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April 2012

Foto van de maand maart

Het thema van deze maand was "Tijd". Of het nu een lastig thema was of vele fotografen wachten op
een nieuwe uitdaging, ik weet het niet. In elk geval zijn er weer mooie inzendingen bij de redactie
binnengekomen. Voor mij sprong 1 beeld er tussenuit, waar diverse elementen van de tijd terugkomen
in 1 beeld. Ik heb het over de inzending van Peter Lambrichs. De kaars die brand brengt voor mij in
beeld hoe de tijd verstrijkt en zeker niet still blijft staan. Daarintegen neemt de oude telefoon me mee
in de vooruitgang die door de tijd is geboekt en het uurwerk, tja.....dat was niet eens nodig geweest
om het onderwerp " tijd" uit te beelden. Toch een leuke extra die wordt gevormd door het oude
uurwerk, dat toch nog steeds naukeurig de tijd weergeeft. En zo zijn er nog meer onderdelen van de
foto die je meenemen in de tijd.
Peter, ik denk dat we allemaal blij zijn met deze inzending en waar we allen van kunnen leren. De
mooie schaduwen, in het licht van de kaars zijn goed weergegeven. Het geeft een knusse sfeer weer,
waarin we ons allen op z'n tijd zouden willen bevinden. Ik mis even de lekker gemakkelijke stoel
waarin ik kan zitten en weg kan dromen over de dingen die verleden tijd zijn. Nogmaals dank voor de
bijdrage. Evenals de rest van de inzendingen, zijn we blij met alle ontvangen inzendingen. Het is altijd
mooi om te zien hoe fotografen een thema opvatten en in beeld brengen.

Dan het thema van volgende maand.......wederom...oei...deze maand bedoel ik. Het thema is
"Lichaam". Breng het lichaam (lichaamsdelen) in beeld op een mooie eigenzinnige manier, zoals ik
dat elke maand van jullie gewend ben.

En jullie weten het.........De beste komt op de voorpagina en de rest is natuurlijk ook in te zien.
Heel veel foto plezier!

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 april 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)

Bedankt alvast !!

Fred Vaessen

Thema maart : ‘Lichaam’



Voorwoord Voorzitter

April – van de voorzitter

Sinds de algemene ledenvergadering op 21 maart jl. is het bestuur van de afdeling uitgebreid met twee
personen: Mary van Rossenberg (Fotokring Echt) en Peter Lambrichs (FC Voerendaal).
Mary krijgt in het bestuur de portefeuille lezingen & cursussen, en Peter de portefeuille wedstrijden &
exposities. Met deze uitbreiding kan de ambitie van het afdelingsbestuur, om bij te dragen aan een levendige
fotocultuur in Limburg, meer gestalte krijgen. Ik ben dan ook erg blij dat beiden zich gemeld hebben voor
de bestuursfunctie. In de afgelopen maanden hebben we al een paar gesprekken gehad en dat heeft me veel
vertrouwen gegeven dat we goede kwaliteiten in huis hebben gekregen.

2012 zal voor het afdelingsbestuur vooral in het teken staan van onderzoek naar hoe we, in aanvulling op
datgene wat in de clubs gebeurt,
een bijdrage kunnen leveren aan interessante activiteiten. We doen binnenkort een enquête de deur uit naar
alle clubs met aan aantal vragen over de huidige afdelingsactiviteiten en over wensen voor de toekomst. Dat
geeft ons informatie die we kunnen
gebruiken voor de uitwerking van plannen. Uiteraard zullen deze plannen voorgelegd worden aan de clubs,
zoals jaarlijks gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering.
Draagvlak is belangrijk.

We zijn dus als bestuur nu goed bezet. Dat geldt ook de redactie van onze website. Ik zag dat ik in geen van
de voorafgaande maanden heb genoemd dat Jean-Pierre Creemers (Fotof) sinds december 2011 de redactie is
komen versterken. Daar zijn we uitermate blij mee.

