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Van de voorzitter – juni 2014

‘Anders kijken is meer zien’ is een slogan van een van de Nederlandse televisiezenders. 
Het is natuurlijk ook een kreet die goed bruikbaar is bij fotografie. Anders kijken is de 
manier om andere foto’s dan gebruikelijk te maken; het is een manier om nieuwe manieren 
te ontdekken om fotografische onderwerpen te benaderen; het is een manier om je te 
onderscheiden van anderen.

Bij wedstrijden komen vaak die foto’s bovendrijven die net even anders zijn dan doorsnee. 
Niet dat dit de enige voorwaarde is voor een aansprekende foto maar doorgaans vinden 
juryleden een oorspronkelijke benadering van doorslaggevend belang voor een hoge 
waardering.

Misschien is het een interessante uitdaging met de vakanties (binnenkort) voor de deur 
om eens anders te kijken naar wat zich allemaal in ons gezichtsveld afspeelt. Wie weet 
krijgen we een andere vakantie-ervaring en zien we in het najaar bij Limburg Foto veel foto’s 
genomen met een andere blik.

We nemen in juli en augustus een beetje gas terug en in september gaan we volop aan de 
gang voor een inspirerend fotografisch najaar.

Ik wens iedereen alvast een fijne en relaxte vakantie met veel fotografische plezier.

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

Thema: Beweging

Jan Schols
Fotoclub de Heeg

Iedereen heeft wel eens een foto gemaakt die bewogen is, soms pakt dat per ongeluk heel 
goed uit maar meestal is de foto mislukt. Vaak is de oorzaak van een bewogen foto een te 
lange sluitertijd om nog uit de hand te kunnen fotograferen, bijvoorbeeld bij opnamen met 
weinig licht. Een andere oorzaak van een bewogen foto kan zijn dat het onderwerp te snel 
beweegt voor de sluitertijd waarmee je fotografeert. Door bewust gebruik te maken van 
die lange(re) of korte sluitertijd kun je veel dynamiek aanbrengen in een foto. Beweging 
fotograferen kan op verschillende manieren. Alles beweegt en jij zet de sluiter van je camera 
open. Zolang de sluiter open staat legt je camera het beeld vast. Wat in die tijd beweegt 
wordt onscherp. Je noemt dat dan ook bewegingsonscherpte. Een fotograaf die zegt dat 
hij een foto heeft gemaakt waar heen-en-weer springende mensen op staan, vergist zich. 
Dat kan niet. Heen-en-weer springen is namelijk een geheel van bewegingen en een foto 
kan alleen een enkel stilstaand beeld vastleggen. Toch zijn er manieren om beweging te 
suggereren en de grenzen van die beperking zo ver mogelijk te verleggen. Het menselijk 
brein laat zich graag door zo’n poging strikken, dat houdt namelijk meer van verhalen dan 
van losse flodders. Het zoeken naar beweging is in feite het zoeken naar een verhaal.
En dat verhaal vond ik terug in vele van de ingezonden foto’s, beweging kan op diverse 
manieren geinterpreteerd worden, en dat maakt het juist zo interessant en boeiend.

Deze keer twee eervolle vermeldingen en een foto van de maand, om de diversiteit aan 
foto’s te tonen.
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Huug Lennaerts van fotogroep Reuver, met zijn geslaagde sprong op het " bewegingsfestival"

Math Bartholomeus van fotogroep de Kiekkast, met een heel “andere” beweging in de foto.

Maar de felbegeerde titel “foto van de maand” gaat deze keer naar Jan Schols van fotoclub 
de Heeg, voor zijn uitermate boeiende plaat, met veel kontrasten, mooi van compositie 
en opbouw, maar vooral door de toevoeging van de twee bewegende objecten in deze 
unieke Maastrichtse entourage, wordt het een boeiend verhaal.....! Proficiat Jan, met deze 
schitterende “bewegings” foto...!

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Natuur

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 juni 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

uitslag serie van 5 met samenhang

Het bestuur van de afdeling Limburg mag jaarlijks vier leden nomineren voor deelname 
aan Foto Nationaal. Voor de editie 2014 zijn totaal 40 series ingezonden die op inhoud en 
techniek beoordeeld zijn door de juryleden:
- Maartje van Berkel, fotografe bij Dagblad De Limburger; 
- Andy Mason, vestigingscoördinator van de Fotovakschool in Venlo.

