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van de voorzitter - APRIL 2013

Het was vroeg opstaan die zaterdagochtend om op tijd aan te komen in Wolvega voor de 
uitslag van de Bondsfotowedstrijd 2013. Limburg was tot groot genoegen van de voorzitster 
van de Afdeling Friesland met vier personen vertegenwoordigd. Fotoclub Stein (met twee 
mensen aanwezig) wilde natuurlijk met eigen ogen zien of hun voortreffelijke organisatie 
vorig jaar door de Noordelingen geëvenaard zou worden. Zij werden aan het begin nog eens 
bedankt voor het doortimmerde draaiboek dat zij vorig jaar hadden opgesteld waardoor de 
organisatie voor 2013 een stevig fundament had. De Limburgse clubs deden het over het 
algemeen goed. Één gouden sticker, twee zilveren en zes bronzen en fotoclub Venlo die vierde 
werd. In totaal drie Limburgse clubs in de top 20. Dat is beter dan de twee voorafgaande 
jaren. Misschien een opgaande trend? Wie weet? 

Maar enige relativering is ook wel op z’n plaats bij de uitslagen van fotowedstrijden omdat 
er ook altijd een subjectief element in het spel is. Naast de glunderde gezichten van de 
fotografen die in de ogen van de jury bovengemiddeld scoorden, levert de uitslag ook 
altijd balende blikken op van de minder gewaardeerden. Helaas onvermijdelijk. Maar we 
fotograferen niet voor de jury maar vooral om zelf voldoening te halen uit ons fotografisch 
proces van idee tot beeld. 

Op 15 mei komt Peter van Tuijl namens de jury van de Bondsfotowedstrijd een toelichting 
geven bij de jurering. Altijd interessant om te horen hoe er naar de foto’s is gekeken!

Inmiddels hebben we in Limburg ook een nieuwe wedstrijd die een interessante uitdaging 
vormt: Limburg in Beeld. Zoals de naam al zegt is het idee om dicht bij huis te blijven, al is in 
zo’n langgerekte provincie de noord-zuid afstand niet gering. Halfjaarlijks, met steeds een 
ander thema, kunnen onze leden foto’s online aanleveren. Voor deze eerste ronde hebben 
we een toegankelijk thema gekozen: Limburgse straten in beeld. U hoeft dus maar even de 
deur uit want iedereen woont aan een straat. Voor de koukleumen werkt het weer nog niet 
mee maar u heeft nog tot eind april de tijd om uw straatbeeld in te sturen en dan kan een 
deskundige jury de balans opmaken. Voor degenen die misschien bij de Bondfotowedstrijd 
minder scoorden, kans op een revanche. En behalve de eer zit er dankzij een sponsor nog een 
leuke prijs aan vast. Iedereen mee doen dus.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Foto van de maand     -   APRIL 2013

Speeeeeeeed.........
“Feel the need, the need for speed!”

Ach, wat is snelheid toch heerlijk. Strak door de bocht, downhill loodrecht naar beneden of 
buffelen over modderige bospaadjes of zonnige heidevelden. Wij willen altijd de snelheid 
voelen. Het idee van kracht en souplesse gecombineerd met een vleugje spanning en 
sensatie. Snelheid is heel vaak de motivator..... Als fotograaf wil je dit ook wel eens op de 
foto zetten. Maar eenmaal je camera gepakt blijkt de eigenschap van voorbij vliegende 
motieven een hinderlijke te zijn. Snelheid is lastig haarscherp op de foto te zetten. Want daar 
zit namelijk het probleem: snel voorbij vliegende onderwerpen zijn niets anders dan flitsen. 
Vervagende figuren die maar heel even op het netvlies staan om daarna snel te verdwijnen. 
En juist in die eigenschap zit de oplossing.Het fotograferen van bewegende onderwerpen en 
beweging en snelheid in het algemeen, vormt voor veel fotografen een obstakel. Er is veel 
geduld, snelheid en doorzettingsvermogen voor nodig om het juiste effect te bereiken. Bij 
het maken van foto’s met beweging kunnen we twee kanten op. Het onderwerp wat een 
grote snelheid heeft op de foto laten terugkomen als een bewegend voorwerp, of juist 
dat bewegende onderwerp scherp op de foto tonen en de omgeving in een waas of 
onscherp weergeven. Heel veel mensen vinden een foto alleen “gelukt” als alles op de foto 
scherp is. 
In deze aflevering zullen we je laten zien, dat foto’s juist aan kracht kunnen winnen als ze 
niet helemaal scherp zijn.
 
