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Foto van de maand 

Foto: Thorsten Voehrs 
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U kunt met uw vragen bij een van ons terecht. 
 

Foto van de maand: 
Fred Vaessen 

 
Ga voor de email naar de website: 
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Foto van de maand januari 

  Het thema van deze maand was "eten". Een thema dat wederom breed gedragen werd en waarop op 
diverse manieren gereageerd werd. De uiteindelijke keuze is gevallen op deze foto van Thorsten 
Voehrs. De belichting is goed op orde, de kleuren zijn mooi en de druppel die dreigt te vallen maakt 
het af. Ook mensen die hier niet van houden, zouden een hapje niet kunnen weerstaan. Het ziet er fris 
uit, waardoor deze foto zo voor een menu gebruikt zou kunnen worden. Thorsten, dank voor deze 
inzending, die ons allen wederom kan inspireren.· 

Toch wil ik de andere inzenders ook een blijk van waardering geven voor hun inzending van een foto 
met een meer huiselijke aard, een meer "wat gebeurt er voordat het eten op je bord ligt" aard, textuele 
aard, en alle andere mooie inzendingen. Blijft vooral doorgaan!! 

Er is geen sneeuw geweest, dus geen sneeuw thema deze maand. Het blijft dan ook een moeilijke 
keuze uit tal van thema's die ik in mijn hoofd heb zitten. Toch wil ik eentje nemen, waarmee op 
fotocursussen en opleidingen ook veel wordt gewerkt.........."Weerspiegelingen"· 

Laat me duizelen van de weerspiegelingen, geef een "andere kijk" ·op de dingen. Reflecteer een 
stukje van jezelf......de stijl van een foto is de spiegel van jezelf.....Ik ben zoooooo nieuwsgierig naar 
de inzendingen 

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 24 februari 2012.   Stuur je 
foto in via de e-mail en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site.   Gaarne in het gewenste 
formaat insturen (560 pixels langste zijde)   

 

 

Fred Vaessen 
 

Thema februari: ʻweerspiegelingenʼ 
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Februari – van de voorzitter 

 

De carnaval staat voor de deur. 

Het is zoʼn evenement waarbij fotocameraʼs overuren maken om die oneindige·stroom aan 
creatieve uitdossingen en uitbundig feestende mensen vast te leggen.·Hele krantenpaginaʼs en 
websites worden gevuld met carnavalsfotoʼs. Toch zie je bij fotoclubs relatief weinig fotoʼs in dit 
genre. Het is in de overdaad van fotoʼs natuurlijk ook moeilijk om een onderscheidende foto te 
maken, een foto·die net wat meer heeft dan de andere fotoʼs. De kleurrijke uitdossingen die·(te) 
veel aandacht vergen en de geschminkte gezichten die emoties verbergen maken het lastig om 
door te dringen tot de schoonheid van de personen. 

Het boek ʻThe Most Beautiful People in the Worldʼ van Michel Szulc Krzyzanowski begint met 
een citaat van de filosoof Sam Keen: “We come to love not by finding a perfect person, but by 
learning to see an imperfect person perfectly”. Vrij vertaald: we vinden de liefde niet door te 
zoeken naar de perfecte persoon, maar door het zien van perfectie in de imperfectie persoon. 

Misschien is dat een interessante benadering voor het thema carnaval. Niet zoeken naar het 
mooie en het uitbundige maar het zoeken naar het imperfecte, het aandoenlijke, het mooilelijke. 

Frans Grommen, 
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg. 
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Tijdens de laatste bijeenkomst van de landelijke gespreksgroep portret in Amersfoort, heeft Karin 
Bonnie zich aangemeld als aspirant lid. 
Na het inleveren van een portfolio van 12 fotowerken werd haar werk, en dat van vijf andere 
kandidaten, beoordeeld door de leden van de groep. 
Na de middagpauze werden de zes kandidaten binnengeroepen en werd hen verteld wat men van hun 
inzending vond. 
Van de vijf kandidaten werden er drie afgewezen en drie toegelaten tot de groep. 
De twee andere geaccepteerde waren Yolanda Geldoff en Ineke Vijn, twee vrouwelijke kandidaten uit 
Noord Holland. 
Het werk van Karin werd als volgt door de groep besproken: 
De collectie van Karin bestond uit zelfbeelden. Het waren vier heel verschillende drieluiken van toch 
duidelijk één maker. Zij durft sterke emoties neer te zetten en vindt daar ook de passende beeldtaal 
weer. Zij schuwt het experiment niet. Met stip geaccepteerd.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus vanaf nu is Karin het tweede lid van de gespreksgroep portret uit Limburg. Zijn er mensen die op 
een bovengemiddelde manier met portret/model fotografie bezig zijn, en vind je het geen probleem om 
4 á 5x per jaar naar Amersfoort te reizen, meld je dan aan. 

De definitie van portretfotografie bij de groep, is wel iets verruimd. Van het statische portret in de 
studio tot het fotograferen van de mens in al zijn verschijningsvormen. 