Op woensdag 7 mei werden in Roermond door de jury alle ingezonden series besproken.
5 series werden genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal 2014 
(1 extra serie omdat Jacqueline Lemmens al een nominatie op zak had van de editie 2013) 
en 2 series kregen het predicaat ‘Opmerkelijk’.
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Uitslag Limburgse natuur in Beeld

Voor de eerste editie in 2014 van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld konden tussen 1 
maart en 30 april foto’s worden ingezonden die de Limburgse natuur, in de meest ruime zin, 
als onderwerp hebben en waarbij de associatie met Limburg nadrukkelijk naar voren komt.
Voor deze wedstrijd zijn door 42 fotografen totaal 80 beelden ingestuurd.
Hierbij zaten, zoals verwacht, veel foto’s die het Limburgse landschap als onderwerp 
hadden. Er zaten echter ook hele fraaie beelden tussen van de flora en fauna die in onze 
Provincie te vinden is. Alle ingezonden beelden zijn hier te zien.

Het was voor de juryleden Jan Mrösz en Ted Born geen gemakkelijke opdracht om, 
onafhankelijk van elkaar, uit de inzendingen de drie fraaiste beelden te selecteren. Dit mede 
vanwege de “opdracht” om niet alleen de kwaliteit/uitstraling van de beelden ‘n rol te laten 
spelen, maar ook de manier waarop de associatie met Limburg in beeld was gebracht.
Op basis van de waardering van de beide juryleden zijn uit de inzendingen de volgende drie 
prijswinnende beelden naar voren gekomen:

De drie prijswinnaars ontvangen een afdruk van hun foto in de vorm van een 
wanddecoratie.  Deze prijzen worden ter beschikking gesteld door de wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV uit Buchten.
De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

 
 

http://www.fotobondlimburg.nl/wedstrijden/limburg-in-beeld-2014.html
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Voor de volgende editie van Limburg in Beeld is gekozen voor het thema
 

Limburgse bedrijvigheid in Beeld
 
 
Ook dit thema kan natuurlijk weer zeer ruim worden opgevat.
Of het nou gaat om “historische bedrijvigheid” in de vorm van bijvoorbeeld de steenkool- 
of de mergelwinning, “vergane glorie” in de vorm van oude (verlaten?) bedrijfs-/
fabriekspanden, de bedrijvigheid in Limburg anno 2014, ambachten, ............. kortom onze 
provincie biedt een veelheid aan onderwerpen die binnen dit thema passen.
Enige voorwaarde is natuurlijk weer dat de associatie met Limburg nadrukkelijk naar voren 
komt in het beeld.
 
 
Meer informatie over de wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het 
wedstrijdreglement zullen in augustus worden gepubliceerd op de afdelingswebsite.
Inzenden is mogelijk tussen 1 september en 31 oktober.
 

Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities
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exposities
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agenda

2014

juni
• - elke zaterdag en zondag in juni en maandag 2e pinksterdag
Jubileumexpositie van Fotokring Midden-Limburg ter gelegenheid van hun 65 jarig jubileum.
Deze expositie in de Kruisgangen aan de Swalmerstraat 100 in Roermond is in de maand juni 
elke zaterdag en zondag en maandag 2e pinksterdag van 11.00 - 17.00 uur te bezichtigen.
Zie affiche en uitnodiging opening.

http://www.fotobondlimburg.nl/nieuws/exposities-en-lezingen/557-fkml-jubileert-met-expositie.html
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opleiding en cursussen

Cursus Fotobespreken 2014 

 
De Fotobond heeft enkele jaren geleden een cursus Fotobespreken ontwikkeld. De cursus 
Fotobespreken is bedoeld voor fotografisch ervaren clubleden die zich willen inzetten om 
het fotobespreken binnen de eigen club nieuwe impulsen te geven en te verbeteren. In 2011 
en 2012 is de cursus in Limburg drie maal gegeven. 
Wanneer er voldoende deelnemers zijn kan er in september 2014 weer een cursusgroep 
starten. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 16 en maximaal 20 deelnemers. De cursus 
wordt gegeven door de bondsmentor Twan Wiermans. 
De cursus bestaat uit vijf avondbijeenkomsten in het zalencentrum de Donderie, 
Donderbergweg 47-49, Roermond. 
De vijf cursusavonden zijn vastgesteld op de volgende dinsdagen van 20.00 tot 22.30 uur: 
 

16 september | 14 oktober| 25 november 2014 | 13 januari |  31 maart 2015
 

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek “Over foto’s gesproken” van Hans Brongers 
en Simon Ophof. ‘Over foto’s gesproken’ gaat in op de verschillende stappen die bij een 
fotobespreking aan de orde zijn. Het boek illustreert met foto’s van veel vrijetijdsfotografen 
waardoor de fotobespreking al lezende in de praktijk gebracht wordt. Er zijn ook veel 
opdrachten opgenomen waardoor fotografen individueel of in groepsverband kunnen 
oefenen. Zie voor informatie over de aanschaf van dit boek onder het kopje “Aanmelden 
cursus Fotobespreken”.  De bijdrage van de cursisten is € 20,- per deelnemer en zij dienen 
(persoonlijk of via de club) lid te zijn van de Fotobond.

