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van de voorzitter - februari 2013

Hoe verschillend kan fotografie zijn!
Als je binnen 48 uur drie verschillende exposities bezoekt wordt dit nog eens overduidelijk. 
Omdat begin februari de exposities eindigden was ik gedwongen (in de prettige betekenis 
van het woord) om in korte tijd naar Beek, Heerlen en Düsseldorf te gaan.

In het gemeentehuis van Beek was nog Foto Nationaal te bewonderen, volgens sommigen 
het paradepaardje van de Fotobond. Twintig series van vijf foto’s waren door de jury gese-
lecteerd en daarvan kregen drie een eervolle vermelding. Volgens het juryrapport was de 
jury varrast door de kwaliteit van de series. De jury prijst vooral de persoonlijke benadering 
van het verhaal, het gaat niet om de vorm of technische beheersing maar om een authen-
tieke en verassende benadering van het verhaal. Het resultaat is zonder meer een interes-
sante expositie. Het zijn geen foto’s die je in grote getale op clubexposities aantreft en het 
zal zeker niet iedereen aanspreken maar de fotografie is ook gebaat bij ·het zoeken naar 
nieuwe uitdrukkingsvormen.

In Heerlen exposeerde Jan Mrösz (lid van Iso ’73) een dertigtal foto’s met als titel ‘Incredi-
ble India’. Ik heb veel foto’s gezien van India en de kwaliteit van de foto’s van Jan is indruk-
wekkend. India is natuurlijk een land van extreme uitersten, schoonheid en viezigheid zijn 
altijd binnen kijkafstand aanwezig. Jan laat de mooie kant van India zien en kiest daarmee 
voor een wat risicoloze benadering maar menig beroepsfotograaf kan zich spiegelen aan de 
kwaliteit van Jan’s ongelofelijke India.

De menselijke maat overstijgend was de expositie van Andreas Gursky in het Kunstpalast in 
Düsseldorf. Het Kunstpalast is een gebouw dat de menselijke kleinheid benadrukt en de me-
terhoge foto’s van Gursky lijken dan ook speciaal gemaakt voor de enorme afmetingen van 
de zalen. Uiteraard kennen we Gursky van ·de duurste foto die ooit verkocht is ( ruim vier 
miljoen dollar). Wat naast de enorme afmetingen toch vooral ook opvalt is de grote diver-
siteit aan onderwerpen die hij fotografeert. Winkelinterieurs, landschappen en abstracties 
sieren zijn foto’s. Waar veel bekende fotografen redelijke trouw blijven aan hun onderwer-
pen is bij Gursky van alles mogelijk. Dat is in ieder geval voor mij weer een geruststellende 
gedachte want ik ben ook niet zo specialistisch.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Foto van de maand februari 2013
Een record aantal inzendingen, deze maand, liefst 52 prachtige foto’s kwamen er binnen ger-
old bij het thema de beste foto van 2012, en wat een diversiteit aan onderwerpen en moti-
even, van zwart-wit tot kleur, van urbex tot natuur, bijna alles kwam deze maand aan bod.
Nog nooit waren er zoveel inzendingen............!! en daarvoor wil ik jullie ook hartelijk bedan-
ken en blijf ook de volgende keer weer inzenden, zodat we iedere maand een mooi item aan 
onze rayon Limburg website kunnen toevoegen. 

Vanwege het grote aantal foto’s dat ik mocht ontvangen, was de keuze zeker niet eenvoud-
ig, ook de verscheidenheid aan onderwerpen bemoeilijkte mijn keuze. Wat is nou de beste 
foto? Als mensen vragen wat je beste beeld ooit is, dan behoor je als fotograaf te antwoor-
den, dat je die nog moet maken. Natuurlijk heeft iedere fotograaf wel een aantal favorieten 
tussen zijn portfolio zitten, en daaruit hebben ze zeker gekozen. Het internet staat vol met 
foto’s, slechte foto’s, mooie foto’s, vakantiefoto’s, perfecte foto’s en vele combinaties hier-
van. Elke foto roept wat anders bij je op wat niet direct betekent of deze mooi of minder 
mooi is. Als fotograaf dien je zeker kritisch te zijn naar je werk. In mijn optiek is de beste foto 
een foto waar de fotograaf tevreden mee is. Wil dit dan ook zeggen dat tips/kritiek vanuit 
andere hoeken overbodig zijn? Een kritische blik vanuit andere hoeken zijn altijd meer dan 
welkom en zal een fotograaf ook mee om moeten kunnen gaan. Tips en reacties zijn de 
beste manier om door te ontwikkelen en zo je werk te verbeteren. 

