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Van de voorzitter – november 2013

Iedereen die ik na afloop sprak was enthousiast over de avond die Wim Jenniskens en Jan 
Nabuurs verzorgden over de programmering bij fotoclubs. Een uitgebreid verslag staat op 
onze website.

Kennis delen heeft een grote meerwaarde, dat werd tijdens deze avond weer eens 
aangetoond. Zestien clubs waren naar Roermond gekomen voor deze avond en tal van 
interessante activiteiten die clubs hebben ondernomen passeerden de revue. Kettingfoto’s 
in diverse varianten bleken erg populair maar ook gastsprekers.
De kunst voor clubs is om een goede mengeling te vinden tussen leuke dingen en 
interessante onderwerpen die leden helpen om hun fotografie verder te ontwikkelen.
Naast de ‘doedingen’ kwamen ook groepsdynamische processen aan de orde. Wat doe met 
leden die ‘niets’ willen of die alleen maar komen halen en bijna nooit iets inbrengen van 
hun kennis. Enkele nuttige tips kwamen terloops aan de orde. Een van de aanwezigen stelde 
voor om daar nog eens een aparte bijeenkomst aan te wijden. Ik hou die suggestie in mijn 
achterhoofd.

Het lijkt me een goed idee om zo’n bijeenkomst van clubs over hun jaarprogramma’s om 
de paar jaar  te organiseren. Het is niet alleen de kennisoverdracht die nuttig is, het is 
ook enthousiasmerend om met elkaar met hetzelfde onderwerp bezig te zijn. Het idee 
voor deze avond was afkomstig van Wim Jenniskens die mij dit voorjaar bij de Algemene 
Ledenvergadering van de afdeling daarover aansprak. Ik was meteen voor het idee en ik ben 
blij dat het bij de aanwezige clubs goed is aangeslagen.

Vooruitkijkend zien we in december nog een interessante activiteit, en dat is op 8 
december de DiaDigiDag in Nederweert-Eind. Al jarenlang een begrip in Limburg en verre 
omstreken. Opvallend veel bezoekers ieder jaar uit België, maar ook mensen uit Duitsland. 
Qua bezoekersaantallen altijd een succes. Tussen de pakjesavond en het optuigen van de 
kerstboom dus nog een leuke middag over een bijzondere variant van fotografie.

Ik wens iedereen heel fijne kerstdagen en een in alle opzichten mooi en succesvol 2014.
 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg
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Foto van de maand december 2013

Thema: Reflectie

Met een reflectie in je compositie kun je een interessant kader om het onderwerp aanbrengen, 
het onderwerp abstract maken of zaken tonen die er anders niet waren en meer diepte aan 
een foto geven. Reflecties zijn overal, in waterplassen, in etalages, in de achteruitkijkspiegel, 
gepoetst chroom van een auto, etc. Als je er eenmaal oog voor hebt ontwikkeld, dan is 
er geen ontkomen meer aan. Een reflectie kan een derde dimensie toevoegen aan een 
tweedimensionale foto. Op de goede manier toegepast kan het mysterie toevoegen aan de 
foto – waar eindigt het onderwerp en begint de reflectie. Door goed gebruik te maken van 
reflecties kan het beeld compleet worden veranderd in een beeld dat veel rijker is aan kleur, 
meer abstracte vormen geeft of op andere manieren meer artistiek is. Misschien spreekt mij 
nog het meeste aan dat je met reflecties echt beelden kunt creëren en niet ‘simpelweg’ bezig 
bent een situatie vast te leggen. En die ingezonden beelden duizelen mij nog steeds door 
mijn hoofd, liefst zevenendertig reflecties achter elkaar…..ga er maar eens aan zitten….heel 
gevarieerd, van heel realistisch tot bijna poëtisch.

Zoals de “gouden” druppels van Theo Zelen, 
in al haar eenvoud en heel beperkt kleurgebruik, 
zeker een eervolle vermelding waardig.
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De tweede eervolle vermelding gaat naar Mary van Rossenberg voor haar indringende, maar 
tevens spookachtige reflectie, waarbij de persoon op de voorgrond je de stuipen op het lijf 
jaagt….een foto met een verhaal.
De laatste foto van de maand, dit jaar gaat naar Math Wetsels, voor mij de foto van deze 
maand, een foto met lagen, diepte, en vooral spanning, je ziet alleen de reflectie van het 
gebouw en het groene torentje, met precies daar tussen de toevallige passant, gevolgd door 
zijn schaduw.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Je beste foto van 2013, want die heb je 
zeker....!

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 december 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 tot de volgende foto van de maand.

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

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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persberichten

Ervaringsuitwisseling omtrent jaarprogramma’s

Er moesten stoelen worden bijgezet in zaal Aad Leeuwe op de Afdelings-avond waar 
jaarprogramma ervaringen uitgewisseld werden. De belangstelling was groter dan 
verwacht. In zijn openingswoordje ging voorzitter Frans Grommen in op de diversiteit aan 
clubs, clubculturen en ook de diversiteit aan leden binnen clubs. Al die verschillende foto 
liefhebbers willen graag door middel van een goed jaarprogramma van hun fotoclub (en 
afdeling!) gepleased worden. En het valt lang niet altijd mee om dat goed voor elkaar te 
krijgen. Dat bleek ook wel uit de reacties in de loop van de avond.
 