Tot slot: wederom slaagde Fotokring Stein er in om in de top van de uitslag van de Bondsfotowedstrijd te
eindigen. Na een derde plaats vorig
jaar, werd dit jaar een vijfde plaats behaald. De club bestaat 60 jaar en is blijkbaar in de kracht van zijn
leven. Mijn felicitatie voor deze prestatie. Dat geldt ook voor Fotoclub De Sluiter die een verdienstelijke
vijftiende plaats behaalde.

Frans Grommen,
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.



Mededelingen bestuur

Informatie bestuur

Op de website staan de volgende downloadbare bestuursdocumenten in PDF-formaat:

2012
- Jaarverslag 2011 BNAFV Limburg
- Activiteitenplan 2012 BNAFV Limburg

2011
- Jaarverslag 2010 BNAFV Limburg
- Activiteitenplan 2011 BNAFV Limburg

Diensten fotobond
- Verzekeringen
- Huren fotolijsten

Bespreking Bondsfotowedstrijd 2012
Op woensdag 23 april zal Diana Bokje, één van de juryleden van de bondsfotowedstrijd 2012, voor de

Fotobond afdeling Limburg een deel van de ingezonden foto’s van 2012 bespreken.

Ook zal aandacht worden besteed aan de Limburgse inzendingen.

Deze bijeenkomst is op 23 mei 2012 om 20.00 uur

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

U bent van harte hiervoor uitgenodigd.



Mededelingen bestuur

Uitslag BondsFotoWedstrijd 2012
Op 25 maart 2012 werd in M.F.C Berg aan de Maas, Bergerweg 1, 6129 PG Berg aan de Maas (Gemeente Stein)
de openbare fotobespreking gehouden. De presentatie van het ingezonden werk gebeurde d.m.v. een
professionele beamer .
De voltallige jury was aanwezig om een toelichting te geven op haar werkwijze en besprak het ingezonden werk
in het algemeen en in het bijzonder de foto’s van de topgroepen en de bekroonde foto’s. Na de pauze werd voor
zoveel mogelijk het ingezonden fotowerk besproken van aanwezige auteurs en/of fotoclubs.

Voor de Limburgse clubs waren er vier bronzen stickers voor: FC De Sluiter - Jos Schaefer, FC Venlo - Pieter
Zweegers, FG Photon - Guus Jamin en FG F8 - Gerrit van Harreveld.

Zie voor alle informatie over de bondsfotowedstrijd 2012 de website van de landelijke Fotobond.



Wedstrijden

7th FIAP World Cup Clubs

Welke Limburgse Fotoclub wil meedoen met de 7th FIAP World Cup Clubs ?
Afgelopen jaar is de FIAP Gold medal in Nederland gevallen.
Voor informatie over de FIAP en de landelijke gespreksgroep FIAP van de fotobond -> klik hier.

Informatie over deelname aan de 7th FIAP World Cup Clubs
De deelnamekosten bedragen € 50, - per club
Min.·5 deelnemers per club met max. van 4 foto's per auteur.

Klik hier voor meer informatie over deze FIAP Wolrd Cup Clubs.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

Voor vragen neem contact op met Theo van der Heijdt, FIAP Liaison Officer Fotobond.



Bondsmeesterklasse 2012

Afgelopen vrijdag 16 maart in het Fotomuseum Rotterdam hebben de coördinatoren BMK (Gijs van Gent, Peter
van Tuijl en Harry Sikkenk) en Jan Ros de kandidaat BMK geselecteerd, vier van de elf kandidaten werden
geaccepteerd - Ingrid Canter Cremers, Ingrid van Beurden, Arnold van der AA en Alex Witteveen.

Voor de aspirant BMK waren er twaalf inzendingen waarvan er zeven werden geaccepteerd - Frans Smets
(afdeling Limburg), Cor van Deursen, Cor Bels, Jan Dannenberg, Dirk Bakker, Ad Hoogesteger en Gerdi van
Ittersum.

Hieronder de ingezonden collectie van acht foto’s van Frans Smets "Paardenmarkt in Lottum".