Gezien het groot aantal inzendingen hebben we deze maand drie winnaars, een foto van de 
maand maar helaas, maar tevens twee eervolle vermeldingen, en die gaan naar: 
Rob Boehle,van fotokring Stein, met zijn “chambre a coucher”, urbex ten top...!, sfeervol 
met vele leuke details, ook hij is een fotograaf die het fotograferen als  (volledig doorgesla-
gen) hobby beoefent, al 30 jaar. Hij gaat echter zeker niet amateuristisch te werk maar hoeft 
niet van zijn foto’s te leven;  een leuke baan heeft die al .... 
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De tweede eervolle vermelding is voor: Jaap Kaan van fotoclub Venray, met zijn intrigerende 
zwart wit foto, boeiend en fascinerend door de subtiele vlakverdeling, en de perfect  
geplaatste silhouetten.

 
En dan de besliste winnaar.....Ton van der Mark, van AFV het Motief, met zijn imponerende 
brug, een uiterst fraai lijnenspel, het subtiel gebruik van kleur, een imponerend beeld, waar 
ik naar blijf kijken............Proficiat... Ton met deze schitterende foto van de maand, en ook 
een wel verdiend applaus voor Jaap en Rob, met hun eervolle vermelding.
 
Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, met als thema:
Vasteloavend....! Carnaval mag ook, rood, geel en groen...maar ook andere kleuren zijn 
welkom
 
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 februari 2013. 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,en eine fijne vasteloavend....alaaf.....!!

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
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persberichten

bMK inzending 2013

De vernieuwde website van de Fotobond is in gebruik genomen. Misschien is het nog niet 
voor iedereen even gemakkelijk om de juiste informatie te vinden. Omdat er dit jaar voor 
de BMK ballotage belangrijke wijzigingen in de voorwaarden worden ingevoerd, hierbij de 
informatie, zodat alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van deze vernieuwde voor-
waarden:

Meer informatie is op de website terug te vinden. Klik hier. 

Filmen met DSLr

Voor de geïnteresseerden: 
Robin Peeters van www.mosasaurusfilm.nl geeft ook 1-daagse workshops filmen met de 
DSLR in kleine groepjes (3-5) mensen. De cursus is maatwerk. Met de deelnemers vindt 
vooroverleg plaats over hun behoeften en wensen. Robin Peeters heeft de filmacademie in 
Amsterdam gedaan en is al jaren professioneel filmmaker en regisseur. Kosten zijn afhanke-
lijk van aantal deelnemers en invulling workshop (denk aan ongeveer 50-100 euro). Het is 
vooral een praktijk workshop.

Presentatie & Workshop “Themafotografie” 

Hierbij nodigen wij u uit voor een Presentatie & Workshop die in het teken staat van de 
voorbereiding op de Euregionale Fotowedstrijd 2013.

uitingen van Religie in Limburg en in het Rijnland

De avond zal worden verzorgd door Jan Nabuurs en vindt plaats op:
donderdag 31 januari 2013 en start om 20u (zaal open vanaf 19:30u) in Cafe Zaal Aad Leeu-
we aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.

Aan deze presentatie zijn geen kosten verbonden. Wel verzoeken wij u vooraf even per 
e-mail aan te melden bij: mary.van.rosenberg@fotobondlimburg.nl.

Voor meer informatie kijk op de website.

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/persberichten/368-bmk-inzending-2013.html
http://www.mosasaurusfilm.nl
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/persberichten/360-workshop-themafotografie-op-31-jan-2013.html
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exposities

Expositie Foto Nationaal van 7 januari 2013 t/m 1 februari 2013
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Foto expositie Martien Coppensprijs 2012 in Huis van de Kunsten Limburg.

Van 5 februari t/m 8 maart 2013 worden de drie winnende en vijf genomineerde fotoseries 
van de Martien Coppensprijs 2012 tentoongesteld in het Huis voor de Kunsten Limburg 
in Roermond. De Martien Coppensprijs is dé wedstrijd in Nederland voor documentaire 
fotografie door amateurs. Het thema van de wedstrijd en de foto expositie is ‘WATER’. Op 
dinsdag 5 februari om 17.00 uur wordt de expositie geopend. Aansluitend (om 18.00 uur) 
geven fotografen Jan Nabuurs en Joep Keij een presentatie over de fotoserie die zij hebben 
ingezonden voor de Martien Coppensprijs 2012. Voor meer informatie ga naar de website 
van Huis van de Kunsten.

http://www.hklimburg.nl/pers.html
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Expositie bespreking

expositiebespreking Fotoclub Dracula te Margraten

Van 11 t/m 13 januari in Jongerencentrum Camion, Hoenderstraat 2b, te Margraten
 
Algemeen
De expositie van Fotoclub Dracula was, om maar meteen met de deur in huis te vallen, in 
een woord verrassend te noemen. Mooi om te zien dat een club de potentie heeft zich te 
ontwikkelen, te groeien. Niet alleen technisch, maar ook op het creatieve vlak was het, 
vergeleken met andere jaren, over bijna de hele linie overtuigend te noemen.