Na de introductie van Frans verzorgde Jan Nabuurs een korte presentatie hoe je goed 
onderbouwd een perfect passend jaarprogramma kan ontwikkelen. De basis daarvoor is dat 
wat er in de club leeft, wat de leden verwachten en wat ze graag willen. Een inventarisatie 
(al dan niet via een officiële enquète of gewoon op basis van persoonlijke gesprekjes of 
inschattingen) kan helder maken wat dat is. Als clubbestuurder weet je natuurlijk ook 
precies wie in jouw club welke kennis en vaardigheden heeft.
 
Met die gegevens ga je aan de slag om programma-elementen te bedenken die voldoen 
aan de clubwensen. Voorwaarde voor clubactiviteiten (want het jaarprogramma is niks 
meer of minder dan de verzameling activiteiten) is op de eerste plaats “het moet leuk zijn”, 
maar daarnaast dient het ook leermogelijkheden te bevatten voor degenen die iets willen 
opsteken (technisch, fotografisch, organisatorisch, etc.). Enkele voorbeelden:
 
• Een foto uitstapje kan je opleuken met wat extra opdrachtjes (waar je naderhand in 

de resultaatbespreking extra aandacht aan geeft) zodat mensen die daar behoefte 
aan hebben wat kunnen opsteken over technische kennis (camera-instellingen) en of 
standpuntkeuze etc.

• Ditzelfde geldt voor een avondje table-top fotografie. 
• Zulke activiteiten kan je ook laten voorafgaan door een half uurtje instructie over een 

onderwerp wat je via die opdrachtjes extra aandacht wil geven (en die instructie laat je 
natuurlijk geven door iemand (uit de eigen club?) die er verstand van heeft.).

• Een spreker niet enkel ‘consumeren’ maar laten vervolgen met opdrachtjes in het 
verlengde van het gepresenteerde. Sterker nog, je kan een spreker uitnodigen om zijn/
haar specialisme wat in het verlengde ligt van de clubwensen.

 
Vanzelfsprekend moeten clubactiviteiten enthousiasmeren! Die clubprojecten, waarbij ieder 
boven zijn/haar eigen kunnen uit groeit, zijn het boeiendst en ook het meest bevredigend. 
Achteraf is dat gemakkelijk praten, maar het is de kunst juist vooraf een inschatting te 
maken hoe iets gaat (be)vallen. Dat kan door de “waarom”-vraag te stellen. Als je de vraag 
“waarom” je een activiteit organiseert met meer kan beantwoorden dan enkel ‘het is leuk’, 
dan is er een goeie kans dat het aansluit bij dat wat je leden waarderen. Probeer het maar 
eens. Inventariseren van wensen, comprimeren en vervolgens vertalen naar activiteiten. 
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Die laatste 2 stappen zijn het moeilijkst. De eerste kan je zelf organiseren, maar mogelijk 
kan je ook gebruik maken van (delen van) de verenigingsscan die je kan downloaden van 
de website van de Fotobond. En misschien (waarschijnlijk?) vindt niet iedereen alles even 
leuk, maar dat mag geen reden zijn om het dan maar niet te doen. 100% tevredenheid is 
nauwelijks te bereiken.
 
Je activiteiten kan je weer gebruiken voor PR om je club te promoten voor nieuwe leden, of 
voor expositiemogelijkheden, of….
 
Het jaarprogramma is het visitekaartje van de fotoclub. Dat geldt ook als je jaarprogramma 
maar ‘lala’ is…. De activiteiten zorgen er voor dat leden (actief) blijven en dat nieuwe leden 
er bij willen komen.

Wim-inventariseert

Na dat stukje ‘zware kost’ werden onder leiding van Wim Jenniskens (die het idee voor deze 
avond lanceerde) ervaringen uitgewisseld over diverse clubactiviteiten. Als voorbereiding 
had hij aan elke club gevraagd wat de twee leukste activiteiten van het afgelopen jaar 
waren. De al genoemde diversiteit kwam nadrukkelijk naar voren. Clubs die (veel) interne 
wedstrijden hielden, clubs die juist alle wedstrijdelementen schrapten. Clubs met een 
ledenstop, clubs met leden die zich aan sommige activiteiten onttrekken, clubs die iedereen 
aan boord willen houden, club die heel vaak en intensief bij elkaar komen, clubs waar 
gezelligheid de belangrijkste drijfveer is. En allemaal bestaan ze uit foto liefhebbers. Wat 
leverde die inventarisatie zoal op (want dat lijstje hoort natuurlijk bij dit verslag.
Er is niks mis mee om een goed idee (lees: programmapunt) te pikken. Doe er je voordeel 
mee.
 
