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Van de voorzitter – april 2014

Jullie hebben het allemaal kunnen lezen, Fotokollektief Zuid-Limburg behaalde de eerste 
plaats bij de Bondsfotowedstrijd 2014. Een sterke reeks foto’s die allemaal 20 of meer 
punten haalden was de sleutel tot succes. Vorig jaar werd FKZL nog 13de, toen met enkele 
heel goedscorende foto’s en enkele die weinig punten haalden. Een delegatie van vijf leden 
van FKZL had de lange tocht naar Haaksbergen ondernomen om de prijs in ontvangst te 
nemen. Alle leden van FKZL van harte gefeliciteerd met de eerste prijs.

Ook weer een gouden sticker voor een Limburgse fotograaf. Toch wel unieke prestatie. 
Slechts vier foto’s kregen dit jaar een gouden sticker en een daarvan werd bevestigd op 
de foto van Natasha Lacko van FG ISO’73 uit Landgraaf. Daarnaast kregen twee Limburgse 
fotografen een zilveren sticker en werd er vijf keer brons gehaald, één minder dan vorig jaar.
Al met al een geweldige score voor de Limburgse clubs. Voor de volledige uitslag zie onze 
website www.fotobondlimburg.nl. Met dank aan Hub Tonnaer die samen met mij naar 
Haaksbergen is gegaan en zo snel mogelijk alle uitslagen op de website heeft geplaatst.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd maar ook complimenten voor alle inzenders, want 
er waren veel foto’s die meer dan de moeite waard waren en die van mij ook wel een sticker 
hadden mogen krijgen.

We gaan, zoals we ieder jaar doen, een bespreking organiseren van de Limburgse 
inzendingen door een van de juryleden. Dat wordt waarschijnlijk in de eerste helft van mei. 
Jullie krijgen daarvan uiteraard tijdig bericht.

Voor degenen die nu niet in de prijzen zijn gevallen (maar vanzelfsprekend ook voor de 
prijswinnaars) hebben we in Limburg nog twee wedstrijden lopen. Voor de wedstrijd 5-met-
samenhang loopt de inzendtermijn vrijdag 4 april a.s. af en voor de wedstrijd ‘Limburg in 
beeld’ kan nog tot 30 april ingezonden worden.

Voor degene die volledige beheersing van zijn kleuren nastreeft, en wie wil dat niet, is er 
om te beginnen op zaterdag een 5 april een interessante workshop van Geert Noij en Rob 
Driessen over ‘color management’.
Tot op een van de komende bijeenkomsten.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond afdeling Limburg
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Foto van de maand april 2014

Robert Knijnenburg
Fotogroep Horst aan de Maas

De klok gaat vannacht weer een uur vooruit. Met een 
zomerse temperatuur van meer dan 20 graden in het 
verschiet, begint de zomertijd dit weekend op een 
uitgelezen moment. We kunnen dan weer elke dag een 
uurtje meer genieten van het licht, naar buiten zou ik 
zeggen.....genieten....., fotograferen....!

Zomertijd .........een tijd van eindeloos durende 
heldere dagen vol van het allermooiste licht.
Wist je dat fotografie letterlijk ‘schrijven met licht’ 
betekent? Veel professionele fotografen zien licht 
dan ook als de taal van de fotografie. Licht creëert de 
stemming van je foto. Hoe meer je er dus over leert, 
hoe beter je foto’s zullen worden en hoe mooier de 
verhalen die je met je foto’s kunt vertellen.

Deze maand werd ik verrast door zo een foto, van iemand die voor de eerste keer mee deed 
aan de foto van de maand, en voila....gelijk foto van de maand, zo zie je maar weer, inzenden 
loont. Het is ook geen gewone, alledaagse foto, maar wel een zeer verassende foto, een 
beeld dat boeit, vol kleur en structuur, heel intrigerend, waarbij zeer creatief te werk is 
gegaan.
Proficiat Robert, met deze schitterende foto van de maand...!
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Anders

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 april 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). Hier een link naar de volgende 
thema’s voor de komende foto van de maand: thema’s foto van de maand.

Bedankt alvast,en tot de volgende foto van de maand.

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

nieuw, nieuw, nieuw: avondinvulling!

Sinds kort heb ik een (ander) avondvullend programma voor fotoclubs uiitgewerkt.
 
Programma:
 
1. STELLINGEN:  Aan de hand van een tiental interessante  stellingen discussieëren we over 

fotografie Een voorbeeld: “In de fotoclub moet je een foto brengen die mooi is voor 
boven de bank” en nog diverse andere prikkelende voorbeelden.

2. TIPS: Aan de hand van 13 tips bekijken we waarom sommige foto’s er uit springen. Per 
tip toon ik een voorbeeld!

Door mijn aanpak zorgen we SAMEN voor een interactieve avond!
 
Een telefoontje is genoeg: 0626544505 of 077-3983196

Wim Jenniskens
06-26544505
http://home.kpn.nl/w.jenniskens/
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Fotokollektief Zuid-Limburg wint de bondsfotowedstijd 2014

Dit jaar namen 186 clubs deel aan deze bondsfotowedstrijd, waarvoor 1856 foto's naar 
Haaksbergen werden opgestuurd. Vanuit Limburg namen 24 clubs deel met elk 10 foto's.

