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van de voorzitter - maart 2013

Een blik op de agenda voor maart leert dat er een interessante mix van uiteenlopende 
activiteiten te beleven valt in de komende maand.  Diverse exposities, waaronder de 
40-jarige jubileumexpositie van ISO’73, wedstrijden en de uitslag van de Bondsfotowedstrijd 
in Wolvega,  audiovisuals in Tegelen en dan ook nog de jaarvergadering van de afdeling 
Limburg op 13 maart. Genoeg redenen dus om uit de fotografische winterslaap te ontwaken 
(voor diegenen die daarin zijn geraakt) en voor het thuisfront voldoende reden om zich 
beklagen over gebrek aan aandacht (bij wijze van..).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 maart a.s. presenteren we onze plannen voor 
2013 maar inmiddels zijn we al met een aantal activiteiten aan de slag gegaan. Een nieuwe 
en uitdagende wedstrijd is ‘een serie van 5 met samenhang’.  Seriematig fotograferen is een 
aparte tak van sport waarbij andere regels gelden dan bij individuele foto’s.  In 5 foto’s een 
verhaal vertellen vraagt een andere benadering.  

Bij clubexposities zie je weinig series hangen en ik merk ook in mijn eigen club dat dit 
type van fotografie niet echt in de belangstelling staat. We zijn toch vooral uit op die ene 
geweldige foto. Een geweldige serie hoeft niet per se uit geweldige foto’s te bestaan want de 
samenstelling brengt een extra dimensie. De foto’s moeten elkaar aanvullen en versterken 
waardoor er voor de kijker een interessant verhaal of impressie ontstaat. Een serie zal zelden 
het product zijn van een toevallige ingeving maar veel vaker het product van een tevoren 
bedacht plan.  Daarom is deze wedstrijd een echte aanvulling op de bestaande wedstrijden. 
Bovendien krijgen de makers van de beste series een toegangsticket voor deelname aan Foto 
Nationaal. Ik ben erg benieuwd naar de inzendingen. Over een dikke maand weten we meer.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Foto van de maand maart 2013

Laef......
Laef.....
Laef, Limburg laef!
Hie in oos bourgondisch lendje, in ‘t brónsgreun eikehout
Is eder jaor ein fieës, det is al lang bekroeandj mit goud
‘t-Is veur ós ‘t allerhoogste waat ‘t guuef op dizzen aerd
‘t Hètj hie vastelaovendj en det is ós alles waerd.
Met deze ludieke inleiding van de winnaar van het L.V.K., la Bamba,
wil ik graag deze aflevering van de foto van deze maand aanvangen.

Liefst 29 mooie, kleurrijke foto’s van het allermooiste feest in ons eigen Limburg, mochten 
wij deze maand beoordelen.En wederom een diversiteit aan beelden.....Foto’s van de 
opening van de vasteloavend op de 11e van de 11e, de prins die nog even een kaarsje aan 
steekt, heel ingetogen, maar ook uitbundige muzikanten, zelfs een verklede hond...!

Foto: Susan Leurs

Dit alles gaf een schitterend beeld van de intense beleving, die door jong en oud, arm en rijk 
gezamenlijk beleeft wordt. En als ze nog op zoek zijn voor een goede foto voor de nieuwe 
vasteloavends poster 2014.....hier zit vast iets kleurrijks bij.

Een foto kwam ik al tegen op de website vasteloavend in Limburg, waar die tot de 11 
genomineerde beste foto’s behoorde....En ook voor mij is dit de beste foto....!! gemaakt 
tijdens de optocht van Heerlen door Ton van der Mark uit Landgraaf. Een krachtige foto met 
uitstraling, vooral door de indringende blik en het subtiel gebruik van kleur. Proficiat Ton, 
deze foto verdiend het predikaat foto van de maand. 
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Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto van de maand, met als thema:

Aktie, snelheid, vaart

Een ruim begrip om er de vaart in te houden...!!
 
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 maart 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 wordt het nu eindelijk lente...?