De genoemde activiteiten:
 
• Interne fotowedstrijden
 

• De fotograaf van het jaar
• De fotograaf van de maand
• De kwartaalfoto
• De sterrenparade (via Lightroom sterren toekennen als waardering op de 

5-sterrenfoto’s verzamelen. Daar wordt ‘de beste’ uit gekozen, die bijv. de startfoto 
kan zijn voor een kettingfoto-serie).
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• Met een interne (roulerende) jury of met externe juryleden
 

• Andere clubs
 

• Samenwerken bij presentaties en/of gezamenlijke fotobesprekingen
• Uitwisselingen (want commentaar van ‘vreemden’ op je werk is verfrissend)

 
• Fototocht (onder meer voor ‘teambuilding’)
• Bespreekavond ‘Je favoriete fotograaf’ (je ziet diverse stijlen, inspirerend werk)
• Interne workshop ‘Ken je Camera” (ergens op pad gestuurd worden en na 1 uur mag je 

slechts 1 foto inleveren/mag er slechts 1 foto op je kaartje staan).
• Mentoraat
• Werk-avonden/Doe-avonden
 

• Model avond
• Tabletop fotografie
• Studio avond
• Passepartout snijden
• Flitsavond
• Cursus fotobespreken herhalen
• Workflow-besprekingen (kleurenruimte gebruiken, back-ups maken, planmatig 

werken, foto presentatievormen)
• Filmavond (met films/documentaires over interessante fotografen)

 
• Exposities/doorlopende (thema)exposities
• Elkaar opdrachten geven via:
 

• Themafotografie (voorbeelden: ‘Liefde’ ‘Spreekwoorden’)
• ‘De Hoge Hoed’ elk clublid neemt een briefje uit een hoge hoed waarop diens 

persoonlijke thema-opdracht. Ieder krijgt dus een andere opdracht.
 
• Seriematige fotografie
• Kettingfoto (in diverse varianten. Foto enkel laten zien aan de volgende versus telkens de 

volgende stap in de club bespreken. Afronden met een tentoonstelling, een AV-show of 
een boekje. Stimuleert de creativiteit.

  
• sprekers uit de amateurfotowereld
• professioneel fotografen
• kunstenaars
• galeriehouders

 
• Praatavond (waarop enkele ideeën uitgewisseld worden)
• Fotowandeling (met foto opdrachtjes, en afsluitende bespreking)
• Fotobespreekavonden
 

• Voorbereid door enkele leden /vooraf digitaal inleveren
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• Bespreking niet plenair maar in groepjes zodat er meer tijd per foto is
• Door iemand van buiten de eigen club

  
Andere wetenswaardigheden die langs kwamen tijdens de inventarisatie:
 
• Foto/bespreking niet plenair maar in groepjes zorgen er meer tijd per foto is
• Foto’s inleveren via dropbox ontziet de mailbox
• Div. cursussen zijn te volgen via internet. Websites die genoemd werden:

• http://gratiscursus.be/
• http://tv.adobe.com/
• http://cursus.fotobeurs.com/fotografie/
• http://www.autiek.info/TenC/

• Differentiatie in de club door groepjes te formeren brengt gelijkgestemde zielen bij 
elkaar.
• voor organisatiedingen, techniek, kennis, diepgang en verdieping, intensiteit
• foto-inhoudelijk zoals portretgroep, natuurgroep, modelgroep, urbex

• Maak degene die niet mee wil doen (samen met enkele wél-willenden) lid van een 
commissie om de volgende activiteit te organiseren…

• Regel in je club een goede opvang/begeleiding voor nieuwe leden, zodat die met hun 
vragen/opmerkingen ergens terecht kunnen, voldoende aandacht krijgen en vooral niet 
vergeten worden.

 
De inventarisatie werd goed doorspekt met voorbeelden, vragen, aanvullingen en 
commentaar om een en ander te verduidelijken. De deelnemers waren enthousiast en 
menigeen ging (na de enkele korte AV-serietjes van Jan en Wim als ‘cooling down’) met 
nieuwe ideeën en inspiratie huiswaarts.
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Lezing Henk Wildschut: over de realiteit, aannames en het beeld

Op 24 november j.l. hield fotograaf Henk Wildschut in Roermond op uitnodiging van de 
Fotobond afdeling Limburg een lezing over zijn werk. Henk vertelde hoe hij als jongere 
tijdens het reizen door India gefascineerd raakte door de aantrekkingskracht die zijn camera 
had op de mensen en het gedrag van mensen “voor” de camera. Als fotograaf borduurde hij 
hier op voort. Hij leerde steeds beter om de situatie naar zijn hand te zetten en merkte dat 
mensen zelfs bereid zijn persoonlijke grenzen te doorbreken om mee te gaan in de wens van 
de fotograaf.

Henk is vooral bekend geworden door zijn documentaire fotografie over maatschappelijke 
relevante thema’s. Hij werkte 5 jaar aan een project over de Amsterdamse haven. Hij 
verdiepte zich in de dagelijkse leefwereld van de havenarbeiders door letterlijk op de 
huid te kruipen van deze mensen. Hij kwam erachter dat (ook) hijzelf onbewust beïnvloed 
werd door het gangbare clichébeeld van de stoere havenarbeider. Afrekenen met je eigen 
aannames betekent dat je nog dieper door kunt dringen tot de “naakte” werkelijkheid en 
deze beter in beeld kan brengen.