Landelijk scoort het Fotokollektief Zuid-Limburg het hoogst en behaalt daarmee de eerste 
prijs. Ook AFV het Motief scoort hoog en behoort dit jaar bij de top 10 van Nederland.

Tevens werden aan Limburgse deelnemers de volgende stickers toegekend:

25 punten goud Natscha Lacko - FG ISO'73 Landgraaf 
24 punten zilver Jack Burger - Fotokollektief Zuid-Limburg 
24 punten zilver David Peskens - Fotokollektief Zuid-Limburg 
23 punten brons  John Essel - AFV het Motief
23 punten brons  Rob Driessen - FK Stein
23 punten brons Jan Houben - FC de Sluiter 
23 punten brons Hub Huijnen - FC Dracula 
23 punten brons P Ingen-Housz FG Waerachtig Mestreech
 
De scores van Limburgse clubs staan vermeld in onderstaande tabel. 
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exposities

Expositie fotoclub Venray

Wanneer je van fotograferen houdt kun je dat ook in clubverband doen. Daar kun je van 
elkaar leren en elkaar inspireren.  Wat dat zoal oplevert laten we je dit voorjaar graag zien in 
een tentoonstelling met als motto ‘’Natuurlijk”.

We nodigen je dan ook van harte uit om te komen kijken hoe wij als fotoclub het nogal 
abstracte begrip ‘’Natuurlijk” hebben vastgelegd in concrete fotografische beelden.
De expositie vindt plaats bij “Stat.21”, gelegen aan de Stationsweg 21 te Venray.
De opening is op zondag 6 april om 14.00 uur. Verder is de expositie kosteloos te 
bezichtigen op 12, 13, 19 en 20 april, steeds van 11.00 tot 17.00 uur.

Lezing Theo Bosboom

Op 13 april verzorgt de bekende natuurfotograaf Theo Bosboom een lezing in ‘’Anno 54’’ aan 
de Raadhuisstraat 6 te Venray. Deze locatie ligt 200 m van de expositie vandaan. De entree 
bedraagt € 5,- per persoon. De lezing begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. De zaal 
is open vanaf 13.30 uur. Na de lezing is er nog gelegenheid om de expositie te bezoeken tot 
18.00 uur.
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Expositie Fotokring Geleen

Expositie Fotokring Geleen in de kruisgang van het voormalige Domincanenklooster in 
Sittard.

Eerste Persbericht (vooraankondiging)

2 jaar na de jubileumtentoonstelling van fotokring Geleen in Museum Het domein in Sittard 
strijken we op nieuw neer in Sittard met een spetterende fototentoonstelling. Dit maal 
in de kruisgang van het voormalige Dominicanenklooster aan de oude Markt naast de St. 
Michielskerk. We exposeren daar 2 lange weekenden.
 
De openingstijden zijn:
Vrijdag 20 juni: 11 - 17 uur
Zaterdag 21 juni: 11 - 17 uur
Zondag 22 juni: 11 - 17 uur
Vrijdag 27 juni: 11 - 17 uur
Zaterdag 28 juni: 11 - 17 uur
Zondag 29 juni: 11 - 17 uur
 
Naast werk van onze leden zal er ook werk te zien zijn van gastexposanten waaronder 
cursisten van Art Delicious en enkele oud-leden van onze Fotokring.
Tevens denken we aan een opening maar daar zullen we later apart over berichten.
Dus eind juni op naar Sittard.

Fotokring Geleen: 82 jaar jong
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agenda

2014

april
• zaterdag 5 april 2014
Workshop Colormanagement door Geert Noij en Rob Driessen op zaterdag 5 april a.s. van 
13.30 tot circa 16 uur in Café Zaal ‘Aad Leeuwe’ aan de Burgemeester Thomas Wackersstraat 
61 te Roermond. De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Fotobond afdeling 
Limburg. Wilt u zich wel vooraf even aanmelden door een email te sturen naar: mary.van.
rossenberg@fotobondlimburg.nl
 
• 12, 13, 19 en 20 april 2014
Fotoclub Venray exposeert deze dagen van 11.00 - 17.00 uur het nogal abstracte begrip 
‘’Natuurlijk” in concrete fotografische beelden. De expositie vindt plaats bij ‘tat.21’ gelegen 
aan de Stationsweg 21 te Venray. Op 13 april verzorgt de bekende natuurfotograaf Theo 
Bosboom een lezing in ‘Anno 54’ aan de Raadhuisstraat 6 te Venray. Deze locatie ligt 200 m 
van de expositie vandaan.

• 1 maart t/m 30 april
Inzenden voor Fotowedstrijd Limburg in Beeld met als Thema Limburgse Natuur in Beeld. 
Meer informatie kunt u op de website of aan het einde van het bulletin terugvinden.

