Limburg voor de financiële 
afwikkeling. 

  

Indien gegeven gevallen zich voordoen die niet zijn voorzien, beslist het bestuur van de Fotobond Limburg in 
overleg met het ʻHuis voor de Kunstenʼ. 

 Bestuur afdeling fotobond Limburg     Limburg Huis voor de Kunsten Limburg 
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September 2011: De refter van de Caroluskapel 

Inleiding 

“Nieuw gebruik, Oud gebouw” is het thema van de Open Monumentendag 2011.  Fotokring Midden Limburg laat 
in de expositie zien hoe oude panden voor nieuwe doeleinden gebruikt worden. 

Expositiebespreking: 

In het prachtige refter van het Caroluskapel was de expositie tentoongesteld. Ik denk dat de fotoʼs beter tot hun 
recht hadden gekomen in de Kruisgangen maar dit ter zijde. 

Na  eerst meerdere keren de fotoʼs te hebben bekeken  en mij een persoonlijke oordeel  te hebben gevormd ben 
ik tot het volgende beschrijving gekomen.  Het is  jammer dat de fotoʼs op de expositietafels lagen. Ik ben van 
mening dat een foto-expositie dient te “hangen”.  Alsdan kan men zich  een goed beeld vormen van de 
uitdrukkingskracht van de fotoʼs.  Een tweede minpunt was het ontbreken van  uniformiteit van de gebruikte lijsten 
en passe-partouts  alsmede het feit dat  zwart-wit en kleur door elkaar werden gepresenteerd. Het maakte het 
geheel  een klein beetje onaf en rommelig. 

De expositie bevatte goede en minder goede fotoʼs.  Het was goed te zien dat de ene fotograaf  meer feeling en 
oog voor het onderwerp heeft dan de andere.  Onderstaand heb ik een aantal fotograferen beschreven waarvan 
het de moeite was om bij stil te staan. De fotoʼs van Kees de Jong b.v. vond ik de uitschieters van deze expositie 
zonder  de andere deelnemers   tekort te doen. 

Kees de Jong: 

De serie van Kees over het ECI-complex uit 1926, nieuwe bestemming 2012 als “De Cultuurfabriek”,  sprongen 
eruit door goede compositie en mooie kleur- en lichtschakering.  2 fotoʼs vielen daarbij bijzonder op.  Bij de 
spiegeling in de oude bedrijfsruimte  heb ik meerder keren  moeten kijken of het om een echte spiegeling  ging.  
De foto van de bouwvakkers op de trap was  geweldige van kleur  en was qua  compositie perfect , derhalve een 
topfoto. 

Harrie Giessen: 

Harrie had een mooie serie van oude en gerenoveerde machines uit het ECI-complex.  De fotoʼs met de oude 
machines  hadden veel meer uitstraling en kwamen krachtiger over dan de gerenoveerde machines. 

Ineke van Laack: 

De series van Ineke bevatten  een goed beeld  hoe oude gebouwen, voor een nieuwe functie  kunnen worden 
gebruikt.  Voor mij sprong de serie eruit van de voormalige H. Geestkerk, zijnde een RK kerk gebouwd in 1957 en 
sinds 2010 in  gebruik als het gezondheidscentrum “Aan de Singel”.  Met deze serie toonde Ineke hoe mooi  
fotografisch de nieuwe functie van een oude gebouw kan worden  weergegeven  door het goed inbeeld brengen 
van de diverse verschillende interieurs. 

Verder had Ineke nog fotoʼs van het Roercenter, de Pastorie, en het pand Jansen-Höpperen . Jammer was  dat 
de foto van de Outletstore niet 100% symmetrisch was en te krap in de passe-partout zat. 

Jan Straus: 

Ook Jan heeft meerder series aangeleverd, een mooie zwart-wit serie over de Moutfabriek Limburgia uit 1877. 
Sinds 2005 in eigendom van de Kernarchitecten, een onderdeel van Rijkswaterstaat. Ook de zwart-wit  serie  van 
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de H. Geestkerk mocht er zijn. De fotoʼs gaven het interieur oud en nieuw goed weer maar toch anders dan de 
fotoʼs van Ineke. 

De laatste serie in kleur van Jan van het Carmelitessen klooster uit 1882 nu in gebruik door Architectenbureau 
Coppen,  vond ik  minder in vergelijking  met zijn andere series.  Wel  was voor mij een uitschieter  een zwart-wit 
foto van een kloostergang.  Een  serene foto met mooie lichtspiegelingen op de tegelvloer en de wand. 