De afgelopen twee jaar werkte Henk in opdracht van het Rijksmuseum aan het project 
“voedsel”. In de lezing nam Henk ons mee in zijn zoektocht bij het invullen van deze 
opdracht. Voedselproductie is bij uitstek een thema dat gedomineerd wordt door 
beeldvorming. Reclame van bedrijven laat ons een geromantiseerd beeld zien. Wakker 
Dier schotelt ons hele andere beelden voor die vooral medelijden oproepen. Henk heeft 
zich grondig verdiept in de wereld achter deze beelden en probeert de hedendaagse 
voedselproductie zo neutraal mogelijk in beeld te brengen. De zoektocht leverde het inzicht 
op dat biologische productie niet altijd beter is en dat intensieve veehouderij zo gek nog 
niet is. En dat wij ‘toeschouwers’ de beelden die wij zien vooral invullen met onze eigen 
aannames en emoties.

Samengevat: een bijzonder interessante lezing die ons een heldere blik achter de schermen 
heeft gegeven van fotograaf Henk Wilschut.

n.b. De expositie “document Nederland: ons dagelijks brood” is nog te zien tot en met 7 
januari 2014 in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Mary van Rossenberg
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Masterclass voor amateurfotografen

Een geweldige uitdaging voor amateurfotografen om meer uit zichzelf te halen met de 
mogelijkheid te exposeren tijdens Breda Photo 2014. Onder professionele begeleiding in de 
vorm van een serie Masterclasses, ga je samen met collega amateurfotografen aan de slag 
om het beste uit jezelf en je fotowerk te halen.

In de aanloop naar het internationale fotofestival BredaPhoto 2014 wordt weer een 
Masterclass georganiseerd. De Masterclass biedt amateurfotografen uit Nederland en België 
de mogelijkheid hun talenten en kwaliteiten verder te ontplooien. Uiteindelijk kunnen circa 
vijftig amateurfotografen die de masterclass gaan volgen op hun ‘eigenwijze wijze’ exposeren 
tijdens het BredaPhoto van 11 september tot en met 26 oktober 2014.
De Masterclass bestaat naast een startbijeenkomst uit vier vervolgbijeenkomsten. Tijdens 
die bijeenkomsten wordt je samen met collega amateurfotografen geïnspireerd en begeleid 
aan de hand van het thema ‘Songs From the Heart’ van BredaPhoto 2014 (zie www.
bredaphoto.nl). Tijdens de vier Masterclasses en de tussenliggende perioden ga je aan de 
slag met opdrachten. Een en ander onder begeleiding van aansprekende professionals en 
sprekers in verschillende disciplines.

De Masterclass begint met een inspirerende startbijeenkomst op zaterdagmiddag 11 januari 
2014. In Breda wordt op die dag een toelichting gegeven op het thema van BredaPhoto 
2014, de inhoud van de Masterclass, de selectieprocedure waarin wordt gekomen tot 
maximaal 50 deelnemers/exposanten en de kosten. Iedereen is welkom om deze eerste 
bijeenkomst met inspirerende sprekers en aansluitende borrel bij te wonen. Ben je 
geïnspireerd geraakt en wilt je aan de slag met het thema van BredaPhoto 2014? Dan moet 
je er op zaterdag 11 januari bij zijn.

Eind februari vindt de selectie plaats waarna de vijftig geselecteerde amateurfotografen die 
deel kunnen nemen aan de Masterclasses worden geïnformeerd. De bijeenkomsten voor de 
Masterclass zijn (onder voorbehoud) gepland op de volgende zaterdagen: 15 maart, 12 april, 
24 mei en 21 juni en vinden plaats in Breda. Houd deze dus vrij in je agenda als je overweegt 
mee te doen! Aanmelden voor de startbijeenkomst op 11 januari 2014 kan tot en met 
uiterlijk zondag 29 december a.s. Vul inschrijfformulier in. Aanmelding gaat op volgorde van 
binnenkomst. Er wordt volop gewerkt aan het programma voor de startbijeenkomst. Via de 
website en facebook wordt actuele informatie over sprekers, locatie en dergelijke verstrekt.

Deelname aan de inspirerende startbijeenkomst en de voorselectie daarna bedraagt € 10,00 
per persoon. Aanmelding verplicht overigens tot betaling. Wanneer je de uitdaging aan wilt 
gaan aan om je als fotograaf verder te ontwikkelen en te exposeren tijdens BP 2014, meld je 
dan aan voor de startbijeenkomst op zaterdag 11 januari 2014!
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exposities / lezingen en vooraankondigingen

december

- 7 oktober 2013 - 19 januari 2014
Déjà Vu met Jo Brunenberg (website: http://www.jobrunenberg.com/ )uit 
Weert in de De Tiendschuur, Recollectenstraat 5, 6001 AJ Weert.
Naast een terugblik op vroeger werk zijn er in de expositie ook een aantal 
recente fotoseries te zien. Het museum is geopend dinsdag t/m zondag van 
14.00-17.00 uur en op afspraak.