Afgelopen zaterdag 17 maart werden er maar liefst tien kandidaten het predikaat BMK geselecteerd door de jury
(Maartje van den Heuvel, Laura Samson, Ruud Visschedijk, Frido Troost en Carel van Hees) - Louis Visseren,
Mariska Lansbergen, Adrie Kraan, Jeanette Kamberg, Jan Kindermans, Janet de Graaf, Jaap Peeman, Hans van
Weelden, Guy van Hoek en Eli Dijkers.
Voor meer informatie over de BondsMeesterKlasse zie de landelijk website van de fotobond.



Persberichten





Expositiebesprekingen

Foto-expositie FC Maasvogels
in restaurant 'De Grenedeer' te Gronsveld,

zaterdag 17 maart, 10.30 uur

Tien jaar geleden exposeerde FC Maasvogels voor het laatst. Het was dan ook mooi om weer eens
een teken van leven te zien van deze club. Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Belichting
Men had in restaurant 'De Grenedeer'  drie ruimten ter beschikking. Een feestzaal met nog een
aanvullende ruimte en een wintertuin. Helaas werden de foto's niet apart belicht. Met de belichting ter
plekke moest men het doen en dat kwam de expositie zeker niet ten goede. De foto's die
tentoongesteld werden in de wintertuin hadden hier, mede door de zonnige lentedag, gelukkig
nauwelijks last van. Echter in de andere twee ruimten was het licht van mindere kwaliteit. Ieder lid zou
toch over dezelfde belichting moeten kunnen beschikken. Een aandachtspunt voor een volgende
expositie.
Wijze van presentatie
Er werd zonder glas geëxposeerd. Een keuze waar wat voor te zeggen valt. Om vervorming van de
foto en het passe-partout te voorkomen dienen deze verkleefd te zijn op een stevige achtergrond. Bij
een aantal foto's was dat niet gebeurd en daardoor speelde de luchtvochtigheid een aantal foto's
parten.
Fotobespreking
FC Maasvogels koos er voor de foto's van de fotografen niet altijd bij elkaar te hangen. Op deze wijze
kan de kijker zich echter moeilijk een beeld vormen van iedere afzonderlijke fotograaf.
Het waren, op een aantal uitzonderingen na, geen hoogstandjes. Techniek, compositie,
standpuntbepaling, nabewerking en zeggingskracht verdienen wat meer aandacht.
Bij de eerste rondgang vielen een tweetal foto's meteen op. Het waren strand-stillevens van Victor
Vaessens. Deze beelden ademden een serene sfeer uit. Prachtige kleurschakeringen, gevormd door
de zee, werden hier overtuigend vastgelegd. Menigeen overziet een dergelijk tafereel. Ook de
artistieke manier van presenteren droeg bij aan het totale beeld.
Ronald v.d. Laar boeide met 'Een schim in een blauwachtige passage'. Een tijdloze schets. Het goed
gekozen standpunt en de gebruikte sluitertijd gaven deze foto de nodige dynamiek.
Joop Rutten's foto van het station in Luik sprong er ook uit. Hier smolten  lichtspelingen op het perron
en vlakverdeling (driehoeken) samen tot een fraai geheel.
'Drie olifanten in het water met man'.  Een compositie van Jean Abraas. De bruine tinten van de keien
die overeenkwamen met de huidskleur van de olifanten brachten, mede door een juiste plaatsing van
mens en dier, een mooie harmonie teweeg. Het bruisende water was hier de finishing touch.
Anton Stevens boeide met een tweetal klassieke landschapsimpressies.
Hein Wellen exposeerde een foto van een verlaten straat. De desolate sfeer was hier voelbaar en
werd nog eens extra onderstreept door de schimmige personage.
Verder  waren er nog foto's te zien van: Pierre Beckers, Fred Melotte, Piet Moonen, Sander Niessen,
Leo Pieters en Pie de Vrede.
FC Maasvogels; een club met enthousiaste en gepassioneerde leden. Dan kan het niet anders dan
dat er de komende jaren alleen maar groei in zit.
Loek Laudy



Fotokring Geleen bestaat 80 jaar.

Al sinds 1932 klikken de camera’s en kicken de leden.