Presentatie
Men presenteerde de foto’s, op enkele uitzonderingen na, met lijst en passe-partout, ech-
ter zonder glas. En dat vergroot het kijkgenot aanzienlijk (geen weerspiegeling). Een min-
punt was er helaas wel. De foto’s waren niet op karton bevestigd, waardoor er hier en daar 
vervelende bobbels op de foto te zien waren en daardoor niet strak aansloten op het passe-
partout. Jammer, maar helaas treft men dat wel vaker aan bij foto-exposities, terwijl het 
toch zo gemakkelijk te voorkomen valt. Prinses Maxima’s zinnetje ‘Een beetje dom’ is hier 
wel op zijn plaats!

Fotobespreking
Marcel Jacobs, met zijn eigen thema ‘wachten’. Een foto van een oude steeg in de avond met 
een zittend meisje op een stenen paaltje. Haar uitdrukking riep vele vragen op. De toning 
paste perfect bij de sfeer.

Anny Huyts toonde een sfeervolle strandfoto. Het gevangen licht tussen de strandhokjes met 
de spelende kinderen, waarvan een kind met wapperend haar en gespreide armen meteen 
de aandacht trok, maakte deze foto tot een waar juweeltje.

Mariet van den Bergh met haar magische ‘Floriade-foto’ wist werkelijkheid en spiegeling in 
één beeld op een sublieme wijze bijeen te brengen en vast te leggen op de gevoelige plaat. 
Haar schaduwfoto ‘hek en kinderen’ trok eveneens de aandacht.

Mies Meeussen verraste met een foto van een vrouw met witte jurk als ware deze van een 
hoog standpunt genomen. Het hoofd verzonken in haar jurk.

De foto’s van Anouk Smit sprongen er ook uit. ‘Vliegen op een raam’, ‘een bushokje op 
straat’, ‘bloemen in een vaas’ en ‘een zolderkamer’, ze verraadden allen een eigen signatuur.
Laurie Slangen toonde een creatieve foto van een waterdruppel op een eigen, niet alle-
daagse, wijze. 

Sibill Kowcz-Kerp wist touwen om te toveren tot kronkelende slangen.
Adrie Slangen’s foto met een aandachtig kijkend stel voor een kunstwerk in een museum, 
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toonde weer eens aan dat ‘less’ vaak ‘more’ kan zijn.

René Spee probeerde met zijn zwart/wit beelden ‘oude analoge’ gevoelens van weleer op te 
roepen.

De foto van Jo Roks met balken in een ruimte trok de aandacht. Door zijn compositie en 
gekozen standpunt wist hij orde in de chaos te schapen. 

Luciën Krul’s Gothic-foto van een meisje op een kerkhof viel ook op maar deze kon beslist 
nog krachtiger, griezeliger en mystieker. Door de gekozen felle belichting kwam dit niet vol 
tot zijn recht. Een meer naar de avond geneigde voorstelling zou beter zijn geweest.

Rachel Lemlijn wist met haar foto van een oude hal vol met bureaulampjes meteen een 
goede sfeer neer te zetten. 

Anne-Marie Pleijsier en Eric Defesche schilderden op een mooie wijze met licht.

Nawoord
Het was ‘im großen und Ganzen’ een gevarieerde en aangename tentoonstelling met door-
gaans op zichzelf staand beeldmateriaal, met hier en daar de neiging naar een meer serie-
matige benadering. 

Krachtige ‘Dracula-vrouwen’ nemen momenteel op aangename wijze bezit van deze club. 
Dus heren, laat voortaan meer je tanden zien!

Loek Laudy
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Expositie overzicht

Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten 
verenigingen
Voor een betere spreiding en vooral om gelijktijdige openingen van clubexposities te voor-
komen, 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) kijk op de website.  
 
2013

Februari
- t/m 3 februari 2013
Expositie van·Andreas Gursky in het Museum Kunstpalast te Dusseldorf.··
Op·8 november 2011 werd bij··Christie's·New York·een foto van hem verkocht voor·€ 
3.300.000 !! Zie website:·Kunstpalast

-hele maand februari
Artillusio exposeert bij Foto Gery in Heerlen

MaarT
-11 maart 2013
AV ZONLicht exposeert in " De Haandert" ·te Tegelen.

- 13 maart 2013
Jaarvergadering Fotobond afdeling LImburg in zaal Leeve in Leeuwen-Roermond.
Aanvang 20.00 uur.·Klik hier voor meer informatie.

aPriL
- 12-13-14 april 2013
Fotoclub Voerendaal: ·25 jarige jubileumexpo··in·Cultureel Centrum "De Borenburg", Furen-
thela 16 in Voerendaal.
·
-5 t/m 14 april 2013
AFV Blerick expositie 50 jaar jong in DOMANI in Venlo.

