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van de voorzitter - januari 2014

Van de voorzitter – januari 2014

Om te beginnen wil ik graag iedereen een mooi en creatief 2014 wensen en alles dat ons 
leven de moeite waard maakt.

Wat zal het nieuwe jaar ons allemaal brengen, fotografisch? 
Als Afdeling Limburg hebben we een gevarieerd programma opgesteld voor het komende 
jaar. Weer de nodige cursussen om de fotografische ontwikkeling te stimuleren en 
interessante lezingen. De hoofdaandacht gaat evenwel uit naar Limburg Foto 2014 dat in het 
najaar zal plaatsvinden. Dit keer in een brede formule. Niet alleen de traditionele wedstrijd 
met expositie maar een heel weekend met lezingen en presentaties. We zijn met een 
werkgroepje aan het brainstormen hoe we een aantrekkelijk programma voor de Limburgse 
vrijetijdsfotografen kunnen samenstellen. Als we zover zijn hoort u van ons.

Dit jaar bestaat de fotografie 175 jaar. Tenminste als de presentatie over het Daguerreotypie 
die Louis Daguerre op 19 augustus 1839 hield voor de Franse Academie der Wetenschappen 
als officiële start  van de fotografie wordt gezien. Dertien jaar eerder had Nicéphore Niépce 
al na acht uur belichting een beeld op bitumen gemaakt. Maar omdat dit nog geen echt 
praktisch bruikbare techniek was, wordt dit door een deel van geleerden nog niet als het 
begin van de fotografie gezien.

En wat is er veel veranderd in 175 jaar fotografie. In het begin was fotografie een elitaire 
bezigheid, nu is fotografie een massamedium van de eerste orde. Geen van de pioniers in 
de begindagen zal ooit gedacht hebben dat het zo’n vlucht zou nemen. De combinatie van 
internet met fotografie heeft een enorme impact op maatschappelijke ontwikkelingen. Op 
alle momenten kunnen we zien wat er op allerlei plekken op de wereld gebeurt, en revoluties 
worden ontketend met foto’s in de sociale media.

Fotografie is het communicatiemiddel van de 21ste eeuw. 2014 zal dan ook voor iedereen die 
geïnteresseerd is in fotografie weer een boeiend jaar worden.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Je kent vast wel het gezegde ‘een foto zegt meer dan 1000 woorden’. We hebben allemaal 
tenminste wel één mooie foto in huis staan waarvan het beeld ons aangrijpt of een bepaalde 
emotie bij ons losmaakt. Of dit nou van familie is, een dierbare vriend of vriendin of misschien 
wel een grappig object of een bijzondere plek waar we geweest zijn. We hebben deze ingelijst 
of uitvergroot en aan de muur hangen of op een mooie plank staan.
En nu aan het eind van het oude jaar maar tevens aan het begin van een heel nieuw jaar, is het 
altijd weer even leuk en spannend om terug te kijken naar je beste foto van het afgelopen jaar, 
dat was het thema van deze foto van de maand.
Wederom was ik aangenaam verrast door de ingezonden foto’s, niet wat betreft kwantiteit, 
dat kan altijd meer, maar vooral de kwaliteit en diversiteit was weer van een bijzondere hoog 
en heel creatief gehalte, wat de jurering er eigenlijk niet makkelijker op maakt, maar zeker wel 
leuker. 
Het werd een zware strijd om een eerste en tweede plaats. Twee uitzonderlijke foto’s vochten 
om deze posities. Sneu, want tweede worden is net zoiets als verliezen; je hoort het sporters 
vaak zeggen. De keuze voor mij was moeilijk. Het zijn twee totaal verschillende foto’s en beide 
uniek in hun concept. Waarom dan de ene eerste en de andere tweede? Heel even speelde de 
gedachte om ze beide op de eerste plaats te zetten, maar als het lukt, om elk jaar een winnaar 
bij the voice of Holland te kiezen, dan moet het mij toch lukken om de ene foto op één en de 
andere op twee te zetten. 
De zeer fraaie uitvoering, het moment, het licht, het lijnenspel en technische perfectie 

Foto van de maand  - JANUARI 
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Jean-Pierre Creemers 
redacteur Foto van de maand  
redactie@fotobondlimburg.nl

hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Het is eigenlijk flauw om te zeggen dat al deze 
superlatieven ook opgaan voor de nummer twee. Een andere jury had de volgorde 
misschien andersom gelegd, ik weet het niet. Het blijft mensenwerk met persoonlijke 
voorkeuren.
Proficiat Thorsten Voehrs met deze eervolle vermelding, een klasse foto, mooi 
symmetrisch van opbouw en het raam en de persoon centraal en dominant in beeld, en of 
dit een selfie is….laat ik even in het midden…!