Foto: Frank Vaessen

Een tachtig jaar oude fotoclub. Dat is uniek in Limburg en een redelijke zeldzaamheid in Nederland.
Hoe word je als fotoclub nu 80 jaar. Dat werkt eigen net als bij mensen. Je moet een keer het
levenslicht zien en daarna gewoon niet meer het loodje leggen. Maar dat loodje werd een aantal keren
wel bijna gelegd. Echter daarover later meer.
Fotokring Geleen werd opgericht in een periode waarin duidelijk werd dat de jaren van het landelijke
boerenleven in Geleen nooit meer terug zouden komen. De mijn Maurits draaide volop en de
Staatsmijnen waren inmiddels begonnen met het produceren van kunstmest op grondgebied in de
richting van de Graetheide. En dat trok veel nieuwe bewoners. Met deze toename van industriële
activiteit groeide Geleen dan ook uit tot een stad. Uit alle delen van het land en ook de rest van
Europa kwamen mensen naar Geleen en werden daar geabsorbeerd in de bestaande omgeving. In
Sittard was men veel afwachtender en daar keek men deze nieuwe kat nog even uit de boom.
In hetzelfde jaar waarin in Geleen Fotoclub “De Amateur”, dat is de oorspronkelijke naam van
Fotokring Geleen, werd opgericht ontstonden ook in de andere mijncentra als Kerkrade en Brunssum
fotoclubs. Mogelijk was deze synchroniteit het gevolg van de promotionele activiteiten van Mr. E.
Franquinet, een verwoede amateur-fotograaf uit Gulpen die actief reclame maakte voor zijn de
fotografie hobby. Zo was hij in 1933 ook te gast bij een fotoclub in Maastricht, “Phos” genaamd.
Als in 1934 in Kerkrade een landelijke foto expositie wordt georganiseerd reageert Franquinet met
groot enthousiasme via een artikel in het fotoblad Focus waarbij hij signaleert: "Bij vergelijking met het
boven-Moerdijkse materiaal, viel den aandachtigen toeschouwer het verschil in rasgeaardheid sterk
op; het zuidelijker, beweeglijker, drukker karakter van den Limburger uit zich in de fotografie evenzeer
als op andere terreinen des levens. In het algemeen bestaat hier minder geneigdheid tot het stilleven
of tot het kleine landschapdetail, meer streven naar actie in de foto, gestoffeerde landschappen,
dramatische luchten."
Met deze wijze woorden begon de huidige voorzitter van de jubilerende fotokring Geleen, Peter van
Ham zijn inleiding van een zeer druk bezochte foto expositie in het schitterende museum het Domein
in Sittard.
De belangstelling was enorm, de sfeervolle ontvangsthal van het museum barste haast uit haar
voegen, vele bekende gezichten, iedereen die de fotografie een warm hart toedraagt, was die
zaterdagmiddag naar Sittard getogen, om maar niets van dit unieke spektakel te missen.
Zelfs de voorzitter van de landelijke fotobond, dhr. Frank Boots, was aanwezig om de jubilerende
fotoclub te feliciteren, alleen zijn geografische kennis van het Limburgse liet te wensen over, door
fotokring Geleen met fotoclub Stein  te verwisselen, maar dat heeft waarschijnlijk te maken, met zijn
eerder die middag gebrachte bezoek aan de jurering van de bondsfotowedstrijd bij F.K. Stein.