Uit de 33 inzendingen die ik mocht ontvangen, deze maand, waarvoor weer mijn 
hartelijke dank, wil ik er graag drie naar voren halen, die mij erg aanspraken. 

Een eervolle vermelding voor de boeiende foto van René Spee van Fotoclub Dracula,
waar je als het ware naar binnen wordt gezogen, richting de persoon in het 
centrum, en nog geaccentueerd door een zwart kader.....!

De tweede eervolle vermelding gaat naar John Vriezelaar van fotogroep de Heeg, 
voor zijn flitsende foto van een voorbij razende brommer, een foto waar de vaart 
goed in zit en de snelheid er af druipt....!
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De fel begeerde foto van de maand is deze keer van 
Peter Lambrichs van fotoclub 
Voerendaal, een foto die prikkelt, mede door het 
gebruik van de mooie kleuren, en  
bovendien een foto met een verhaal.......! 
Peter proficiat....!!

Maar volgende maand is er natuurlijk weer een foto 
van de maand, met als thema: 

Kleurrijk.....!
Ik verwacht veel fleurige, kleurige foto’s.
 
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 april 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).
Hier een link naar de volgende thema’s voor de komende foto van de maand.
thema’s foto van de maand.

Bedankt alvast, en wordt het nu eindelijk lente...?

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

thema’s van de maand

Er kwam een verzoek binnen om de thema’s voor de foto van de maand eerder aan te 
kondigen, zodat er alvast aan gewerkt kon worden. Aan dit verzoek wil ik graag mee werken, 
hieronder alvast enkele thema’s voor de komende maanden.
Suggestie’s uwerzijds zijn natuurlijk altijd welkom.
 
April:     Aktie, snelheid, vaart
Mei:      Kleurrijk
Juni:      Lijnenspel
Juli:       De schoonheid van  Verval

In de maand augustus i.v.m. vakantie geen foto van de maand
September:    Zomer
Oktober:         Contrast
November:     Stilte
December:     Reflectie
 
M.i.v. het volgende rayonbulletin zullen we thema’s voor de komende maanden vermelden 
rechtsonder in het colofon (pagina 2).  
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bestuursmededelingen
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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.
   
Voor meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het 
wedstrijdreglement zie de rybriek ‘Limburg in Beeld’ op onze website. 

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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euregionaal feest van de amateurkunsten
Op zondag 2 juni a.s. vindt in het MVV-stadion in 
Maastricht het Euregionaal Feest van de 
Amateurkunsten plaats. 

Een initiatief van VIA 2018 (organisatie Maastricht 
Culturele Hoofdstad 2018) waaraan het Huis voor 
de Kunsten Limburg ook meewerkt. Het Huis 
informeert je graag over wat er allemaal staat te 
gebeuren en roept tevens alle zangers, dansers, 
schrijvers, hiphoppers, fotografen, schilders, 
cineasten, trompettisten, etc. op om een bijdrage 
te leveren aan het evenement!

Professionals uit alle kunstdisciplines werken voor het Euregionaal Feest van de 
Amateurkunsten samen met amateurkunstenaars uit de Euregio. De week van 15 tot 21 april 
gaat iedereen aan de slag. Een echte werkweek, want er wordt ingestudeerd, gezongen, 
geblazen, geschilderd, geschreven, gefilmd, gefotografeerd, etc. Dit alles met als resultaat 
een productie die 2 juni te zien zal zijn in het MVV-stadion. De organisatie zoekt zo'n 5.000 
mensen die mee willen doen. Het centrale thema is Speaking in Tongues, oftewel spreken 
in vele talen. Deelnemers gaan samen met professionals uit het culturele veld onderzoeken 
wat culturele diversiteit betekent en hoe het leven, bestaande uit verschillende ‘talen’, eruit 
ziet. Talen, binnen welke kunst- of cultuuruiting dan ook, worden met elkaar verbonden en 
zullen zorgen voor een overweldigende performance tijdens het Euregionaal Feest van de 
Amateurkunsten.
Amateurfotografen en -cineasten worden uitgenodigd om reportages te maken van de 
activiteiten in de werkweek van 15 tot 21 april, maar ook op 2 juni tijdens het Euregionaal 
Feest van de Amateurkunsten. Deze worden gepubliceerd op het eigen YouTube-kanaal van 
het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten. De cineasten krijgen bovendien op zondag 
7 april een gratis workshop van niemand minder dan Albert Elings en Eugenie Jansen 
aangeboden. 
Fotografen kunnen een gratis workshop reportagefotografie volgen.