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

uitnodiging jaarvergadering 2013 BNAFV afdeling limburg

Hierbij nodigen wij u en de leden van uw vereniging uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering Fotobond BNAVF afdeling Limburg Deze vergadering vindt plaats op:

 

 woensdag 13 maart 2013 om 20.00 uur

 
in Café Zaal “Aad Leeuwe” aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 te Roermond.
Willen de secretarissen al hun leden van de inhoud op de hoogte stellen en uitnodigen tot 
deelname aan deze vergadering.

AGENDA

1. Opening door Frans Grommen, voorzitter
2. Behandeling van de notulen van de ALV d.d. 21 maart 2012
3. Ingekomen stukken
4. Toevoeging van agendapunten
5. Jaarverslag van het Bestuur over 2012
6. Jaarverslag Financiën 2012 Financieel overzicht en verslag commissie kascontrole 2012, 

verkiezing commissie 2013
7. Verkiezing bestuursleden / Penningmeester Penningmeester Anja Schobben is aftredend 

en stelt zich weer herkiesbaar.  OPROEP: Aanmelding kandidaten Penningmeester 
uiterlijk 1 maart schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat van de Fotobond Limburg 
secretaris@fotolimburg.nl

8. Activiteitenplan 2013
9. Begroting 2013
10. Rondvraag
11. Pauze
12. FOTOGRAFISCH TOETJE: Presentatie FotoKring Stein, Fotoclub De Sluiter, Fotoclub Venlo. 

De weg, de criteria en de selectie voor de inzending Bondsfotowedstrijd
13. Sluiting
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activiteitenplan 2013 - BNAFV fotobond Limburg

Limburg Foto

In 2013 zal op basis van de gehouden evaluatie onderzocht worden of er een ander 
formule mogelijk is voor de editie 2014. Daarbij spelen drie elementen een rol;  het 
wedstrijdelement, de wijze van exposeren en de breedte van het evenement.

Euregionale samenwerking

Het thema voor de tweejaarlijkse Euregionale fotowedstrijd die in 2013 zal worden 
gehouden is ‘Uitingen van Religie in Limburg en het Rijnland’. Het gaat daarbij om de 
beleving van religie. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de wedstrijd in 2013. Op 
zondag 25 augustus zal de prijsuitreiking en de opening plaatsvinden.

Cursus “De Verdieping”

Nieuw is het voornemen om in 2013 de cursus ‘De Verdieping’ te organiseren. De cursus 
is bedoeld om beginnende fotografen te helpen bij het zoeken naar fotografie met meer 
inhoud. De cursus wordt gegeven door een Bondsmentor. De cursus bestaat uit vijf avonden, 
gespreid over minimaal 5 maanden. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt met de deelnemers besproken welk thema en/of 
onderwerp zij persoonlijk willen uitdiepen tijdens deze cursus. Iedere bijeenkomst krijgen de 
deelnemers een opdracht, die past in zijn/haar ontwikkelingsrichting, voor de volgende keer. 
De cursus zal worden gegeven in het Huis voor de Kunsten in Roermond.

Cursus & Workshop Digitale beeldbewerking

Uit de enquête die in mei 2012 is gehouden onder alle clubs in Limburg, kwam naar voren 
dat er bij een groot aantal clubs behoefte bestaat aan cursussen digitale beeldbewerking, 
zowel cursussen voor beginners als voor gevorderden. Om tegemoet te komen aan deze 
behoefte, zal in 2013 een cursus digitale beeldbewerking voor beginners georganiseerd 
worden. Voor gevorderden zullen een aantal workshops over specialistische onderwerpen 
(printtechniek, calibratie het gebruik van de RAW-converter, het maken van selecties) 
worden georganiseerd.

Cursus Audiovisuals

Samen met het team, dat de DiaDigiDag organiseert, zullen we onderzoeken of er behoefte 
bestaat onder de leden aan een introductiecursus over het maken van Audiovisuals.