Het predicaat  foto van de maand gaat deze keer naar Miriam Rovers van Fotogroep 
Belfeld, met alweer een zwart wit foto, die Miriam de titel liefde mee gaf, en dat straalt er 
ook echt van af..!
Op handen en voeten gedragen deze schitterende en vertederende plaat, door de 
beperking en het alleen tonen van deze uitsnede, waarbij de hand in de vorm van een hart 
de kleine voetjes zullen begeleiden op haar of zijn toekomstig pad.
Een welgemeend proficiat Miriam met deze vertederende foto van deze maand.
  
De volgende foto van de maand, heeft als thema: binnen....

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op januari 2014
Stuur je foto in via de e-mail  en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. Gaarne in het 
gewenste  jpeg formaat insturen (560 pixels langste zijde). 
Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand.

mailto:redactie%40fotobondlimburg.nl?subject=
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Bestuursmededeling
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Vanuit de Limburgse clubs zijn 160 foto’s ingezonden voor deze editie van Foto Online.
Foto Online is een laagdrempelige, landelijke fotowedstrijd waarvoor iedere deelnemer 
maximaal twee digitale beelden mag inzenden.
Limburg telt 38 fotogroepen/-clubs/-collectieven.  80 leden van 28 van deze groepen 
hebben dus totaal 160 foto’s ingestuurd.
 
Een driekoppige jury bestaande uit drie leden van de BMK-gespreksgroep (Jaap Hijma, 
Huib Limberg en Wim Poland) heeft de ongeveer 1300 inzendingen beoordeeld
Op de website van de landelijke fotobond staat de volledige uitslag en het juryrapport.
Maar we willen toch niet onvermeld laten hoe de Limburgse deelnemers gescoord 
hebben. 

Hieronder de 4 hoogst scorende, Limburgse inzendingen, plus hier een link naar een pdf 
met alle Limburgse scores.

Ron Belfroy -  Fotogroep F8  Roerdalen                          
 1761019-1                         23 punten             4e prijs

Uitslag Foto Online 2013

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/httpfotobond-nlwp-contentuploads201301reglement-en-instructie-foto-online-2013-pdf/
http://fotobondlimburg.nl/images/stories/pdf/tijdelijk/fotoonline2013.pdf
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Maja Mars - Fotof Limburg  Nuth                             
1728024-1                         23  punten           5e prijs 

Links:
Wim Fleuren -  
FC Abedia - Landgraaf                   
1712036-1  / 22 punten

Onder:
Jan Corstjens   -   
Fotogroep F8  Roerdalen        
1761012-2  / 22 punten 
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Uitslag FIAP 2013
De uitslag van de FIAP fotowedstrijd is bekend.  
Er hebben 4 Limburgse clubs meegedaan:
 
116 Fotogroep Maastricht Pays-Bas   196 punten
122 FotoKring Echt Pays-Bas    192 punten
126 FotoKring Stein Pays-Bas    191 punten
144 Foto Club Venlo Pays-Bas   178 punten
 
Zie voor meer informatie de FIAP-website.
http://www.fiap.net/Rworldcup.php?param=8FWC&lang=fr

Médaille d'Or / Gold Medal / Gouden medaille
Kuril Lake
Valter Bernardeschi (Italy)

Médaille d'Argent / Silver Medal / Zilveren medaille
The Wolfman
Jean-Luc Brausch (Luxembourg)

Médaille d'Argent / Silver Medal / 
Zilveren medaille
Esse
Jacques Villière (France)
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Succesvolle DDD Dia Digi Dag 2013  
in de Reigershorst te Nederweert –Eind 
08 December 2013 13.00 uur. Midden in de uitgestrekte Peel dat eens “Gods vergeten 
land“ werd genoemd ligt het sluimerende plaatsje Nederweerd-Eind, of gewoon door haar 
bewoners ‘Eind’ genoemd. Een bijzonder fraaie ambiance, aanschurkend tegen de plaatselijke 
kerk, heette ons hartelijk welkom voor deze 8ste mooie en gezellige ‘refter-café’ om voor 
het begin van de diaseries en zeker tijdens de pauze , van gedachte te wisselen over wat er 
komen zou en in het andere geval, over wat er al vertoond was. Wim Jenniskens opende deze 
DDD met een prettige korte toespraak waarin hij iedereen welkom heette en dank uitsprak 
aan allen die hadden meegewerkt aan het tot stand brengen van dit grootse evenement. 
Een evenement dat inmiddels de achtste editie beleefd en is uitgegroeid tot een, zij het nog 
bescheiden, maar toch, internationaal evenement. Wim dankte natuurlijk ook het aanwezige 
publiek dat in bijzonder grote getale aanwezig was en dat het aantal van 200 heel dicht 
benaderde. 
 