Wat mij als eerste opviel bij het betreden van de expositie, was het creatief gebruik van de vierkante
meter, dat elk clublid ter beschikking had op deze expo. Geen lange rijen foto’s, maar uiterst goed
gekozen presentatie vormen, die de getoonde foto's alleen maar ten goede komen.
Het resultaat is verbluffend. Elke fotograaf  toont heel duidelijk zijn eigen handtekening en zijn eigen
drijfveer. Ook wordt er een stukje geschiedenis van de club belicht aan de hand van foto’s,
documenten en behaalde prijzen uit het verleden. Zo krijgt de bezoeker een goed beeld  van de
veranderingen in de loop der tijd. Niet alleen qua gebruik van apparatuur – van het zogenaamde
boxje, waar analoog mee werd gefotografeerd, tot de digitale camera – maar ook qua objectkeuze is
een duidelijke ontwikkeling te zien.
Geliefde thema’s zijn landschappen, portretten, natuur en folklore. Bijzonder is een project van Theo
van Mourik en Peter Schijven. Zij hebben letterlijk mensen van de straat geplukt en geportretteerd.
Sittard Portrait wordt in digitale vorm getoond om ook fragmenten uit de gesprekken met de
geportretteerden te kunnen afbeelden. Met een prachtige presentatie op één van de presentatiezuilen
in het museum is een selectie te zien van 72 door hun geportretteerde voorbijgangers.
Achter iedere persoon die zij in de kleine studio bij V&D hebben geportretteerd schuilt een verhaal.
Een verhaal dat je soms totaal niet verwacht bij het beeld dat je hebt.
Daarnaast is er ook nog een traditionele diapresentatie te zien, inclusief het vertrouwde geklik van de
carrousselprojector. Maar ook glamourfotografie van een societyfotograaf en architectuurfoto’s maken
deel uit van deze expositie. Voor hen allen geldt de fascinatie voor camera’s en de interesse in het
beeld. De kick van de klik, daar gaat het om.
Over het  getoonde fotowerk op deze unieke expositie, ga ik jullie helaas niets
verklappen………………
Die moet je beslist zelf gaan zien, en daarvoor heb je ruim de tijd tot zondag 19 juni a.s., en wellicht
kun je het combineren met een leerzaam en interessant bezoek aan de door fotokring Geleen in het
Domein georganiseerde foto presentatie’s.

T-times op zondagen bij de tentoonstelling: van 14 – 16 uur.
22 april: fotopresentatie door Gijs van Gent; fotograaf verbonden aan de Nederlandse
Fotobond.
6 mei: fotopresentatie door Peter Schols; fotojournalist en winnaar van de World Press Photo,
categorie Sport Stories 2007.
3 juni: fotopresentatie door John Lambrichts; fotograaf en zilveren kamera winnaar 2001.

Ik wil dit verslag afronden met een leuke anekdote uit de inleiding van Peter van Ham, waarin hij ons
op zeer passende wijze alvast uitnodigt voor het 100 jarig bestaan .Tenslotte nog een korte schets
van de huidige Fotokring en de nabije toekomst. Ik wil u nu al allemaal uitnodigen voor ons 100-jarige
jubileum. Hoewel ik moet vaststellen dat dit voor een aantal aanwezigen nog een hele dobber gaat
worden. Maar dan in 2032 in de Dobbelsteen. Om u alvast op weg te helpen de Dobbelsteen staat
dan aan de achterzijde van dit gebouw langs de Rijksweg. Hopelijk zijn we in 2032 met al onze 50
leden vertegenwoordigd en kunnen we u onze multimediale driedimensionale digitale laser fotoshow
tonen. Een droom, misschien, maar een mens moet nu eenmaal dromen om iets te bereiken. Vast
staat dat deze expositie de band tussen de leden heeft verstevigd en dat we gezamenlijk de smaak te
pakken hebben. De ambitie groeit om meer en intensiever ons werk te laten zien in allerlei vormen.
Nieuwe leden kunnen we op dit moment helaas nog niet aannemen maar we zoeken naar
mogelijkheden met de andere Fotoclubs in de regio fotografisch geïnteresseerden een platform te
bieden elkaar te ontmoeten.



Fotobespreking Expositie ISO '73

De opening van de expositie van ISO'73 vond 2 maart plaats bij Victor 4 Art in Heerlen in een mooie lichte ruimte,
waarbij een twaalftal leden van de club hun werk tonen. De voorzitter opende de expositie en onder het genot van
een drankje hebben we het werk bekeken dat uiteenliep van abstract tot mensenfoto's, straatfotografie tot
landschapsfotografie en zelfs een foto van Maxima was er te bewonderen. Wat opvalt bij deze expositie is de
grote verscheidenheid aan kwaliteit van het aangeboden werk: van beginner, gevorderde en zelfs tot FIAP
geselecteerde. Dat maakt het een interessante expositie waarbij van alles wat te zien valt. Een echte
dwarsdoorsnede door een club.