Heb je interesse, neem dan contact op met onze coördinator Hans Bongers portret@fotobond.nl. 
Misschien zien we ons dan wel bij de volgende bijeenkomst. 

Hein Bonnie 
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FEBRUARI  
 
 - 5 februari t/m 29 februari 2012 
In Belgisch-Limburg de expositie Verenigingsleven in de GC Tentakel in Zonhoven 
- 2 februari t/m 28 februari 2012 
Foto Expositie Fotogroep Alpha bij Foto Gery in Heerlen 
  
MAART 
 -11 maart t/m 25 maart 2012 (za en zo van 13-18u) 
Foto Expositie Piet Schuttelaar in ' Hoaf van Eden'  Havenstraat 24 te Stein 
-17 maart en 18 maart 2012 
Foto Expositie Fotoclub Maasvogels Maastricht, in Restaurant de Grenedeer , Rijksweg 43 te 
Gronsveld 
  
APRIL 
- 6 t/m 9 april 2012  
Foto Expositie Fotogroep F8. Opening is vrijdag 6 april om 20u. Nadere informatie volgt. 
  
MEI 
 - Alle weekenden van de maand mei 2012 (za en zo) 
Fotokring Midden-Limburg zal exposeren in de Caroluskapel /  Kruisgangen aan de Swalmerstraat 100 
in Roermond.  De expositie is geopend iedere zondag van 06.05.2012 t/m 27.05.2012 van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Ook op Hemelvaartsdag 17.05.2012. 
- 21 mei t/m 29 juni 2012 
Expositie Foto Nationaal 2011 in het Gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 9, 6191KA Beek 
(L)  Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.30, wo van 14.00 – 19.00 
  
SEPTEMBER 
 - 16 september 2012 tot 14 oktober 2012 
Fotogroep Reuver exposeert in het Atrium van woongoed 2000 in Reuver. 
- 28, 29 en 30 september 2012 
Foto Expositie  'Fotogroep de Kiekkast' in het gemeenschapshuis d'n huppel te Ulestraten. 
Foto Expositie  "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum 
  
OKTOBER 
 -  27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012 
FotoF Limburg expositie.  Opening op vrijdag 26 oktober 2012 om 20.00 uur. 
 
Voor meer en actuele informatie (o.a. data en openingstijden) zie de kalender en expositieoverzicht op de website 
van de Fotobond Limburg.!
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Fotogroep Alpha uit Heerlen wil u graag uitnodigen om te komen kijken naar hun tentoonstelling.·De 
fotoʼs zijn te bekijken bij Foto Gery in Heerlen gedurende de openingstijden van de winkel.·Het adres 
is Dautzenbergstraat 40, 6411 LC· Heerlen.· 

·De tentoonstelling duurt van donderdag 2 t/m dinsdag 28 februari 2012 

Fotogroep Alpha is een relatief jonge fotogroep en bestaat op dit moment uit 3 leden. Eens per maand 
komen we bij een om over onze fotoʼs en fotografie in het algemeen te praten. Verder ga we eens in 
de twee weken samen een middag op pad om te fotograferen. Bij slecht weer doen we dit bij een van 
de leden thuis. Verder doen we ook regelmatig mee aan fotowedstrijden, zowel nationaal als 
internationaal. 

Behalve fotografie vinden we gezelligheid erg belangrijk.·We zijn nog op zoek naar twee of drie nieuwe 
leden. Als u interesse heeft stuur dan gerust een mail naar·fotogroep_alpha@home.nl·Nodigen wij u 
uit om eens kennis te komen maken. (natuurlijk zijn ook dames van harte welkom) 

Namens Fotogroep Alpha,·Paula van de Walle 

A%+%?*7+,D#)!E(,F!,&!+*F*&!D#&!4*!E,*?4*!
Op 10 maart gaat in Luik, België het festival BIP (Biennale Internationale de la Photographie) van 
start. De achtse editie staat in het teken van de liefde en heeft een ereplaatsje gereserveerd voor Nan 
Goldinʼs werk The Ballad of Sexual Dependency. Nederland is eregastland en krijgt een een speciale 
plaats met de tentoonstelling From Holland with love, samengesteld door Frits Gierstberg. 

De hoofdtentoonstelling ʻOnly you, only meʼ is te zien in het Mamac, museum voor moderne en 
hedendaagse kunst. Artistiek directeur Anne-Françoise Lesuisse definieert de liefde als een 
ʻ[ongelooflijk paradoxaal en complex gevoe], zowel een bron van diepe vreugde als van eindeloos 
verdriet, passie en eenzaamheid, basis van het leven en bron van onbegripʼ 

From Holland With Love is opgebouwd rond LʼAmour a Saint-Germain-des-Prés van Ed van der 
Elsken en bevat daarnaast werken die ingaan op op de uiteenlopende kenmerken van het boek van 
Van der Elsken, zoals de liefde, de intimiteit, het machogedrag, de relaties, de familie (uitgebreid), de 
idylle, het cliché, de fotoroman, de seks, en uiteraard ook de fotografie. Het beeld van de geliefde, het 
voyeurisme, het spel met de waarheid en de fictie, de fotograaf als verteller, het internet, found 
footage enz., en ten slotte ook de liefde voor het beeld.ʼ·Met werk van Martine Stig, Bertien van 
Manen, Komen & Murphy, Useful Photography, Andrea Stultiens, Julika Rudelius, Paul Kooiker en 
Koos Breukel. 