De lichten gingen uit en na een fraaie intro kwamen de DD-series aan de beurt. Alle series 
werden van te voren kort toegelicht. Eerst een aantal series door Leo Koppens die daarna 
voor de volgende series werd afgelost door de alom bekende uit Belgisch Limburg afkomstige 
Jaak Sleypen. Na iedere serie werd er even samen met de auteur(s) stilgestaan bij het 
vertoonde. Prangende vragen werden dan gesteld zoals: wat was de aanleiding en hoe is 
het zo gekomen alsook het waarom enz. Pluimen werden op de diverse hoeden gestoken 
en allen ontvingen een certificaat van acceptatie voor deze 8ste groepje enthousiastelingen 
die zich op audiovisuele vlak hadden ontmoet en dit hebben uitgebreid tot deze happening 
met inmiddels, ik zei het al, internationale allure. Het totaal van de inzendingen bedroeg 
tegen de 40 stuks . Na een zorgvuldige selectie door de vijfkoppige organisatie bleven er 25 
audiovisuele series over die aan de propvolle zaal getoond werden. Series met een grote 
diversiteit. Niet alleen wat de beelden betrof maar ook hoe hier met gebruikmaking van de 
mogelijkheden welke de digitale software hiervoor biedt om te gaan en deze te ‘organiseren’. 
En natuurlijk kan het niet anders zijn dat er ook duidelijk kwaliteitsverschillen waren in het 
getoonde. Daar waar de ene auteur veel wat het softwarematige biedt uit de kast haalt en 
gebruikt, beperkt de ander zich bijna in het alleen na elkaar laten zien van de beelden al dan 
niet begeleidt van meer of minder passende muziek. Daar waar de muziek ondersteunend 
was aan de beelden was het omgekeerde ook het geval en was de muziek leidend. Alle series 
hadden een heel erg duidelijk en eenduidig verhaal. Ook werd dat verhaal, wel als gesproken 
tekst met ondersteuning van de beelden, gebracht.Een verhaal dat soms heel erg persoonlijk 
was en waar dan het applaus na het beëindigen van die serie eigenlijk wat, hoe zal ik het 
zeggen, vreemdsoortig bij overkwam.
Onze zuiderburen herdenken het begin van wat daar bekend staat als La Grande Guerre. 
Derhalve was dit ook nu weer terug te beleven door het tonen van middels software 
geordende archieffoto’s met begeleidende muziek en/of gesproken tekst en gelardeerd met 
foto’s uit het heden. De organisatie had op de helft van het programma een pauze ingepland 
zodat de zeer talrijke aanwezigen zich even los konden maken van de beelden en om even het 
goed gevulde en van alle zaken voorziene refter-café te bezoeken en zo de inwendige mens te 
voorzien van een verfrissing of een kopje koffie met of zonder broodje of een heerlijk kopje 
soep.
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Na de pauze kwamen de overgebleven 12 series aan de beurt middels de vlot draaiende 
technische apparatuur die nagenoeg geheel storingsvrij alles en in de goede volgorde aan 
het dankbare publiek toonde. Duizenden beelden, denk ik, passeerde ons oog. Technisch in 
orde en in de juiste volgorde en op de juiste plaats bij de muziek of het gesproken woord. 
Alles heel direct en weinig ruimte latend tot eigen interpretatie of invulling. Alles helder en 
nagenoeg eenduidig. En na iedere serie klaterde het applaus van het gulle publiek de zaal 
in en werd dit dankbaar door de auteurs en makers van de series in ontvangst genomen. De 
moderne tijd heeft zijn werk gedaan en daar had iedereen zich braaf naar gevoegd. Alles en 
iedereen begeeft zich binnen de, door wie dan ook en met welke autoriteit dan ook, getrokken 
krijtstrepen. Heel even meende ik dat er voorzichtig over die krijtstrepen werd gestapt, maar 
hier was het toch ook dat ,de wens de vader van de gedachten, was. Een bijzonder groot aantal 
series, combinaties van beeld en geluid en ook wel geluid en beeld . Audiovisuele series waar 
veel werk en plezier was beleefd door de auteurs en die deze middag de vele belangstellenden 
ook weer plezier en kijk- en luistergenot gaf. Zoals gezegd was er een grote veelzijdigheid van 
digitale fotobeeld-verhalen welke niets te raden overlieten. Alles was heel direct en vaak ook 
(te) recht toe rechtaan. Series waar dankbaaren (te) veelvuldig gebruik werd gemaakt van 
oud foto-archiefmateriaal alsook series welke helemaal op ‘eigen benen’ stonden. Nadat het 
hele evenement was beëindigd werden de stembriefjes van de aanwezigen opgehaald om uit 
te maken wie als ‘beste’ uit de bus zou komen. Ondertussen dat de stemmen werden geteld 
werden nog enkele zeer fraaie series getoond welke de naam droegen van de mensen van de 
organisatie en dus buiten mededinging waren. Ja en dan Le Moment Suprême . Het bekend 
maken van de winnaar….
 