- 17 november 2013 t/m 19 januari 2013
Städtisches Museum Schloss Rheydt, Schlossstr. 508, 41238 
Mönchengladbach Religion.  Siegerfotos und ausgewählte Fotografien 
des euregionalen Fotowettbewerbs des Limburgs Museum, Venlo. 
Am 17.11.2013, um 11:30 Uhr, findet die Eröffnung im neuen 
Kabinettausstellungsraum statt. Voor informatie op de website van het 
Städtisches Museum Schloss Rheydt klik hier en/of zie de uitslag op de 
website van onze afdeling.
 
-hele maand december 2013
Hub Habets exposeert bij Foto Gery, Dautzenbergstraat 40 te Heerlen

-8 december 2013
DiaDigiDag,  Reigershorst. Pastoor Maesplein 13, Nederweert Eind. Klik hier voor meer info.

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/498-programma-diadigidag-2013.html
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exposities
Zondag 8 december a.s. is het zover!  Een nieuwe editie van de DDD!
Waar?  Reigershorst. Pastoor Maesplein 13, Nederweert Eind.
Info?  diadigidag@gmail.com of:  http://www.avzonlicht.nl/?id=117
 
P r o g r a m m a D I A - D I G I - D A G 2 0 1 3

13:00 Opening Dia-Digi-Dag

13:02 HDAV series deel 1
1 Patrick De Bruyne- Yellow
2 Henk Hoedemaekers - A day at the races
3 Jan Janssen - Colder than winter
4 Ari Martinali - Geef de kinderen de wereld
5 Guido Flobert - Dichtgesneeuwd
6 Adri en Margreet Snijders - Applecross
7 Mia Geyens- Tekendoos
8 Jos Coel - In Flanders fields
9 Vincent van den Bergh- Stedelijk museum Amsterdam
10 Evert Abspoel- To America
11 Mechtild & Wolfgang Brües - Kostümrausch
12 Jean Vannerum - We zijn hier maar voor even
13 Greetje en Herman Benning - Doing Holland
 
14:15 Pauze
 
15:00 HDAV series deel 2 
14 Ferdinand Veldmans - Typisch Eindhoven
15 André Hartensveld - Waanzin
16 Theo Smeets - De Peel
17 Bie lievens - Het station anders bekeken
18 Pieter van Hout - Golf birdie
19 Piet Huijgens - I’m up in the woods
20 Cees van Vugt - Eeuwig en een dag
21 Remy Van Looveren - Sprookje
22 Antoon van Loon -  "64"
23 Gerrit van Harreveld - De verlaten stad
24 Marc Legein - Wreed ACINA-dent
25 Henk-Jan de Weert - La Pedrera
 
16:15 Publieksjurering
16:20 Presentatie eigen werk DDD-Team
16:40 Bekendmaking publieksprijs
17:00 Einde
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Hub Habets exposeert bij Foto Gery hele maand december



15Rayonbulletin Fotobond Limburg n o v e m b e r  2 0 1 3

Expositie besprekingen 
 
Expositie van leden van Fotoclub Sittard in het Mariapark te Sittard

Toen Fotoclub Sittard 2 jaar geleden exposeerden straalde erg nogal wat ambitie uit de 
foto’s. Er waren diverse fotografen lid die ook buiten de club hun fotografisch kwaliteiten 
etaleerden. De locatie toen was ook aan de oude markt in de gewelven van het voormalige 
klooster. Dat deed toen de verlichting van de foto’s tijdens de opening in de avonduren 
geen goed. Nu is gekozen voor een locatie in dezelfde straat: het Mariapark, een voormalig 
opvang punt voor pelgrims dat recent schitterend gerestaureerd is en steeds betere 
faciliteiten heeft voor foto-exposities.
Na de expositie in 2011 bleken de verschillen binnen de club te groot en vertrokken op 4 na 
alle leden. Deze pakten echter de zaak weer op en bliezen de Fotoclub nieuw leven in met 
als gevolg 10 leden (en 3 aspirant leden) die in 21 maanden de huidige expositie bij elkaar 
fotografeerden. Daarnaast was de Fotoclub dit jaar ook nog betrokken bij het fotoproject 
“Secret Cities” (tot eind februari 2014 te zien in Museum Het Domein in Sittard) waarvoor de 
leden zelf foto’s maakten en die eveneens op de zelfde locatie te zien waren. Overigens had 
men van dit werk een beamershow gemaakt die met de laatste expositie meedraaide.
 
Kortom een enthousiaste fotoclub die alle lof verdiend voor hetgeen dit jaar te zien is. Ze 
hadden ook nu flink uit gepakt met maar liefst 90 foto’s van 10 leden.
De fotografen waren: RENS BROUNS • PETER GOOSSENS • ANDRÉ HILKENS • LILIAN HUIJBEN 
• MARC JANSSEN • TOM VAN DER LAAN • MAURICE LOUSBERG • NIEK MESTRUM • TWAN 
MESTRUM • TON SCHMEITZ.
 