Wolfgang Fernholz: 

Wolfgang had nog  unieke  fotoʼs van de Ernst Casimir kazerneterrein dat nu gebruikt wordt als Designer 
Outletstore.  Het leuke is dat hij oud en nieuw goed in beeld  bracht door bijna op hetzelfde standpunt een foto 
van deze tijd te maken.  Helaas vond ik de fotoʼs van het monument van de kazerne minder goed in zwart-wit.  
Ook had Wolfgang die nog steeds analoog fotografeert  nog een mooie oude zwart-wit  foto van de H. Geertkerk  
die ook goed paste bij de serie van Jan Straus. 

Frits Conradi: 

Ook Frits had  evenals Kees de Jong een mooie serie van het ECI-complex waarvan voor mij de 2 fotoʼs  van  het 
pand in oude staat de meest krachtigste waren, terwijl  de foto van de renovatie met het oude het beeld wel 
compleet maakte. 

Rob Odekerke: 

Rob had 2 miniseries  van het Kasteel  Hattem, oorspronkelijk uit de 15deeeuw.  In het park staat het 
Indiëmonument waar de jaarlijkse herdenking wordt gehouden en het kasteel zelf heeft sinds 1973 een 
horecabestemming.  De eerste serie bevatte oude fotoʼs van vroeger , de tweede  een  aantal fotoʼs van de 
huidige situatie.  Ik vond het jammer dat er in de tweede serie fotoʼs van een gerecht en bloemen zaten.  Het 
maakte hem minder sterk dan de eerste. 

Jan Morsman: 

De foto van Jan,  Koopmanshuis 1753 te Gent,  boeide mij vanwege de spiegeling in het water en het licht in het 
huis. Mooi scherp en fraai van  compositie. 

Els Arends: 

Els presenteerde  2 fotoʼs van de Kraanpoort. Ik vond de compositie van de fotoʼs niet zo sterk en ze zaten te 
strak in het passe-partout.  De boodschap, nieuw gebruik, oud gebouw kwam niet optimaal     

Rein Reuter: 

Op het laatst werd mijn blik nog getrokken naar enkele  plattegronden aan de zijkant van de expositie.  Uiteindelijk 
bleek dat deze unieke en aparte weergave onderdeel waren van  de expositie.  Het betrof  een aantal fotoʼs van 
het  RDM te Rotterdam en de Duikers Ambachtschool uit Schevingen. 

Ik heb best  genoten van de expositie en je zag dat de leden goed bezig geweest waren met het 
onderwerp. Natuurlijk valt er nog wat te verbeteren en mag de presentatie iets netter maar we moeten niet 
vergeten dat we allemaal amateurs zijn die ontzettend graag met hun hobby “fotograferen” bezig zijn. 

Leen Buijs, Fotokring Echt 
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20 september presenteerde fotokunstenares Lilith in het Kunstencentrum Venlo eigen werk. De presentatie was 
namens de Venlose fotoclubs georganiseerd door Fotoclub Océ en werd ondersteund door het Huis van de 
Kunsten Limburg. 
 

 

De fotoʼs (en ʻstopmotionsʼ  zoals Lilith haar slideshows van stilstaande beelden noemt) waren heel andere koek 
dan wat je doorgaans ziet bij dit soort presentaties. Haar beelden ademen een groot enthousiasme, 
betrokkenheid en openheid. Frisse kleurrijke fotoʼs met een surrealistische inslag. Humoristisch, dramatisch, 
provocerend, vertederend. Telkens met een emotie die uitdaagt om stelling te nemen. Stuk voor stuk beelden die 
een verhaal vertellen. Soms wat duidelijker, soms meer onder de oppervlakte. Inhoud die bepaald wordt door 
datgene wat de maakster belangrijk vindt en bezighoudt. Soms zwaar aangezet. Dan weer werkt een luchtige 
benadering beter. Waar sommige beelden een diep serieuze indruk maakten, toverden andere fotoʼs juist weer 
een brede lach op de gezichten van de bezoekers. 