Tromgeroffel….prrr…rrr…rrr.. en……… het was niemand minder dan Gerrit van Harreveld van 
Fotoclub F8 die, terecht naar mijn opvatting, deze eer te beurt viel met zijn inzending: “De 
verlaten stad”. Een serie die een stad liet zien welke aanvankelijk alleen bewoond scheen te 
zijn door beelden/poppen, maar die op een gegeven ogenblik toch heuse mensen bleek te 
herbergen. . De beelden verdwenen in het wazige en de muziek werd vrolijk… Er kwam leven 
in de brouwerij. De gedeelde 2e André vanHartensveld met de serie ‘Waanzin’ Vincentvan 
den Bergh met de serie ‘StedelijkMuseum Amsterdam’. De gedeelde 3e Jos Coel met de serie 
‘Flanders Fields’. Bie Lievens met de serie ‘Het station anders bekeken’m Jan Janssen met de 
serie”Colder than winter’. Zo kwam er dan een eind aan deze toch wel drukke middag met 
veel series. Wellicht zou het beter zijn om, met dezelfde kwaliteit aan aangeleverde series het 
aantal te beperken tot zo’n 20 series? Alles gedachtig het gezegde dat minder Meer wordt, 
mits goed toegepast natuurlijk.
 
En als persoonlijke noot moet mij van het hart dat ik graag wat minder expliciete plaats was 
voor: verhalende series zou zien zodat de toeschouwer ook Zijn verhaal kan maken. Dus wat 
meer subtiliteit en suggestieve beelden/series met wat meer creativiteit en wat minder directe 
beelden. Er moet wat te raden blijven. Dan ontstaat er spanning. Al met al een geweldig goed 
geslaagd evenement dat absoluut helemaal terecht zijn vervolg zal krijgen. DDD een happening 
welke enorm veel potentie in zich draagt. Mogelijkheden van beeld en geluid met  toepassing 
van moderne digitale techniek welke nog lang niet uitgeput zijn en waar we als fotografen nog 
tot in lengte van dagen, soepel en creatief en naar eigen inzicht, mee vooruit kunnen. Wat 
heerlijk toch om fotograaf te zijn en je eigen regels/wetten/voorschriften en wat dies meer zij 
te kunnen maken…
Met veel dank aan de organisatie die bijzonder puik werk hadden geleverd!
w.g.
Miel van Montfort
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Exposities / lezingen en  
vooraankondigingen exposities
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.

 2014 
januari

- 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 2014
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.

- 10-11-12 januari 2014 expositie fotoclub Dracula
meer info: http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/26-exposities/503-expo-fotoclub-dracula.
html

februari
- Februari 2014
De tentoonstelling verbonden aan de tweejaarlijkse Euregionale fotowedstrijd ‘Uitingen 
van religie in Limburg en Rijnland’ is deze maanden te gast in GC Tentakel / Gemeentehuis 
Zonhoven. Voor meer informatie zie: http://www.zonhoven.be/Tentoonstellingen-Religie.html.
 