Huis voor de Kunsten

De afdeling is lid van de gebruikersraad van het Huis voor de Kunsten, die twee keer per jaar 
vergadert over het culturele beleid in Limburg. Twee keer per jaar (voorjaar en najaar) wordt 
samen met het Huis voor de Kunsten Limburg een fotobespreking seriematige fotografie 
gehouden. De bekende Maastrichtse documentaire fotograaf John Lambrichts leidt deze 
fotobesprekingen. In 2013 wordt samen met het Huis voor de Kunsten de cursus Verhalende 
Fotografie georganiseerd.
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Website

De website is een belangrijk communicatiemiddel binnen de afdeling. Alle clubs kunnen zelf 
aankondigingen op de site zetten. Daarmee is de site altijd actueel en kan iedereen direct 
alle nieuws lezen. Het beheer van de website is in handen van Diana Putters, Hub Tonnaer 
en Jean Pierre Cremers. De rubriek Foto van de Maand wordt verzorgd door Jean Pierre 
Cremers.

In 2012 is besloten om door te gaan met het samenstellen van een maandelijks 
Rayonbulletin. De vraag was aan de orde of het Rayonbulletin nog een toegevoegde waarde 
had omdat ook alle informatie op de website staat. Uit de enquête, die we in 2012 hebben 
gehouden onder de clubs, blijkt dat een kleine meerderheid van de clubs voorstander is van 
handhaving van het Rayonbulletin omdat daarin alle actuele informatie gebundeld is. De 
styling van het Rayonbulletin is eind 2012 gemoderniseerd en in 2013 zal ook de styling van 
de website aangepast worden.

Bondsfotowedstrijd

Evenals voorafgaande jaren zal een van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd gevraagd 
worden om de ingezonden Limburgse foto’s te bespreken. Een uitgelezen mogelijkheid voor 
de clubs om feedback te krijgen op hun werk.

Afdelingsfotowedstrijd  “Serie van 5-met-Samenhang”

Het bestuur van de afdeling mag jaarlijks vier leden nomineren voor deelname aan ‘Foto 
Nationaal’. Deze wedstrijd staat alleen open voor fotografen, die daartoe uitgenodigd 
worden en voor leden met een BMK titel. Voor deelname dient een serie van vijf 
samenhangende foto’s ingestuurd te worden. Voor de vier Limburgse nominaties organiseert 
het afdelingsbestuur een regionale wedstrijd voor alle leden van de fotoclubs en de 
persoonlijke leden aangesloten bij de afdeling Limburg. De leden kunnen één serie van 5 
foto’s insturen die samenhang hebben, foto’s die een serie vormen en één thema hebben. 
De vier beste series zullen door het afdelingsbestuur worden voorgedragen voor deelname 
aan “Foto Nationaal”. Het bestuur stelt een jury samen die de beste 4 series selecteert. De 
inzending sluit begin april, half april is de jurering en bekendmaking van de genomineerden. 
Begin mei vindt dan de voordracht door de afdeling plaats.

Online Fotowedstrijd “Limburg in Beeld”

Uit de in het voorjaar 2012 door de afdeling Limburg gehouden enquête is naar voren 
gekomen dat met de tweejaarlijkse wedstrijden Limburg Foto en Euregionale Fotowedstrijd 
weliswaar aan de behoefte wordt voldaan, maar dat er desondanks behoefte bestaat aan 
een regionale wedstrijd op basis van een specifiek thema. In de reacties op de enquête is 
tevens aangegeven dat deze fotowedstrijd “breed”, “toegankelijk”, laagdrempelig” dient te 
zijn. Op basis van deze “wensen” van de fotoclubs is een plan uitgewerkt voor een Online 
Fotowedstrijd, die in 2013 twee keer zal worden georganiseerd met als titel “Limburg in 
Beeld”. Ieder halfjaar wordt een onderwerp gekozen, gericht op het aan bod komen van de 
verschillende fotografieonderwerpen (natuur, straatfotografie, architectuur, portret, etc.). De 
onderwerpen zullen daarnaast een relatie hebben tot Limburg. De beelden moeten digitaal 
worden ingezonden. De inzendingen zullen worden gejureerd en er zullen drie prijswinnaars 
worden uitgeroepen.
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De drie winnaars van iedere wedstrijd ontvangen een afdruk van de winnende foto in 
de vorm van een wanddecoratie. Deze prijzen worden ter beschikking gesteld door de 
wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV. Aan de hand van de ervaringen zal in 2013 bekeken 
worden of de frequentie goed is en of het mogelijk is om de beste inzendingen te exposeren.