Wil je als amateurfotograaf of filmer deelnemen aan een van de workshops in de werkweek 
en het Euregionaal  Feest van de Amateurkunsten? Als individu of als club? Meld je dan 
aan! Als je je aanmeldt, dan doe je mee aan een in alle opzichten grensoverschrijdend 
avontuur. Je komt in contact met andere amateurkunstenaars uit de hele Euregio om 
samen een nieuwe productie neer te zetten. De uitkomst hiervan is nu nog ongewis. Na 
de  werkweek gaat regisseur Sybrand van der Werf (o.a. Opera Zuid) de vele verschillende 
artistieke producties tot  één groot geheel smeden: een groots Euregionaal Feest van de 
Amateurkunsten!

Meer info?  
Mail naar amateur@euregio2018.eu of kijk op www.euregio2018.eu/nl/amateur

mailto:amateur%40euregio2018.eu?subject=
http://www.euregio2018.eu/nl/amateur
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bondsfotowedstrijd 2013 - uitslag limburgse fotoclubs

De stickers voor de Limburgers waren als volgt verdeeld:

Goud   Jan Janssen   Fotogroep Horst aan de Maas 
Zilver   Jack Burger  Fotokollektief Zuid-Limburg
   Jacqueline Lemmens FK Stein
Brons   Wim Falkenberg FC Abedia Landgraaf
   Jack Burger  Fotokollektief Zuid-Limburg
   Diana Putters (2x) Fotokollektief Zuid-Limburg 
   Miel van Monfort FC de Sluiter Maasbracht 
   Anne-Marie Pleijsier FC Dracula
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Goud 

Zilver 
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Brons 
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Op zondag 2 juni a.s. vindt in het MVV-stadion in Maastricht het Euregionaal Feest van 
de Amateurkunsten plaats.  Een initiatief van VIA 2018 (organisatie Maastricht Culturele 
Hoofdstad 2018) waaraan het Huis voor de Kunsten Limburg ook meewerkt. Het Huis 
informeert je graag over wat er allemaal staat te gebeuren en roept tevens alle zangers, 
dansers, schrijvers, hiphoppers, fotografen, schilders, cineasten, trompettisten, etc. op om 
een bijdrage te leveren aan het evenement! 
 
Professionals uit alle kunstdisciplines werken voor het Euregionaal Feest van de 
Amateurkunsten samen met amateurkunstenaars uit de Euregio. De week van 15 tot 21 april 
gaat iedereen aan de slag. Een echte werkweek, want er wordt ingestudeerd, gezongen, 
geblazen, geschilderd, geschreven, gefilmd, gefotografeerd, etc. Dit alles met als resultaat 
een productie die 2 juni te zien zal zijn in het MVV-stadion. De organisatie zoekt zo’n 5.000 
mensen die mee willen doen. 
 
Het centrale thema is Speaking in Tongues, oftewel spreken in vele talen. Deelnemers 
gaan samen met professionals uit het culturele veld onderzoeken wat culturele diversiteit 
betekent en hoe het leven, bestaande uit verschillende ‘talen’, eruit ziet. Talen, binnen welke 
kunst- of cultuuruiting dan ook, worden met elkaar verbonden en zullen zorgen voor een 
overweldigende performance tijdens het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten. 
 
Amateurfotografen en -cineasten worden uitgenodigd om reportages te maken van de 
activiteiten in de  werkweek van 15 tot 21 april, maar ook op 2 juni tijdens het Euregionaal 
Feest van de Amateurkunsten. Deze worden gepubliceerd op het eigen YouTube-kanaal van 
het Euregionaal Feest van de Amateurkunsten. De cineasten krijgen bovendien op zondag 
7 april een gratis workshop van niemand minder dan Albert Elings en Eugenie Jansen 
aangeboden.  
 
Fotografen kunnen een gratis workshop reportagefotografie volgen. Wil je als 
amateurfotograaf of filmer deelnemen aan een van de workshops in de werkweek en het 
Euregionaal Feest van de Amateurkunsten?  
Als individu of als club? Meld je dan aan!  
 
Als je je aanmeldt, dan doe je mee aan een in alle opzichten grensoverschrijdend 
avontuur. Je komt in contact met andere amateurkunstenaars uit de hele Euregio om 
samen een nieuwe productie neer te zetten. De uitkomst hiervan is nu nog ongewis. Na 
de werkweek gaat regisseur Sybrand van der Werf (o.a. Opera Zuid) de vele verschillende 
artistieke producties tot één groot geheel smeden: een groots Euregionaal Feest van de 
Amateurkunsten! 
 