september
reserveer alvast in je agenda 12-13-14 en 20-21 september 2014 in Galerie  7tien49 aan de 
Kamp 10 in Nuth
dan...weer een echte Fotof expositie....!
meer info volgt.
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Na het grote succes van mijn laatste fototentoonstelling bij Foto Gery, staat er in Januari 2014 
weer een nieuwe aan te komen. Deze is weer totaal anders dan de vorige (Incredible India).
Omdat ik niet alleen op vakantiefoto's maak, hang ik nu enkele series portretten op bij Gery. 
Het zijn voor een deel portretten van mijn (vrouwelijke) modellen, maar ook portretten van 
dieren.
De meeste dierportretten zijn gemaakt in dierentuinen hier in de buurt, maar ook enkele in 
het wild.
Natuurlijk hang ik ook nog een paar portretjes van India op.
90% van de foto's heeft nog niemand gezien, ze zijn ook niet op onze club (ISO'73) geweest.
Als mijn fotocollega's ze willen zien, zullen ze naar Foto Gery moeten gaan. Ik denk dat ik 
voldoende variatie van foto's heb ophangen, zodat een bezoekje bij Foto Gery
de moeite waard is.

De foto's zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van de winkel, zoals altijd op de 1e 
etage.
Misschien tot ziens bij Foto Gery,
met vriendelijke groet,
Jan.
Adres: FotoGery, 1e etage
Dautzenbergstraat 40
Heerlen.
 

Fototentoonstelling Jan Mrösz bij Foto Gery
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Vrijdagavond 29 november ben ik niet de enige die de weg naar de expositie heeft gevonden. 
Leden van het eerste uur René Spé en Pierre van de Voort worden in het zonnetje gezet. René 
neemt ons mee naar het ontstaan van de vereniging in 1988. 
Onder grote belangstelling wordt de tentoonstelling geopend door Jan Nabuurs. Jan heeft 
de groep uitgedaagd er eens iets heel anders van te maken. Voor deze gelegenheid worden 
markante Belfeldenaren vastgelegd in zwart-wit. Deze aanpak vraagt nogal wat van een 
vereniging! Het resultaat is dan ook bijzonder. Als de foto's zijn onthuld valt de eenheid op die 
de foto's met elkaar vormen. Eenheid die volgens mij alleen kan worden gevormd als die band 
ook tussen de leden aanwezig is. Het is mooi dat bij een jubileum ook bij dat aspect wordt 
stilgestaan.
Op een monitor wordt door middel van kleurenbeelden duidelijk uit welke elementen de 
eenheid is gesmeed. Hier laten de leden hun eigen ding zien. Ook in die zin is de expositie goed 
doordacht en uitgevoerd.
Met de gedachte van Jan dat foto's spiegels en vensters op de samenleving zijn, gevormd 
door de keuzes die de fotograaf maakt, laat ik de beelden op me inwerken De foto's zijn van 
een prima kwaliteit en vaak ook van een opvallende “gelaagdheid”. Er is goed gekeken en 
beeldelementen zijn met zorg gekozen. Daardoor valt er voor de kijker veel in te vullen en 
blijven de foto's boeien.
 
Zonder volledig te willen zijn belicht ik hier nog enkele foto's.
Marina Ernst brengt een dame achter de tap in beeld, maar niet zonder de context van de 
fotolijstjes aan de muur, het interieur en de ordening van de ruimte die we terugzien in de foto. 
Ieder detail voegt iets toe aan het verhaal dat door de toeschouwer wordt gevormd.
Josanne Janssen vertelt een verhaal van een man die op een heel ontspannen manier met een 
Schotse Hooglander is vastgelegd. Buiten in de eigen omgeving is de vanzelfsprekende band van 
de man en het dier voelbaar.
Op een subtiele manier, die misschien juist werkt in het geheel van dit project, geeft Rosi van 
Bree een hint van een carnavalsvereniging door het bewust samenbrengen van beeldelementen 
binnen het kader van de foto.
En dan heb ik het nog niet gehad over het mooie licht in de foto's van Jac Goldsmits, de blik in 
de ogen van de vrouw in de bibliotheek van Gisela Goldsmits, of de familie in 'hun' café met heel 
mooi licht en veel details van Pierre van de Voort. Ook de nadenkende blikken, vastgelegd door 
Miriam Rovers roepen allerlei vragen op, maar zeggen ook iets over de karakters van de heren 
op de foto's.
In zijn inleiding suggereert Jan dat dit wellicht materiaal is om in boekvorm uit te geven en daar 
ben ik het helemaal mee eens. Deze expositie vormt een actueel tijdsbeeld van Belfeld waarvan 
de waarde in de toekomst alleen nog maar zal toenemen.
Fotogroep Belfeld, proficiat en bedankt voor deze bijzondere expositie.
 
Bart Beurskens

Expositiebespreking Fotogroep Belfeld 
25 jaar Fotogroep Belfeld
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