Bestuur Fotobond afdeling Limburg:
 
Frans Grommen Voorzitter
Frans Smets Secretaris
Anja Schobben Penningmeester
Mary van Rossenberg Opleidingen & Sprekers
Peter Lambrichs Wedstrijden & Exposities

kleine dozen fotodozen beschikbaar

Er is weer een kleine voorraad speciale fotodozen beschikbaar, afmeting 40x50 cm (dikte 5 
cm of 10 cm) voor de prijs € 6,50 /stuk. Dekseldozen in bruin dubbelgolfkarton, solide en 
onder andere geschikt voor verzending via de post naar de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd.
Per mail of telefonisch bestellen, vooraf betalen en vervolgens na afspraak afhalen bij onze 
penningmeester Anja Schobben in Stein, mobiel 06 – 1732 0064.

Jan Saarloos                                                                                        

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden (3-2-2013) van 
onze gewaardeerde clubgenoot Jan Saarloos.

Wij verliezen in hem een warme, inspirerende en kleurrijke persoonlijkheid.
Jan, bedankt voor je humor, je vriendschap, je inzet, je interesse, het er altijd voor ons zijn.
We zullen je enorm missen!

Je clubgenoten van Fotogroep Belfeld



10Rayonbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 3

Jos Schuren benoemt tot erelid van fotoclub De Sluiter

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is oud voorzitter en oud bestuurslid Jos Schuren 
benoemd tot erelid van fotoclub De Sluiter. De bijbehorende oorkonde werd hem door 
voorzitter Jos Joosten overhandigd. Jos Schuren was 33 jaar bestuurslid waarvan meer dan 
25 jaar als voorzitter. Fotoclub De Sluiter is Jos bijzonder dankbaar voor de vele jaren dat hij 
zich met hart en ziel heeft ingezet voor fotoclub De Sluiter. Jos Schuren is een man met een 
heel eigen stijl en een man met een groot hart. 

Jos heeft heel veel voor fotoclub De Sluiter betekend en heeft als geen ander zijn stempel op 
de fotoclub gedrukt. Een stempel van ’Vrijheid en Blijheid’ en van respect voor de foto’s en 
de fotograaf. Regels zijn er, vind Jos, om te overtreden en zo spanning in een foto te krijgen. 
We wensen Jos nog heel veel mooie jaren toe als erelid van fotoclub De Sluiter en spreken 
de verwachting uit dat Jos de leden nog tot in lengte der dagen mag verblijden met zijn 
specifieke foto’s.



11Rayonbulletin Fotobond Limburg m a a r t  2 0 1 3

exposities

A.V. Zonlicht audiovisuele show

AV ZON Licht clubpresentatie. Op 11 maart houdt AV ZON Licht haar tweejaarlijkse Audio 
Visuele presentatie. Centraal gelegen in het woongebied van de clubleden. Makkelijk 
bereikbaar voor iedereen, met een enorm gratis parkeerplein voor de deur! 

Adres: CC De Haandert, Haandertstraat 6-8, 5932 CN Tegelen.

De aanvang is om 20.00 uur. Het einde ong. 22.15 uur.
De toegang is gratis. Echter, een fooienpot staat bij de uitgang. U bent vrij te geven wat u 
denkt dat de avond voor u waard is geweest! Alle leden laten een productie zien. Direct na 
de vertoning zal/kan de maker voorgesteld worden en kunnen de bezoekers kort vragen 
stellen over het hoe en wat. Kort! Het is de bedoeling te komen kijken en luisteren! De 
clubopdracht van afgelopen jaar wordt eveneens vertoond. De opdracht was in principe heel
eenvoudig: Maak van de ontvangen 20 beelden een serie! Alleen deze foto’s mogen gebruikt
worden! De muziekkeuze is vrij. Het resultaat is een aantal heel diverse en korte, leuke 
series.