• 31 maart t/m 4 april
Inzenden voor Serie van 5 met Samenhang. Meer informatie kunt u op de website of aan 
het einde van het bulleting terugvinden. 
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Expositiebespreking

expositie fotogroep photon 

Van 15 t/m 23 maart in eetcafé ‘Oud Wielder’ Marchierstraat 11,Wijlre
 

Algemeen
Goede expositieruimten liggen nu eenmaal niet voor het oprapen dus moet je het doen met 
dat wat je tot je beschikking hebt. De ruimte was helaas wat klein, de gangpaden te smal. 
Maar dat mocht de pret echter niet drukken.

Presentatie
De foto’s werden op de borden mooi gepresenteerd en de belichting was goed te noemen. 
Zowel technisch alsook creatief kwam het allemaal overtuigend over en de gehele expositie 
was divers van aard.

Fotobespreking
Mat Wetzels, verraste meteen met een tweetal zwart/wit portretten, die puur en 
ongekunsteld overkwamen en mij juist daarom raakten.

Rob Boon schilderde met licht in zijn silhouetachtige foto (paard/boom en achtergrond). Het 
licht was gewoonweg fantastisch, alhoewel de compositie beslist sterker had gekund door 
een ander standpunt te kiezen.

Paul Franssen’s foto ‘Salon Arlette’ sprong er voor mij meteen uit. Een foto met prachtige 
pastelachtige kleuren en met een prachtige lichtval op de blauwe houtenpanelen met 
daarvoor een haastig lopende moeder met kind. Een leuk contrast.

Jean Bartels wist met zijn landschapsfoto een mooie verstilde sfeer neer te zetten.

Harry Vrencken overtuigde met een schitterend portret van de jazzmusicus Toots Thielemans 
spelend op zijn mondharmonica in de voor hem karakteristieke houding. Verder een 
prachtige ‘action foto’ van een drummer met een bekken als hoofddeksel! Dat waren 
spetters. De andere foto’s hadden wat mij betreft weggelaten kunnen worden. Maar dat is 
mijn credo, ‘Less is more’!

Tinie Arts creativiteit was te zien op de foto ‘twee paar voeten bij twee fonteintjes’. De fel 
rode kleur van de jurk in de waterspiegeling zette deze foto extra kracht bij.

Guus Jamin wist mij bijzonder te boeien met een serie balletfoto’s. De foto’s waren op een 
eigentijdse wijze fraai bewerkt. De serie bestond uit vier foto’s. De eerste (links) had wat mij 
betreft weggelaten kunnen worden. Deze versterkte de anderen beslist niet. jammer! Het 
is best moeilijk om te kijken welke foto’s in een serie elkaar versterken en welke niet. Hier 



11Rayonbulletin Fotobond Limburg a p r i l  2 0 1 4

mag je beslist niet over een nacht ijs gaan. Maar ondanks deze kritische noot heb ik van deze 
serie volop genoten.

Jeff Janssen speelde in zijn strandfoto met de kleur blauw (stoel/lucht). Een klein wit bootje 
zorgde voor de finishing touch!

Ton Bron drukt met zijn kijk een aparte stempel op zijn foto’s. Hem boeit waar andere 
gewoonweg langs lopen. Zijn raam met roestig kozijn en een plein met licht en schaduw 
zette mijn fantasie aan het werk.

Jean-Pierre Huls trok mijn aandacht met zijn macrofoto ‘kaart en naald’. Door zijn goed 
gekozen scherpte/diepte kwam deze foto zeer goed tot zijn recht.

Cyrus Gharabaghy speelde in een tweetal foto’s met HDR, de een wat meer en de ander wat 
minder. Zijn benadering kon mij zeer zeker bekoren.

Thérèse Lecoeur presenteerde een viertal foto’s waarbij de steeg bij nacht en de 
zonsondergang met bomen mij het meest intrigreerden.

Eugène Bruijnen zette een flitsende krachtige HDR foto neer, met strakke lijnen en een 
mooie dieptewerking.

Nawoord
Het was een mooie tentoonstelling met een goed niveau. Groeipotentie is hier zeker 
aanwezig. Ik zie dan ook uit naar de volgende tentoonstelling van fotogroep Photon.

Loek Laudy
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wedstrijden

  

Limburg Foto 2014 
In het najaar van 2014 gaan we weer de tweejaarlijkse Fotowedstrijd Limburg Foto 
organiseren. 

Dit jaar gaan we echter veel meer doen dan de bekende wedstrijd met expositie. We gaan 
een weekend organiseren met interessante lezingen over verschillende vormen van 
fotografie. Leerzame lezingen en inspirerende voordrachten zullen het programma 
vormen.  

Met een aantal Limburgse fotografen zijn we aan het brainstormen over de inhoud en de 
organisatie van Limburg Foto 2014.  
Nadere informatie volgt in het voorjaar van 2014. 

Maar........... noteer alvast de volgende (voorlopige) data in de agenda: 
� inzenden voor Limburg Foto 2014 ________________________ 15 t/m 19 september 2014 
� uitslag wedstrijd en opening expositie ______________________vrijdag 17 oktober 2014 
� expositie Limburg Foto 2014 ______________________________ 17 t/m 26 oktober 2014 
� Fotomanifestatie Limburg Foto 2014 _________ zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 
 
 
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg 
Peter Lambrichs 
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities 
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