Meer info?  
Mail naar amateur@euregio2018.eu of kijk op www.euregio2018.eu/nl/amateur.

Uitslag fotoclubs / fotogroepen - 4e plaats 1711 FC Venlo

mailto:?subject=
http://www.euregio2018.eu/nl/amateur
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Uitslag fotoclubs / fotogroepen - 13e plaats 1723 Fotokollektief Zuid-Limburg
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Uitslag fotoclubs / fotogroepen - 19e plaats 1758 FC Dracula
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Fotogroep ISO’73 uit 
Landgraaf, viert 40 jarig jubileum met een gevarieerde foto  expositie in het schitterende 
raadhuis van Landgraaf van 8 maart tot en met 5 april.

Deze jubileum tentoonstelling werd geopend door Frans Grommen, voorzitter Fotobond 
Afdeling Limburg.

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, om samen hun fotografische kennis te ontplooien. 
In de loop der tijd werd het een echte vrienden club. Na de sluiting van wijkcentrum de 
Kleikoel werd de naam van fotoclub De Kleikoel veranderd in Fotogroep ISO’73. Vanaf begin 
jaren tachtig werd de club lid van de Bond Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. 
Het ledental heeft in deze jaren flink gewisseld, tussen de 5 en 31 leden. Momenteel zijn 
er 25 leden, waarvan 20 zeer actief. Onder de leden zijn er nog drie die er sinds het begin 
bij zijn, verschillende bestuursfuncties hebben bekleed en nog bekleden, samen goed voor 
meer dan zestig jaar bestuurslidmaatschap.

En vooral deze drie jubilarissen wil ik dan ook graag even in het zonnetje zetten:
Hub Moonen, sinds 1996 al voorzitter van deze jubilerende fotogroep, zijn interesses gaan 
uit naar modelfotografie ook in de studio. Kinderen fotografeert hij ook graag in het bijzijn 
van ouder(s) . Glamourfotografie vanaf 18 jaar. Maar ook de natuur, dieren en macro zijn 
favoriete onderwerpen. Dit is slechts een kleine impressie van een hobbyfotograaf met veel 
passie.
Wiel Cortjaens, sinds 1973 lid van de fotogroep ISO'73 uit Landgraaf. In de fotografie is hij 
een alleseter, fotografeert alles wat hij leuk vindt, van dieren macro en landschap, en model 
dat heeft nu een beetje de voorkeur. Wiel was van 1974 tot 1995 voorzitter van deze fijne 
fotogroep . Verder probeert hij zijn hobby zo goed mogelijk te beoefenen en zijn plaatjes 
iets meer, mee te geven dan alleen maar mooi, maar zoiets als inhoud te geven. Hij staat 
altijd open voor goed gemeende kritiek.
Jan Mrösz, natuurlijk ook zijn grootste hobby is fotografie, als hij fotografeert leeft hij....  Jan 
is zeer bedreven in het modellen werk, maar ook met zijn fantastische reis fotografie wist 
hij meerdere malen zowel nationale , als internationale wedstrijden te winnen, en zo de 
fel begeerde titel EFIAP/B te behalen. Jan is al jaren een van de drijvende krachten binnen 
ISO'73, die de leden weet te motiveren en te inspireren.

d

expositie iso ‘73 en opening
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Wellicht is dit ook de reden dat zowel Jan, Hub en ook Wiel prominent aanwezig waren op 
deze expositie, met zowel recent digitaal fotowerk als analoge opnames uit hun 40 jarig 
lidmaatschap van ISO'73 en een mooie flashback gaven van de fotografische hoogtepunten 
van deze drie jubilarissen, zoals de wervelende dansen van Wiel Cortjaens, de beweging is 
van toegevoegde waarde in zijn inmiddels befaamde foto's.

De eenvoud is de kracht van de subtiele papier creaties, om het zo maar eens te noemen, 
van Jan Mrösz,
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en tenslotte maakte de voorzitter Hub Moonen met zijn krachtige en boeiende analoge zwart-wit 
portretten de serie “flashback”compleet.

Maar natuurlijk was ook nog voldoende ruimte voor recent werk, waarvan er enkele, die er voor 
mij echt boven uit sprongen, wil vermelden. 
Peter van de Wal bewees met zijn kleurrijke architektuur opname, dat hij een goed oog heeft voor 
kompositie en beeldopbouw.
Jochen Linnarz verraste mij door zijn goed gevonden kombinatie van man en vrouwen buik, 
enerzijds grappig, maar ook heel boeiend.