  

Op al haar fotoʼs is Lilith zelf nadrukkelijk aanwezig. Het onderstreept haar betrokkenheid bij de inhoud. Fotografie 
is voor Lilith geen pretentieloze tijdvulling maar hét medium om op een artistieke manier haar gedachten te 
verbeelden. Want dat is uitganspunt nummer 1: De foto moet gaan over wat haar bezighoudt. Dat is de essentie 
om een foto te willen maken en te presenteren. 

  

In hoog tempo voerde Lilith de meer dan 60 bezoekers langs de markante punten in haar werk. Fotoʼs eerst met 
een webcam, daarna met een kleine fotocamera, nog later met een luxer exemplaar. Maar allemaal fotoʼs waarbij 
haar fotohandschrift overduidelijk aanwezig was. Na een pauze waarin de eerste indrukken druk besproken 
werden, liet ze nog meer werk zien. Werk waarvan de inhoud voor een groot deel bepaald wordt door de emotie 
van die dag, dat moment. Fotoʼs waarbij ze regelmatig ook vertelde hoe die tot stand kwamen en wat de 
achterliggende gedachte was. Lilith sloot haar foto presentatie af met de indrukwekkende serie ʻI could ʻve had 
religionʼ. Voor de cooling down liet ze nog enkele slideshows zien. Het publiek bleef gebiologeerd naar het 
scherm kijken. 
 
Na afloop trakteerde Lilith iedereen op een foto met een “dankjewel voor je bezoek”, en op verzoek werd die 
vanzelfsprekend gesigneerd. 
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De toehoorders zullen ongetwijfeld nog regelmatig terugdenken aan deze avond, want naast interessant 
beeldmateriaal was er voldoende voer om de geest extra prikkelen. Niet enkel leuk om te zien dus, maar vooral 
ook inspirerend! Dat bleek ook uit de terugmelding van Lilith dat ze daags na de presentatie al een heleboel 
enthousiaste mailtjes van bezoekers gekregen had. 

Jan Nabuurs 
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4 september 2011  Vrije Akademie ZOM Kerkrade   

Op een zonnige vrijdag avond in september, trokken we richting Kerkrade, voor de opening van de eerste foto 
expositie in het nieuwe komende seizoen. Het futuristische gebouw van de Vrije academie, waar fotokollektief 
zuid limburg, haar eerste expositie organiseerde,deed onze belangstelling alleen maar toenemen. Een 
schitterende lokatie, met prima uitgelichte borden, was mijn eerste indruk…… De nieuwe voorzitter van FKZL, 
Loek Laudy, wenste de aanwezigen een hartelijk welkom , en introduceerde ons aan de directrice van de vrije 
academie ,Nathalie Savelsbergh, voor het openingswoord. Hierna werd de tentoonstelling geopend, en konden 
we eindelijk de expositie bekijken, en daarvoor kom je toch uiteindelijk naar een foto expositie. 

Tijdens mijn eerste rondgang werd ik verrast door de verscheidenheid in de fotografie , iedereen is op zijn eigen 
wijze met fotografie bezig, en ook nog op een zeer behoorlijk niveau. Elk lid fotografeert op zijn eigen manier, en 
legt die dingen vast die voor hem of haar zo belangrijk en interessant zijn. Dat vond ik ook terug op hun website, 
waar ze het volgende over FKZL vertellen: 

De fotografen van FKZL komen uit alle windstreken van Zuid Limburg en liggen wat leeftijd betreft ver uit elkaar. 
Ze hebben allen een sterk verschillende achtergrond aangaande hun dagelijks werk en door deze samenstelling 
is FKZL een groep fotografen die elkaar wat te vertellen hebben.  Dit vindt je terug in hun beeldmateriaal, de 
expressie, de persoonlijke invulling van fotografie, het kijken, registreren en vastleggen via de lens.  Door deze 
eigenschappen geeft ieder FKZL-lid zijn eigen invulling, heeft zijn eigen belangstelling en maakt FKZL tot een 
groep die kwalitatief zeer goed beeldmateriaal produceert en zich ook durft te presenteren op een 
overzichtsexpositie.   

Zoiets over je eigen club schrijven…….. Je moet het naar durven……. Maar als je net als ik, deze expositie hebt 
bezocht, en daar je ogen eens goed de kost hebt gegeven, de fotoʼs goed hebt bekeken, dan kun je dit alleen 
maar beamen. Om iedere foto hier te bespreken zou onmogelijk zijn, maar enkele fotografen wil ik er toch 
uitlichten. Het zijn de fotoʼs die mij het meeste aanspraken, maar ook dat zegt niet alles…. Een goede foto is een 
foto die prikkelt. Wat prikkelend kan zijn is voor iedereen anders, net als de soort prikkel die het oproept. 