Het programma zal vanaf 3 maart te zien zijn op de site van AV ZON Licht: www.avzonlicht.nl
Plaatsen reserveren is niet nodig! We zullen ervoor zorgen dat iedereen kan zitten zodanig 
dat het geprojecteerde beeld goed zichtbaar is op het heel grote scherm!

Voor info kunt u zich wenden tot george.v.d.ochtend@live.nl
U bent van harte uitgenodigd door alle leden van AV ZON Licht! Tot ziens!
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expositie room 902

Op 9 maart 2013 wordt in het Podiumkerkje van Grevenbicht de expositie “Room 902” 
feestelijke geopend.
 
Fotograaf Nico Koster exposeert de foto’s die hij in 1969 maakte van John Lennon en Yoko 
Ono, tijdens hun Bed-in for peace actie in het Amsterdamse Hilton.
 
Meer info: http://www.podiumkerkje.nl/nieuwslezer/items/room-902-fotocollectie-nico-
koster-in-kerkje.html
 
Alle fotografie-liefhebbers worden van harte uitgenodigd om deze opening  bij te wonen en 
kennis te maken met Nico Koster.

Misschien tot ziens op 9 maart!

expositie fotogroep ISO 73

40 jarig jubileum!

Nadat er in 1973 een fotocursus gegeven werd door een plaatselijke fotoclub in wijkcentrum 
“De Kleikoel”, hebben de cursisten, na de cursus, het idee gevat om zelf een fotoclub te 
beginnen. Dit, omdat ze allemaal beginners waren, en ze het beste samen hun fotografische 
kennis konden ontplooien. In de loop der tijd werd het een echte vrienden club. In de begin 
jaren, ging de fotoclub met de naam “Fotoclub de Kleikoel” door het leven. Deze naam was 
ontleent aan het gebouw waarin men gehuisvest en begonnen was. Na de sluiting van het 
gebouw hebben we de naam van de fotoclub veranderd in “Fotogroep ISO’73”. Ook werd 
men vanaf die tijd, ±1982, lid van de Bond Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. 

In de loop der jaren heeft de fotogroep veel ups en downs meegemaakt. Ook het ledental 
heeft in deze jaren flink gewisseld. Dan waren we met 5 leden, dan weer met 31 leden. Maar 
al die jaren hebben we met veel plezier samen gefotografeerd. Momenteel zijn we weer 
met 25 leden, waarvan 20 leden zeer aktief. Er zijn zelfs nog 3 leden van het eerste uur lid 
van de ISO’73. Die in de 40 jaar verschillende bestuursfuncties hebben gedaan en nog doen, 
samen goed voor meer dan 60 jaar bestuurslid. Gemiddeld om de 2 jaar hadden we een 
fototentoonstelling. In het begin in het Wijkcentrum “de Kleikoel”. Toen dit werd gesloten 
zijn we uitgeweken naar het “Sjpaans Kentje” en de “D’r Sjtee Uul”.
Sinds de jaren 90 zijn we om de twee jaar welkom in ons gemeentehuis, welke een prachtige 
ruimte heeft voor tentoonstellingen.

Ook zijn er verschillende leden van onze fotogroep, die in de loop der jaren bij nationale en 
internationale wedstrijden successen hebben behaald. Het verheugd ons als groep deze in 
ons midden te hebben, door deze successen wordt de naam van “Fotogroep ISO’73” eer 
aangedaan.