Wiel Cortjaens
Twee maal een model, twee maal een landschap, twee maal zwart-wit, tweemaal kleur. Van de modelfoto’s kan
ons vooral de zwart-wit foto bekoren. Mooie lichtval, mooie toning, fraai ingekaderd. Tussen de twee
landschapsfoto’s kunnen we moeilijker kiezen. Beide foto’s zijn in onze ogen geslaagd. In de kleurenfoto spelen
de fraaie kleuren ook echt de hoofdrol. Maar er is veel meer te zien: de dynamiek van het struweel dat in een
mooie contrasterende warme kleur door het landschap meandert; het lijnenspel van de maaisporen en de
schaduwen en de in het oog springende gele vlakken badend in het licht. Het zwart-witte landschap is sterk van
sfeer. Mooie vlakverdeling door het donkere van de bewolking en de voorgrond mooi doorbroken door het
groepje  boompjes op de horizon en de lichtstralen die door de wolken vallen. Jammer dat de kleurenfoto van het
model het niveau van deze 3 foto’s niet haalt.

Jan Mrösz
Jan toonde 5 foto's geheel verschillend van aard, waarbij het reisportret van de vrouw ons in het bijzonder opviel.
Prachtig in beeld gebracht qua compositie, kleur en de S-vormige dynamiek van de hoofddoek. Fraaie scherpte
tot in het detail van de huidstructuur en het weefsel van de hoofddoek. Ook het overweldigende luchtlandschap
met nietige molen badend in avondlicht en het schip (afgedrukt op plexiglas) in een prachtige donkere toning
konden we zeer waarderen, echt twee toppers.

Roger Geurtzen
Een viertal prachtig uitgevoerde foto's waarvan 2 landschapsfoto's die qua licht, kleurtoning en compositie heel
sterk zijn neergezet. Ook de twee architectuurfoto's zijn erg knap en tot in de puntjes verzorgd. Er is goed over
nagedacht. Het blauwe glas contrasteert prachtig met de rode lijnen en diagonale lijnenspel geeft een enorme
dynamiek aan de foto. Kortom ondanks dat we motieven al vaker gefotografeerd hebben gezien vier heel sterke
foto's.

Marc Bijl
Een mooi verzorgde presentatie van een serie van 4 in het oog springende (deels abstracte) foto’s in vierkant
formaat met fraaie opvallende kleuren. Er is goed gespeeld met licht en donker en kleur. Zeer doordachte
uitsneden. Een evenwichtig samengestelde, sterke serie.

Steffie Michorius
Het hondenportret springt er voor ons uit. Mooie pose. Fraaie belichting, scherpte en detaillering. Kijk maar eens
naar de neus en de tong.

André Boumans
Twee portretten en twee foto’s van boeren met paarden. De foto met het driespan heeft onze voorkeur vanwege
de vlakverdeling, het licht en donker, het goede standpunt en de actie en dynamiek in de foto.

Hans Ploum
Exposeert twee landschappen en een detail van een molen. De foto’s maken jammer genoeg een wat doffe
indruk. Goed gezien het fraaie heuvellandschap met de mooie lijnen en vlakverdeling, maar de compositie
(horizon plaatsing) en de kleuren kunnen wellicht wat krachtiger. De andere landschapsfoto heeft heel mooi licht
maar mist met name door het gekozen standpunt en inkadering nog wat spanning of een element waar je
aandacht naar toe geleid wordt.

Hub Moonen
Van de geëxposeerde foto's van Hub valt meteen de foto op met het fraaie lijnenspel van cirkels en radialen,
bekroond met een paarsachtige eyecatcher. In zijn eenvoud een spannend beeld waar je langer naar blijft kijken
en je afvraagt wat je nou eigenlijk ziet.