Alles hing in lijsten zonder glas voorzien van een informatief kaartje met de naam van de 
maker en in veel gevallen een korte toelichting. De verlichting in het Mariapark tijden de 
avond is erg diffuus en dat maakt dat de foto’s mooi egaal verlicht zijn zonder hinderlijke 
reflectie. Voor sommige wat donker afgedrukte foto’s is dat soms wat hinderlijk.
De expositie toonde net als 2 jaar geleden een grote diversiteit maar in dit geval is de 
stijl homogener. Uniformiteit in passé partout (zwart) en formaat (alles 40x50 cm). Er 
lijkt geen enkele competitie tussen de leden en dat maakt de expositie voor een breed 
publiek toegankelijk. Technisch is alles in orde en dan kun je de foto’s meer beoordelen op 
compositie en overige keuzes die door de fotograaf zijn gemaakt en niet door de camera. 
Over het algemeen mogen de composities nog wel wat spannender al zijn er likkebaardende 
voorbeelden bij.
 
Dit bleef bij mij het meeste hangen per fotograaf:
 
RENS BROUNS laat een grote diversiteit zien aan foto’s maar heeft een focus op licht 
hetgeen mooi tot uiting komt in zijn foto van een boom met zoom effect. Zijn foto van de 
skyline van Born in de avond stond op de voorpagina van de plaatselijke huis aan huis krant.
 
PETER GOOSSEN: fotografeerde de vergane glorie van de Belgisch spoorwegen op Chemin 
Hombourg. Prachtige materiaalweergave. Maar ook zijn “wielerfoto’s” ademen de sfeer van 
een dergelijk evenement.
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ANDRÉ HILKENS legt mooie straat taferelen vast met prachtig licht zoals de oude man 
voor etalage (had van mij ook best in zwart wit mogen zijn), een non in galerij (met de 
mysterieuze tekst dat hij weet wat haar beroert) en 3 voorbijgangers met hun schaduwen.
 
LILIAN HUIJBEN fotografeert volgens de mannelijk clubleden met een “vrouwelijke” touche. 
Er zit inderdaad veel gevoel in haar foto’s. Haar foto van de schaduw van een kind op een 
schommel, hoewel technisch wat minder, is voor mij een van de toppers van de expositie.
 
MARC JANSSEN observeert goed en legt zich toe op (wat lijkt) toevallige stillevens die we 
dagelijks tegenkomen. Zijn foto’s nodigen uit tot verdieping.
 
TOM VAN DER LAAN fotografeert veel op zijn verre reizen. Zijn foto’s ontstijgen echter het 
niveau van de vakantiefoto. Met name wil ik noemen een foto van een huis in USA, genaamd 
“vergane glorie” en een foto van leven langs de rails in Azië met prachtig licht.
 
MAURICE LOUSBERG valt op door een foto van een jongen met rood haar (zijn zoon) waarbij 
hij de ingetogen blik van de jongen perfect weet te vangen. Ook zijn macro werk valt op met 
name de foto van de bidspringhaan.
 
NIEK MESTRUM, secretaris van de fotoclub is geboeid door vorm. Dit komt mooi tot uiting 
in zijn foto’s van dakpannen in het zand (Oerol festival) en zwart-wit werk genaamd: optisch 
bedrog.
 
TWAN MESTRUM weet de primaire kleuren goed te vangen in 3 foto’s van een papagaai 
genaamd tricolore. Al trekt mij zijn architectuurfotografie meer vanwege de compositie.
 
TON SCHMEITZ laat eveneens een grote diversiteit zien waaronder een prachtig portret van 
oude vrouw, dat zeker als het geïsoleerd wordt beschouwd een topper is. Verder ook van 
hem mooi macrowerk van een springhaan.
 
Voor diegene die de expositie gemist hebben (echt jammer!). Kijk eens op de website van 
Fotoclub Sittard. http://www.fotoclubsittard.nl/ .
 
Peter van der Ham
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Expositiebespreking Fotokring Echt

Op Vrijdag 22 november, stipt om 20.00 uur, nam voorzitter Geert Heythuizen van fotoclub 
Echt-Susteren de microfoon ter hand om de vele belangstellenden van harte welkom te 
heten en om burgemeester Jos Hessels van de gemeente Echt-Susteren uit te nodigen voor 
de openingsspeech. Burgemeester Jos Hessels maakte dankbaar gebruik van deze invitatie 
en liet in zijn vlotte speech merken dat fotograferen hem zeker niet vreemd is, en hem na 
aan het hart ligt. De burgemeester brak dan ook een lans voor de fotografie en zei zich 
nu al te verheugen op de volgende expositie van fotoclub Echt-Susteren welke dan, naar 
verwachting, nog grootser en fraaier zou zijn. De burgemeester eindigde zijn speech met 
fotoclub Echt-Susteren alle succes voor de toekomst toe te wensen en de fotoclub hartelijk 
te feliciteren met deze fantastische expositie.
 
Hierna was de expositie geopend en konden de vele belangstellenden de foto’s gaan 
bekijken. Drie rijen foto’s opgesteld in de fraaie patronaatszaal. Foto’s die allemaal bijzonder 
keurig waren verzorgd. Men kon duidelijk zien dat de leden van fotoclub Echt hun uiterste 
best hadden gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen, wat hen bijzonder goed 
gelukt was.
 