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

! ! ! ! ! ! ! !$0!
#$!%&'%()*!"+$$!!!!,!!

Daardoor blijft een foto hangen in je geheugen en word je gedwongen langer te kijken. Als een foto maar prikkelt, 
toch? 

Ger Quaedvlieg met zijn indringende beelden van het Mustang koninkrijk in Nepal, ik wil dit echt geen portretten 
noemen, want elke foto op zich verteld een heel verhaal . 

Marc Reubsaet met zijn sfeervolle landschappen, een serie in kleur, de ander zwart=wit,of was het sepia?in elk 
geval wel met een eigen visie…. 

Peter Schell, het enige lid dat geen foto nodig had op zijn naambordje, want zijn manier van fotograferen haal je 
er zo uit, subtiel en toch zo boeiend 

Jack Burger slaat een brug tussen de meesterschilders van weleer en de huidige mogelijkheden van fotografie, 
schilderkunst met licht en beeldbewerking. 

Diana Putters fotografeert op een eigenzinnige, maar creatieve wijze, en weet haar goed uitgekozen onderwerpen 
bijna poëtisch vast te leggen 

David Peskens boeide mij met zijn manier van natuur fotografie, zijn niet alledaagse benadering van het 
onderwerp en zijn geduld om te wachten op het juiste licht. Plekken die normaal gesproken niet opvallen, kunnen 
er bij het juiste licht ineens fantastisch uitzien. 

Karin Bonnie is inmiddels al bijna “wereld” beroemd met haar extra vagante zelfportretten, gedurfd en zonder 
gene. 

Loek Laudy in de relatief korte tijd, sinds 2006, dat Loek met fotografie bezig is,is hij er nu al in geslaagd, een  
duidlijke eigen stijl te creeeren. Een goede foto heeft geen kleur nodig om je te laten fantaseren hoe het er daar in 
echt is. 

Kortom deze eerste expositie van FKZL, in het nieuwe seizoen beleefde ik, als zeer inspirerend, en vooral de 
inbreng van de jongere leden, belooft veel voor de toekomst. 

Jean Pierre Cremers 
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Lezing Tom Meerman, 

Zondag 11 september organiseerde de FotoKring Stein een lezing in het kader van haar 50 jarig bestaan. Als 
spreker was uitgenodigd Tom Meerman, o.a. coördinator en docent aan de  fotovakschool in Amsterdam. 

De opkomst voor de lezing was voor ons geweldig. De zaal was gevuld met ca. 100 belangstellenden. Niet alleen 
Limburgse fotoclubs, maar ook leden enige Belgische verenigingen waren aanwezig. 

Om 14.30 uur opende Rob Driesen, voorzitter FKStein, de bijeenkomst, en introduceerde hij Tom Meerman..  De 
rest van de middag heeft Tom ons een uiteenzetting gegeven over 9 beeldelementen. Beeldelementen die ons 
kunnen helpen bij het bespreken van fotoʼs, ze er feitelijk mee kunnen ontrafelen. Daarmee kan een helderdere 
mening gegeven worden op een door een clublid gepresenteerde foto.  Ook kan de denkwijze je beïnvloeden bij 
het maken van een foto, je gaat anders kijken naar de foto die je in gedachte hebt. Na een korte pauze werd de 
bijeenkomst even na vijf uur afgesloten. 

Tom Meerman heeft ook enige boekjes gepubliceerd over o.a. dit onderwerp en in het verlengde hiervan. De serie 
heet “ Fotografie als Taal”. In deze serie zijn nu 5 boekjes te koop bij Blurb. 

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

De tot nu toe uitgebrachte titels zijn: 

#1 -  1000 woorden ( Hoef je nooit meer alleen “mooi” te zeggen!)  #2 – Hoofdthemaʼs in beeld #3 – 
Beeldelementen  #4 – Creatieve strategieën.  #5 – Fotografie als taal 

Wij willen alle aanwezigen dank zeggen voor hun komst. Het Huis van de Kunsten dank zeggen voor het ter 
beschikking stellen van de HD Beamer. 

Graag zien we elkaar weer bij de opening van onze expositie op zondag 2 oktober in het gemeentehuis van 
Stein.    

De leden van FKS 
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