JuNi
-elke zondag in juni
AFV Blerick exposeert met thema " Groot Venlo" in·Frans Pfannerhuis in Arcen

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities.html
http://www.smkp.de/ausstellungen/aktuell/andreas-gursky.html
http://www.artillusio.nl
http://www.avzonlicht.nl/
http://www.fotobondlimburg.nl/bestuurlijke-mededelingen/358-jaarvergadering-2013.html
http://www.fotoclubvoerendaal.nl/
http://www.afvblerick.nl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D441%26Itemid%3D1
http://www.afvblerick.nl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D441%26Itemid%3D1
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wedstrijden

afdelingsfotowedstrijd voor Foto Nationaal 2013

Foto Nationaal, het paradepaardje van de Fotobond, is een fotosalon met het beste fotow-
erk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. Deelname is uitsluitend mogelijk op uitnodig-
ing. Het bestuur van de afdeling Limburg mag jaarlijks vier leden nomineren voor deelname 
aan Foto Nationaal. Om in dit kader een selectie te kunnen maken, organiseert het afdel-
ingsbestuur een fotowedstrijd voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden van de 
afdeling Limburg.
De leden kunnen deelnemen met een serie  “5-met-samenhang”, bestaande uit recent werk 
die één serie vormt met één thema. De beste vier series worden door het afdelingsbestuur 
voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto Nationaal 2013.
De volledige omschrijving met inschrijfformulier en het benodigde stickervel zijn toegevoegd 
aan dit bericht.
 

De inlevertermijn is dinsdag 2 april t/m vrijdag 5 april 2013!

De betreffende formulieren zijn via de website te downloaden.  
 
Voor meer informatie over deze wedstrijd kunt u contact opnemen met:

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities
T: 045 575 1072
E: peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

zie voor meer series de fotogalerij op de site van de BNAFV

http://www.fotobondlimburg.nl/wedstrijden/370-afdelingsfotowedstrijd-2013.html
http://fotobond.nl/wedstrijden/FN2012/
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AFV Blerick 50 jaar jong.

In 1963 werd de Blerickse fotoclub opgericht.  Reden om dit jaar een feestje te houden. Een 
feestje? Een feestjaar! Niet alleen voor de leden, maar ook voor “buitenstaanders”. Er zijn 
diverse activiteiten gepland. De aftrap is een fotowedstrijd. Deelname alleen voor fotografen 
die géén lid zijn van een fotoclub. Het thema is heel uitdagend:  Maak een foto zoals we er 
nooit één zagen! Foto’s kunnen digitaal worden ingestuurd naar afvblerick@gmail.com van 
14 januari t/m 10 maart. De prijzen bestaan uit geldbedragen en de foto’s van de 10 win-
naars worden afgedrukt en tentoongesteld tijdens de grote verenigingsexpositie.

En dat is dan gelijk de tweede activiteit. Een grote expo in DOMaNi. Één van de meest 
prominente cultuur- en expositieplaatsen van Venlo. Elk clublid krijgt een bepaalde ruim-
te toegewezen waar hij zijn of haar fotowerk kan laten zien. De expositie wordt op 5 april 
geopend door Pieter Herngreen, lid van het dagelijks bestuur van de Fotobond. En duurt 
tot en met  14 april. Te bezichtigen  op de zaterdagen en zondagen van 11 tot 17 uur en op 
woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur.Getracht wordt ook of het mogelijk is de 
ingezonden wedstrijdfoto’s digitaal te laten zien. Met theater de Maaspoort wordt over-
legd of het mogelijk is Hans Aarsman op 5 oktober  te laten “optreden”. Dit wordt dan een 
“cadeautje” aan de leden van de andere fotoclubs in Venlo.

Foto: Hans Verhagen

mailto:afvblerick%40gmail.com
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De clubleden houden nóg een expositie. Nu met een thema!

“Groot Venlo”. Deze expositie zal in het Frans Pfannerhuis in Arcen worden gehouden. Elke 
zondag in juni kan deze bekeken worden. En tenslotte zal er voor de leden met hun part-
ners in september een gezellige dag worden georganiseerd. Het feestcomité is druk met de 
voorbereidingen bezig.  Datum en locatie zijn nog niet bekend. 

Al met al een uitgebreid programma.  De diverse comités zijn druk in de weer om er een 
echt mooi feestjaar van te maken. 

Verdere info via:  www.afvblerick.nl  of stuur een mail naar afvblerick@gmail.com

http://www.afvblerick.nl