%20http://www.podiumkerkje.nl/nieuwslezer/items/room-902-fotocollectie-nico-koster-in-kerkje.html%20
%20http://www.podiumkerkje.nl/nieuwslezer/items/room-902-fotocollectie-nico-koster-in-kerkje.html%20
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Bij deze willen wij U uitnodigen om naar onze 40 jarige jubileum tentoonstelling te komen 
kijken in het Gemeentehuis te LANDGRAAF (Raadhuisplein 1). De tentoongestelde foto’s 
laten de fotografische ontwikkeling zien van 40 jaar FG-ISO-73. Er hangt zowel oud als 
nieuw werk van de leden. Onze jubileum tentoonstelling zal worden geopend door Frans 
Grommen, voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.

Deze opening zal plaats vinden op 

vrijdag 8 Maart 2013 om 20.00 uur.

Verdere openingstijden zijn:
Zaterdag 09-03-2013 13.00-17.00 uur.
Zondag 10-03-2013 13.00-17.00 uur.
Verder t/m 05-04-2013 openingstijden gemeentehuis.

De toegang tot onze jubileum tentoonstelling, is op alle dagen GRATIS.
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expositie overzicht

2013

maart
- van 5 februari t/m 8 maart 2013
Foto expositie Martien Coppensprijs 2012 in Huis voor de Kunsten Limburg in Roermond. 
Het thema van de wedstrijd en de foto-expositie is ‘WATER’.
De drie winnende en vijf genomineerde fotoseries van de Martien Coppensprijs 2012 
worden in deze periode tentoongesteld. De Martien Coppensprijs is dé wedstrijd in 
Nederland voor documentaire fotografie door amateurs. Zie website voor meer informatie.

- 9 maart 2013 opening Room 902 in podiumkerkje Grevenbicht
meer info hier

- 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.
 
- 8 maart 2013 t/m 5 april 2013
Fotogroep ISO ‘73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf, Raadhuisstraat 1. Klik hier voor 
meer informatie.

APRIL
- 12-13-14 april 2013
Fotoclub Voerendaal:  25 jarige jubileumexpo  in Cultureel Centrum “De Borenburg”, 
Furenthela 16 in Voerendaal.
Klik hier voor het affiche van deze expositie.
 
- 5 t/m 14 april 2013
AFV Blerick expositie 50 jaar jong in DOMANI in Venlo.
 
- 26 april t/m 23 juni 2013
Expositie World Press Photo in De Oude Kerk,  Oudekerksplein 23 in Amsterdam. Klik hier 
voor meer informatie.

JUNI
- elke zondag in juni
AFV Blerick exposeert met thema “ Groot Venlo” in Frans Pfannerhuis in Arcen
 

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/383-expositie-room-902.html
http://www.avzonlicht.nl
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/persberichten/381-uitnodiging-jaarvergadering-2013-bnafv-afdeling-limburg.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/376-expositie-fotogroep-iso-73.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/376-expositie-fotogroep-iso-73.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/376-expositie-fotogroep-iso-73.html
http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/380-jubileumexpositie-fc-voerendaal.html
http://www.afvblerick.nl
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013
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SEPTEMBER
- 28 en 29 september 2013
FC de Sluiter exposeert zowel op zaterdag als op zondag van 13.00 - 17.00 uur in de Kösterie 
in Maasbracht.

NOVEMBER
- 15, 16 en 17 november 2013
25 jarig jubileum expositie van Reflex 88.
Opening is op vrijdagavond 15 november. Uiteraard in de Spuiklep in Heerlen.
Website: www.fotoclubreflex.nl
 
- 22, 23 en 24 november 2013. 
Expositie Fotokring Echt.  Opening vrijdagavond 22 november. zie ook: http://www.
fotokring-echt.nl/

http://www.desluiter.nl
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wedstrijden

fotofestival naarden

Van zaterdag 18 mei tot en met zondag 23 juni wordt het FOTOFESTIVAL NAARDEN 
gehouden. Naast de officiële tentoonstellingen van professionele fotografen is er ook dit 
jaar weer de mogelijkheid voor vrijetijdsfotografen hun werk te tonen. De belangrijkste 
expo daarvan wordt geregeld door de Fotobond, die gedurende de gehele periode het 
Stadskantoor tot zijn beschikking krijgt, waar ca. 50 foto’s kunnen hangen.