Ronald Smeijsters imponeerde mij vooral met zijn krachtige urbex foto’s in HDR, de vergane glorie 
indringend in beeld gezet.
Ger van Maarseveen exposeerde kleurrijke stillevens met flessen, waarbij de middelste foto het 
boeiendst was.
Andre Boumans was op het juiste moment op de juiste plek, zijn sneeuwlandschappen waren door 
het subtiele van het zwart/wit fijne sprookjesachtige taferelen.

De bewerkte modellen foto´s van Hub Habets, waarin hij op een creatieve wijze, iets toevoegde aan 
zijn foto´s hadden mijn voorkeur, deze hebben toch iets extra`s.
Tenslotte wil ik er nog een foto uit halen, die er voor mij echt uit sprong, maar dat is ook vaak een 
kwestie van smaak, namelijk die uiterst sfeervolle tegenlicht opname van Maja Frins, ze vertelde 
me dat ze die later op de middag gemaakt had langs de Seine in Parijs, silhouetten in tegenlicht, 
perfect van kompositie, een genot om naar te kijken.

Jean-Pierre Creemers
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Vooraankondigingen van exposities van bij de foto-bond afdeling Limburg aangesloten verenigingen
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.

2013

 APRIL
 - van 5 maart t/m 9 juni 2013 
In het gemeentemuseum van Helmond exposeert de Amerikaanse fotografe Eve Arnold 
(1912-2012). Eve Arnold staat bekend als een geëngageerde fotojournalist en om haar 
intieme, indringende portretten van celebrities als Joan Crawford, Marlene Dietrich en 
Marilyn Monroe.
Voor informatie over deze expositie ga naar de site van het gemeentemuseum Helmond.
 
- 8 maart t/m 5 april 2013
Fotogroep ISO '73 exposeert in Gemeentehuis Landgraaf, Raadhuisstraat 1. Klik hier voor 
meer informatie.

- 9 maart t/m 5 april 2013 
Room 902 in podiumkerkje Grevenbicht. 
 
- 16 maart t/m 28 mei 2013
Jean Pierre Cremers, exposeert in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145 in Heerlen een reeks 
fotografische zelfportretten. 
Daarbij is de ene foto nog grappiger of bizarder dan de andere. Deze zelfportretten zijn te 
bezichtigen tijdens de kantoorurenvan het Cultuurhuis van maandag t/m vrijdag van 10.00 
uur - 17.00 uur en tijdens de activiteiten van het cultuurhuis ( zie programmering ).

- 5 t/m 14 april 2013
AFV Blerick expositie 50 jaar jong in DOMANI in Venlo.
Opening vrijdag 5 april om 20.00 uur.

- 5 april t/m 3 mei 2013
Lilith exposeert in gemeentehuis Beek.
 
- 14 april 2013 om 14.30 uur
Cultureel Café met Lilith in het Asta Theater / Asta Cultuurcentrum, Markt 6A, 6191 JG Beek.
 
     

Exposities / lezingen en vooraankondigingen exposities
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12-13-14 april 2013
Fotoclub Voerendaal:  25 jarige jubileumexpo  in Cultureel Centrum “De Borenburg”, 
Furenthela 16 in Voerendaal.
 
- 26 april t/m 23 juni 2013
Expositie World Press Photo in De Oude Kerk,  Oudekerksplein 23 in Amsterdam.  

MEI
- 15 mei 2013
Bespreking Bondsfotowedstrijd 2013 door jurylid Peter van Tuijl in Cafe-Zaal ‘Aad Leeuwe’ 
om 20.00 uur. Voor meer informatie zie elders in dit bulletin.
 
- van 17 t/m 20 mei 2013
Fotoclub Helden – Panningen exposeert van 17 tot en met 20 mei 2013 (Pinksterweekend) in 
DOK 6, Raadhuisplein 5981 AT Panningen. 
De officiële opening van de expositie zal plaats vinden op vrijdag 17 mei 2013 om 19.30 uur. 

- van 18 mei t/m 23 juni 2013
Fotofestival Naarden. Zie website Fotofestival Naarden.
 
- 26 mei 2013
Lezing door Ton Hendriks t.g.v. 50-jarig jubileum van Wien van der Weijden bij FK Stein op 
zomdag 26 mei 2013 om 14.15 uur in Café-Brasserie Merode in Stein. (zie ook website Ton 
Hendriks)

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

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. ie ook: website FC Echt
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Zie: 
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013

http://http://www.worldpressphoto.org/awards/2013
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