Cor Niemantsverdriet
Een serie van vier foto’s van het Corneliushuis in Heerlen. Wij vinden de foto genomen vanaf de trappen
gebruikmakend van de lijnen van de trapleuning richting kerk het opvallendst door het spannende standpunt



en waarin niet alleen de bijzondere vorm van het gebouw mooi tot zijn recht komt maar ook de sfeer van de
omgeving.

Jochen Linnarz
Drie foto’s met als gemeenschappelijk thema water. De serie past goed bij elkaar en er is over nagedacht. De
macrofoto met de twee druppels springt er voor ons uit. Mooie details, goede vlakverdeling en fraaie kleurtoning.
Mooi uitgevoerd.

Pieter van de Wal
Pieter toont 3 urbex foto's. Tweemaal een verlaten gebouw met veel graffitty, een populair thema. Deze foto's
geven goed de sfeer weer van de verlaten gebouwen. We vinden wel het binnenvallend licht een beetje aan de te
blauwe kant. In twee foto’s vallen 2 achtergelaten voorwerpen op, een bureaustoel in de vervallen ruimte en een
kinderwagen voor een groot verroest kanon. Zo’n object missen we in de derde foto. Deze is meer gericht op
ritme: een herhaling van licht en donker. Het plaatst de foto een beetje buiten de serie.

Koen Verjans
Koen exposeert 3 straatfoto’s. Een komische foto van vier individuen ‘hangend’ in vier telefooncellen. Alle vier
met de rug naar de telefoon en ze doen van alles behalve telefoneren…ja, eentje speelt met zijn mobiel. Als je
een beetje beter kijkt, zie je dat ze staan te schuilen. Dit alles mooi strak ingekaderd. Jammer dat we niet meer
komische foto’s op exposities tegenkomen. In de foto van de slager vinden we dat het licht en de details op de
achtergrond te veel concurreren met het hoofdmotief. Een andere uitsnede zou de foto sterker maken. De derde
foto is een fraai straatbeeld met een prachtige toning, mooi standpunt en uitsnede. Het tafereel met de jongens
prikkelt meteen je fantasie. Een foto met een verhaal.

Kortom een mooie expositie die uitnodigt om de werken nogmaals te bekijken, het is goed verzorgd en mooi
ingelijst. Complimenten!

Susan Leurs, Diana Putters en May Pommé van Fotogroep Tegenlicht



Exposities / lezingen en vooraankondigingen exposities

Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voorkomen, verzoeken
wij besturen van fotoclubs, die een expositie gepland hebben, om alvast datum en tijdstip kenbaar te
maken.·Zo kunnen we wellicht voorkomen, dat er op hetzelfde tijdstip exposities geopend worden.·Het zijn
toch gebeurtenissen, waar iedereen graag bij wil zijn en waar de betrokken clubs enorm veel tijd en energie
in gestoken hebben.

U kunt de gegevens doormailen naar: info@fotobondlimburg.nl

Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) klik hieronder op de betreffende link.

Voor meer en actuele informatie (o.a. data, openingstijden en adres) zie de
informatie in dit rayonbulletin of de website van de betreffende fotoclub.

MAART / APRIL -
- van 28 februari t/m 22 april 2012
Expositie Multivitaminen van Francien Claessens in Zorgcentrum Peppelrode, Eindhoven

- 10 maart t/m 6 mei 2012
Fotofestival Luik in teken van de liefde.
Diverse exposIties in het Mamac museum in Luik.

- 11 maart t/m 10 juni 2012
De kick van de klik. 80 jaar fotokring Geleen in museum het Domein in Sittard

- 23 maart t/m 22 april 2012
Expositie John Dummen, luchtfotografie in gemeentehuis Beek

- 25 maart t/m 10 juni 2012 (buitenexpositie t/m 30 juni) Fotofestival Knokke-Heist België.

- 2 april 2012
Op·maandag 2 april om 19.30 uur bij·Fotoclub Helden-Panningen gastspreker Lilith.

- 6 t/m 9 april 2012
Foto-expositie Fotogroep F8. Opening is vrijdag 6 april om 20 u.
Verder te bezichtigen op 7 – 8 – 9 april.