Het programma bestaat daarnaast uit vijf andere tentoonstellingen met werk van onder andere 
Miroslav Ticyt, Georges Thiry, Out of Focus collectief, een presentatie in de straten van Luik, 
fotowedtrijd, discussie, workshops en educatie. Ga voor het volledige programma naar de website: 
www.bip-liege.org 
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BIP 

10 maart t/m 6 mei 2012  Luik, België 

www.bip-liege.org  
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'Zomaar een zondag in het zuiden' 

Wij verwelkomen u graag op zondag 11 maart 2012 om 14:30u in: Hoaf van Eden, Havenstraat 24 te 
Stein. Overige openingstijden:   zaterdag en zondag 17, 18, 24 en 25 maart van 13-18u.
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Op vrijdag13 januari opende fotoclub Dracula hun jaarlijks terugkerende foto expositie. 

Burgemeester Akkermans van Eijsden – Margraten was er om dit te doen met een toespraak. In zijn 
toespraak vertelde de burgemeester dat hijzelf het fotograferen ook een mooie bezigheid vond en was 
tot deze ontdekking gekomen tijdens een vakantie ergens in een ver land. Hij was eens tijdens een 
tocht door een berglandschap met een beroepsfotograaf meegelopen en kwam tot de ontdekking dat 
deze beroepsfotograaf niet zomaar even een plaatje schoot, nee ze waren wel drie keer dezelfde weg 
gelopen eer de fotograaf tevreden was over zijn foto`s. Iedere keer was wat anders, dan de stand 
plaats, dan het licht, dan een ander objectief, enz. Uit deze beleving had de burgemeester wel geleerd 
dat je om tot een mooie foto te komen moet kijken, kijken en nog eens moet kijken. Om te bewijzen 
dat hem dat was bijgebleven en de fotografie hem was gaan boeien toverde de burgemeester een 
camera uit zijn zak. Weliswaar een compact, waar niets mis mee is, maar toch een bewijs dat fotoclub 
Dracula blij kan zijn met een burgemeester in hun dorp die de fotografie ook een mooie hobby vind en 
ook oog heeft voor mooie foto`s. 

Aangezien ik hun expositie ieder jaar weer bezoek viel het me meteen op dat de expositie ruimte er 
netjes en gezellig uit zag. Rondom aan de muren hingen de foto`s allemaal mooi op ooghoogte aan 
een railsysteem. Weliswaar hingen de foto`s wat erg dicht naast elkaar, waardoor er direct na de 
opening een drukte voor de foto`s ontstond. Natuurlijk omdat alle ongeveer 40 aanwezige 
fotoliefhebbers tegelijk de foto`s wilden zien. Maar na enig verblijf aan de bar was de drukte wat 
geluwd en waren de foto`s heel goed te bewonderen, allemaal redelijk goed uitgelicht. 

De exporuimte was natuurlijk wat krap, maar wat wil je, de fotoclubs kunnen blij zijn dat ze nog ergens 
terecht kunnen. Dit is iets dat je op iedere foto expositie merkt. Het is misschien de tijd dat er gedacht 
moet worden aan een samenwerking van verschillende clubs om een grote expositie te organiseren, 
wat ook al op enkele plaatsen plaatsvindt. Als een van de mooiste foto manifestatie`s vind ik nog altijd 
het jaarlijkse fotofestival bij onze buren in Knokke- Heist. Dit fotofestival sla ik zelf ook geen jaar over 
en geniet iedere keer weer enkele dagen van de prachtige foto`s waar hobbyisten en professionals 
naast elkaar worden gepresenteerd. 

De mooie foto`s van 19 leden tellende fotoclub Dracula hingen goed verzorgt in de lijsten en gelukkig 
zonder glas, zodat men de foto ook daadwerkelijk kan zien en geen last heeft reflecties in glas.· Over 
de foto`s zelf ga ik niet oordelen maar dat er kwaliteit`s verschillen in zaten is natuurlijk niet· 
verwonderlijk. Er zijn leden bij de club die al jaren meedoen en er zijn ook nieuwelingen en dat vond je 
wel terug in de gepresenteerde foto`s. Dit is verder geen enkel probleem en spoort de nieuwelingen 
alleen maar bij tot beter doen. De hele expositie was keurig en een grote vooruitgang met enkele jaren 
geleden. 

Hay Herben 