Een keur van foto’s passeerde de revue. Interieuropnames naast prima nachtopnames 
en portretten naast keurige macrofoto’s van vlinder tot paddenstoelen en vogels . Mooie 
sfeerbeelden naast kleurige kleurimpressies. Noem het maar op: van reisfotografie uit verre 
landen of uit onze streek, tot sfeervolle landschapsfoto’s . Mooi gestileerde foto’s van een 
bloem tot realistische stadsbeelden. Van straatfotografie tot sjieke reliëf aandoende beelden 
naast studio opnames. Het was er allemaal te zien op de uitstekend verzorgde expositie van 
fotoclub Echt-Susteren .
 
Een expositie welke zich kenmerkte door een traditionele en degelijke benadering van de 
fotografie. Alle foto’s waren geplaatst in uitstekend verzorgde passe-partouts en in lijsten 
zonder glas zodat er geen hinderlijke reflexies waren. Alle fotografen hadden elk 5 foto’s 
geëxposeerd, zodat men een goed beeld kon krijgen van de fotografische kwaliteiten 
van desbetreffende vrouw of man. Het viel op dat deze club een bijzonder groot aantal 
vrouwelijke fotografen herbergt en dat is toch wel bijzonder en erg positief.
 
Een degelijke uitstraling van de foto’s welke zich, ik zei het al, kenmerkte door een 
uitstekende klassieke benadering waarbij de fotografische techniek een belangrijke zo 
niet de belangrijkste rol speelt. De foto’s waren bijna allemaal vanuit die klassieke kijk op 
fotograferen gemaakt en uitgewerkt. En het moet gezegd, dat was voortreffelijk gedaan.
 
Uit de vele opmerkingen van de talrijke toeschouwers, welke men al dwalend tussen de 
rijen door kon opvangen, bleek dat er bijzonder veel waardering was voor de foto’s en voor 
de expositie. En dat is fijn om te ervaren. En natuurlijk ‘groeiden’ de fotografen dan ook 
naarmate de opmerkingen nog meer positief waren.
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Een expositie dus welke er zeker mocht zijn en die recht deed aan wat en hoe er binnen deze 
toch traditionele fotoclub gefotografeerd wordt en hoe men fotografie ervaart en beleeft. 
Persoonlijk had ik graag wat meer creativiteit en dynamiek in de foto’s gezien. Wat meer 
durf en eens wat risico nemen zodat er meer spanning in het beeld ontstaat . Voor anderen 
hoeft dat juist weer niet. Men wil het graag bij het meer ambachtelijke houden en men 
beperkt zich dan tot het directe fotograferen. Zo heeft ieder zijn/haar voorkeur. Belangrijk is 
en blijft dat men met plezier zijn/haar hobby kan beleven en zo samen fotoclub kan zijn. En 
dat laatste is zeker het geval bij deze fotoclub Echt-Susteren.
 
w.g.
Miel van Montfort
Fotoclub De Sluiter
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expositie bespreking fotogroep abedia

Fotogroep Abedia Landgraaf exposeert vanaf vrijdag 1 november tot en met maandag 
25 november in de Burgerzaal van het raadhuis. Samen met fotogroep Iso 73, de 
"andere" fotoclub uit Landgraaf wisselen zij jaarlijks deze sfeervolle expositieruimte in 
het gemeentehuis aldaar. Deze keer worden er honderd en een…. foto’s getoond. Elke 
fotograaf drukt op een persoonlijke wijze een thema uit in beelden waardoor er een grote 
verscheidenheid in fotowerk wordt getoond. De samenstelling van de geëxposeerde werken 
vindt bij fotogroep Abedia zonder ballotage plaats, ieder lid bepaald zelf zijn, of haar keuze, 
en zeker is dit een discutabel punt, want wat is dan de functie van een fotoclub…?
Samen met de andere leden je foto's bekijken, bespreken, analyseren en elkaar aansporen 
om zo je fotografie nog beter te maken

De officiële opening vond plaats op vrijdag 1 november j.l., na een welkomstwoord van de 
voorzitter Rico Lux, waarin hij ieder exposerend lid heel treffend vernoemde, was het de eer 
aan loco Burgemeester Freed Janssen om deze twee jaarlijkse expositie te openen.
Het was een druk bezochte opening van deze foto expositie van Abedia, een club die vele 
jaren ouder is dan ondergetekende, en dat zegt eigenlijk al genoeg.

Tijdens mijn eerste rondgang langs de foto's, werd ik vooral aangetrokken door de diverse 
mooie serie's die her en der op deze tentoonstelling hingen. Niet dat de individuele, ik 
bedoel losse foto's, minder goed waren, maar mijn inziens worden de foto's sterker en 
boeiender, naar mate ze in serie verband gepresenteerd worden. Enkele van deze prachtige 
serie's wil ik hier dan ook graag er uit lichten.

Marcel Wetzels, die een duidelijk tunnel syndroom heeft…! Een zeer kleurrijke serie, van 
een tunnel, of een viaduct, waarbij hij de daar aan getroffen graffiti op een zeer overwogen 
wijze in beeld zet, in zijn andere serie zat nog meer vaart, door de bewegings onscherpte van 
auto’s die door de tunnel raasden.