Voor meer informatie over de lezing van Peter van Tuijl tijdens de opening, klik hier.

13 april
Lezing over natuurfotografie door Paul van Hoof bij fotogroep Horst aan de Maas om 19.30 uur.

MEI
- Alle weekenden van de maand mei 2012 (za en zo)

Fotokring Midden-Limburg exposeert in de Caroluskapel / Kruisgangen aan de Swalmerstraat 100
in Roermond.

De expositie is geopend iedere zaterdag en zondag van 6 t/m 28 mei.
Ook op Hemelvaartsdag 17 mei en 2e Pinksterdag 28 mei.

- 21 mei t/m 29 juni 2012 Expositie Foto Nationaal 2011 in het Gemeentehuis van Beek aan de
Raadhuisstraat 9, 6191KA Beek (L)



- 23 mei 2012 Bespreking Bondsfotowedstrijd 2012 door jurylid Diana Bokje. Om 20.00 uur in zaal
Aad Leeuwe, Burgemeester Thomas Wackersstraat 61, Roermond-Leeuwen·

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.
Expositie "Fotogroep Tegenlicht" in Brunssum

- 30 september 2012
Fotoclub FotArt houdt op zondag 30 september a.s. een expositie in café d’r Klinge aan het

Pancratiusplein 47 in Heerlen. De expositie is alleen op die dag te zien en is geopend van 12.00 uur
tot 20.00 uur. Naast ieders persoonlijke keuze van foto’s zal het gemeenschappelijke onderwerp van
deze expositie “Heerlen van binnen en van buiten” zijn.

- 25 okt tot half November
Foto Limburg. Opening 25 okt. in de ECI cultuurfabriek in Roermond

-  27 en 28 oktober en 3 en 4 november 2012
FotoF Limburg expositie. om 20.00 uur.

NOVEMBER
-  November 2012

ISO’73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf. Opening 9 november om 19.30 uur.

2013

12-13-14 april 2013
Fotoclub Voerendaal: 25 jarige jubileumexpo in Cultureel Centrum "De Borenburg", Furenthela 16 in
Voerendaal.











Van 25 maart tot 30 juni fotofestival Knokke-Heist.

foto: Ruud van Empel

Het veertiende Internationale Fotofestival heeft dit jaar als thema Wonderland. Zes
internationale fotografen exposeren hun werk in een binnen- en buitententoonstelling
op verschillende locaties in de badstad.

Zes internationale fotografen werden uitgenodigd om verschillende reeksen van hun
werk te exposeren op het Internationale fotofestival. De fotografen tonen vooral
beelden van tijdens ontdekkingsreizen rond de wereld. De bezoeker reist mee van de
Nederlandse vlakten naar de jungle van Brazilië, Costa Rica, Beringzee en
Groenland. Zelf een rit naar de maan is niet onmogelijk voor de fotografen.
De buitententoonstelling toont vooral natuurbeelden. Je vindt de foto's her en der in
Knokke-Heist en kan ze op een aangename manier bekijken met een fietsparcours
dat langs de verschillende deelgemeenten loopt. Langs de fietsroute hangen
ongeveer tachtig foto's.

In het cultuurcentrum Scharpoord, museum Sincfala en het casino vinden de



binnententoonstellingen plaats. De meest unieke locatie dit jaar is de Magrittezaal in
het casino. Daar staat de groepstentoonstelling van vijf topfotografen. In Sincfala is
er een solo-expositie van de Amerikaanse fotograaf Corey Arnold en in het
cultuurcentrum hangen drie exposities: de World Press Photo 11, Internationale
Fotowedstrijd van de gemeente en een selectie eigenzinnige foto's van het Centrum
voor Beeldexpressie.

De buitententoonstelling loopt van 25 maart tot 30juni. De binnenexpositie stop al op
10 juni. Het Internationale Fotofestival is gratis toegankelijk.

Beslist de moeite waard om eens te bezoeken, wellicht een idee voor een leuke
fototocht.

Meer info: www.fotofestival.be