Het thema dit jaar is: ‘Blijf niet hier – Nederlandse fotografen in het buitenland’. Alle leden 
van fotoclubs worden uitgenodigd één foto van dit thema in te zenden: hoe zie je als 
Nederlands fotograaf leven, wonen en werken over de grenzen. Uit alle inzendingen wordt 
door een deskundige jury een selectie van de 50 beste foto’s, die voldoen aan dit thema, 
gekozen.

Voorwaarden:

• uitsluitend een in het buitenland gemaakte foto inzenden (één per deelnemer)
• bestand van de foto: langste zijde niet meer dan 800 pixels bij 100 dpi
• uitsluitend digitaal inzenden naar een speciale website van de Fotobond:  

FotofestivalNaarden@fotobond.nl
• Alle inzendingen moeten uiterlijk 31 maart binnen zijn de geselecteerde fotografen 

mogen zelf de formaten van de foto’s bepalen (minimum formaat 10x10 cm) 
• er wordt, bij voorkeur, niet gehangen in de ‘standaard’ lijsten van 40x50 cm van de 

Fotobond; elke deelnemer bepaalt zelf – uiteraard toch wel in overleg met de taakgroep 
Wedstrijden en Exposities – hoe gehangen wordt, en of wel of niet een lijst gebruikt 
wordt. 

• totaal kunnen ca. 50 foto’s hangen 
• het inrichten van de expositie is op vrijdag 17 mei.

In de loop van april krijgen alle geselecteerde mensen bericht, waarna overlegd zal worden 
hoe de expositie wordt ingericht. 

Karel Maat
Namens de taakgroep Wedstrijden en Exposities van de Fotobond BNAFV,
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online fotowedstrijd LIMBURG IN BEELD

In 2012 heeft het bestuur van de Fotobond afdeling Limburg een enquête gehouden onder 
alle bij de afdeling aangesloten fotoclubs. Uit deze enquête is naar voren gekomen dat 
er behoefte bestaat aan een regionale wedstrijd op basis van specifieke thema’s en dat 
in dit kader de voorkeur gegeven wordt aan een wedstrijd met een “Online-karakter”, 
vergelijkbaar met de door de Fotobond georganiseerde wedstrijd “Foto Online”.

Om invulling te geven aan deze wensen wordt door de afdeling Limburg met ingang van 
2013 een nieuwe fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp “Limburg in Beeld”.
Deze fotowedstrijd zal, in eerste instantie, twee keer per jaar worden georganiseerd en er 
komt steeds een ander thema van de fotografie aan bod.

Het thema voor de eerste wedstrijd is:  Limburgse straten in Beeld

Voor deze wedstrijd kunnen foto’s worden ingezonden die straten, wegen, boulevards, 
steegjes en paden in Limburg als onderwerp hebben, straatfotografie in de meest ruime zin 
van het woord.

Foto’s kunnen worden ingezonden tussen vrijdag 1 maart en dinsdag 30 april. Inzenden 
via het e-mailadres LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl. Aansluitend zal de jurering van 
de foto’s plaatsvinden en op maandag 20 mei zal de uitslag via de website van de afdeling 
bekend worden gemaakt.

Het bedrijf Vakcolor Digitaal BV uit Buchten heeft zich bereid verklaard om als 
wedstrijdsponsor op te treden en stelt aan de inzenders van de drie winnende foto’s een 
afdruk in de vorm van een wanddecoratie ter beschikking

Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het 
wedstrijdreglement kun je vinden in de documenten “Limburg in Beeld; informatie” en 
“Limburg in Beeld; reglement” Deze documenten kun je op de website van de afdeling 
downloaden. We gaan er van uit dat we met deze wedstrijd in een behoefte voorzien en dat 
dit, mede ook vanwege de fraaie prijzen, zal blijken uit een zéér groot aantal inzendingen.

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities
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