Jan Schmeets wist mij te boeien met zijn evenwichtige straatfotografie, waarbij Jan het 
geduld had om juist dat moment te kiezen, waar door zijn serie foto’s toch weer net iets 
fascinerender worden.

Wim Fleuren doet zijn naam echt eer aan….! Fris, fleurig… en op formaat waren zijn serie 
foto’s, waarop natuurlijke elementen ietwat vervreemdend, maar toch herkenbaar waren 
vast gelegd, de wijze waarop Wim de natuur in beeld zet spreek tot verbeelding.

Rico Lux toonde ons een serie van een wijds zonnenbloemenveld, waarbij je met weemoed 
weer aan die mooie zomer terug denkt. Drie verschillende foto’s, maar met een onderwerp, 
verassend in beeld gebracht, en vormen zo toch een eenheid.

Maja Frins-Thonon werd niet ten onrechte bekroond onlangs op het  Fotosalon van Hamme 
dit jaar met een zilveren medaille in de categorie kleur individueel en eveneens een zilveren 
medaille in de categorie series. Tevens prijkte een van haar geëxposeerde werken op de 
uitnodiging van deze expositie. Maja is een gedreven photoshopper, die de uitdaging aan 
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gaat, en heel vernieuwend bezig is. Ze weet het photoshoppen goed te doseren, zodat haar 
fantasierijke beelden je weten te raken.

Wim Falkenberg, dat hoekje waar zijn foto’s hingen is bij me blijven hangen…..negen 
fantastische portretten, heel divers qua entourage, maar toch met een zeker evenwicht qua 
serie. heel prettig om te bekijken, ieder foto met zijn eigen verhaal.

Jan Abrahams, tenslotte, de nestor van Abedia….. weer wist hij mij te verassen, weer wist 
hij mij te bekoren…..met zijn schitterende vormen, mooie structuren en zijn melancholische 
kleuren in zijn beeldige beeldengroep. 

Jan is een fotograaf die elk onderwerp weer van zijn eigen signatuur voorziet.

De foto’s zijn nog te zien tot en met maandag 25 november, tijdens de openingstijden van 
het raadhuis. Daarnaast op de zondagen 3 en 10 november van 14 tot 17 uur.

Foto: Maja Frins-Thonon
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fotowedstrijden

De uitslag van Foto Individueel 2013

In de aula van het Regiuscollege in Schagen was op zondag 24 november de openbare 
bespreking van deze fotowedstrijd Foto Individueel 2013. Net zoals vorig jaar werd 
deze wedstrijd door Fotoclub Heerhugowaard i.s.m. de Afdeling Noord Holland Noord 
georganiseerd. 

Er waren dit jaar zo’n 550 beelden door zo’n 100 fotoclubs ingezonden. De driekoppige 
jury (Armando Jongejan, Harry Sikkenk en Janny Wierenga) heeft  tijdens deze openbare 
bespreking haar keuze voor de winnende foto’s toegelicht. Er waren 66 genomineerden.  
Hieruit werden door de jury 3 eervolle vermeldingen gekozen en 10 winnende foto’s  (de 10e 
t/m 1 prijs).

Van 66 genomineerde foto’s waren er 11 afkomstig uit Limburg en aan 3 van deze 11 foto’s 
worden prijzen toegekend:

7e prijs  Joost van Ingen 1776 - Fotogroep Interfocus Roermond
8e plaats René Engels  1712 - AFV Blerick
10e plaats Jack Slenders  1750 - Fotoclub de Sluiter Maasbracht
 
Genomineerd waren:
1712 W. Falkenberg  FC Abedia Landgraaf
1712 P. Kerkvliet  FC Abedia Landgraaf
1727 M. Hakvoort  AFV Blerick Blerick
1740 J.H. Schols  FC de Heeg Maastricht
1742 M. Wetzels  FG Photon Maastricht
1750 J. Schaefer  FC de Sluiter Maasbracht
1772 P. Ingen Housz  FG Waerachtig Mestreech
1776 G. Everaerts  FG Interfocus Roermond

 
Klik hier voor een pdf met het jury-rapport.
Klik hier voor de landelijke webpagina van de Fotobond met de uitslag van Foto Individueel 
2013.
 
Hieronder de winnende foto’s van de Limburgse inzendingen:

http://www.fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/tijdelijk/scan_fijuryl2013-rpt2.pdf
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-individueel/foto-individueel-2013/
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Joost van Ingen - 7e prijs / (Fotogroep Interfocus Roermond)

René Engels - 8e prijs / (AFV Blerick)

Jack Slenders - 10e prijs / (Fotoclub de Sluiter Maasbracht)
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uitslag fiap

De uitslag van de FIAP fotowedstrijd is bekend. Er hebben 4 Limburgse clubs meegedaan:
 
116 Fotogroep Maastricht Pays-Bas 196
122 FotoKring Echt  Pays-Bas 192
126 FotoKring Stein  Pays-Bas 191
144 Foto Club Venlo  Pays-Bas 178
 
Zie voor meer informatie de website.

Jacques Villiere - Esse (France)

http://www.fiap.net/Rworldcup.php%3Fparam%3D8FWC%26lang%3Dfr
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