U dient ervoor zorg te dragen dat u over het boek “Over foto’s 
gesproken” beschikt gedurende de cursus. U kunt wellicht een boek van 
een clublid of iemand die de cursus al heeft gevolgd gebruiken.
U kunt ook het boek bestellen bij de Fotobond, de kosten hiervoor zijn 
circa € 20,-. Als u het boek wilt bestellen, dient u vooraf te melden (bij 
uw definitieve inschrijving) of u het boek bij de Fotobond wilt gaan 
bestellen, aangezien de Fotobond alleen gereserveerde boeken uitgeeft.  
De afdeling Limburg verzorgt de reserveringen en u krijgt dan van ons 
informatie hoe u het boek kunt bestellen.
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Cursusinhoud / Leerplan - cursus Fotobespreken 

Bijeenkomst 1

• Kennismaking deelnemers en de verwachtingen.
• Toelichting doelstelling, aanpak en opzet cursus.
• Oefening in kleine groepjes met twee niveaus van bespreken: ‘Wat zie je en wat denk je 

te zien’ aan de hand van 3 à 4 foto ́s (niet van deelnemers), plenaire terugkoppeling.
• Uitleg over de vier pijlers (studieboek).
 
 
Huiswerk: Verzorg in de club een half uurtje met z ́n tweeën ‘wat zie ik – denk ik te zien’. 
Leesopdracht: hoofdstuk uit boek over Beeldelementen.
 

Bijeenkomst 2
 
• Terugkoppeling huiswerk opdracht: Wat heb je gedaan en hoe ging het.
• Hoe ging het met (mogelijk) ervaren weerstand en hoe heb je dat aangepakt. Oefenen 

met de vier pijlers aan de hand van foto ́s (niet van deelnemers).
  
Huiswerk: Verzorg een korte bespreking (1/2 tot 1 uur) in de club over de 4 pijlers. Gebruik 
daarvoor ook wat foto’s maar niet van je clubleden.
 
 
Bijeenkomst 3
 
• Terugkoppeling huiswerkopdracht over de 4 pijlers.
• Oefen met de vier pijlers aan de hand van rollenspelen en foto’s van de deelnemers.
• Oefen 1 à 2 werkvormen met foto’s van de deelnemers als introductie op onderdeel 

werkvormen.

Huiswerk: Leesopdracht, lees hoofdstuk in boek over werkvormen kies er drie uit die 
geschikt zijn voor jouw club. Probeer één werkvorm samen uit in je club (gedurende 1⁄2 tot 
1 uur).
 
Bijeenkomst 4
 
• Terugkoppeling huiswerkopdracht. Geschiktheid werkvormen o.a. valkuilen, 

succesverhalen, sociale aspecten of groepsprocessen, specifieke aspecten van een club.
• Rotonde fotobespreken (plenair). Iedere deelnemer neemt eigen foto mee, schuift die 

twee plaatsen door en iedereen moet één foto bespreken, of een gesprek er over leiden. 
Iedereen moet aan bod komen.

• Ga aan de slag met de eerder geoefende of nieuwe werkvormen.
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Bijeenkomst 5
 
• Extra presentatieoefening en/of stromingen in de fotografie.
• Evaluatie werkvormen en cursus.
• Korte evaluatie, wat ging goed wat kan beter. 
 
 
aanmelden - cursus Fotobespreken
   
Wilt u zich aanmelden voor de cursus? Hieronder leest u wat u dan moet doen.
 
Aanmelden voor de cursus kan door het sturen van een e-mail naar Mary van Rossenberg  
(mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl) onder vermelding van:
 
1. naam, adres, woonplaats;
2. telefoonnummer;
3. naam fotoclub;
4. bondslidmaatschapnummer
 
• Na de aanmelding per email krijgt u per e-mail bericht of u kunt deelnemen aan de 

cursus.
 
Let op! : Pas nadat u per e-mail bericht hebt gekregen dat u kunt deelnemen aan de cursus, 
dient u de bijdrage van € 20,- te voldoen. Inschrijvingen voor de cursus zijn pas definitief 
wanneer de bijdrage is overgemaakt.

• De volgorde van aanmelding wordt gehanteerd voor deelname aan de cursus. Wanneer 
zich meer dan 20 deelnemers aanmelden, hebben de fotografen van de clubs die nog 
niet hebben deelgenomen aan de cursusgroepen in 2011/2012 voorrang.

Vragen of meer informatie? Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met:

Mary van Rossenberg
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers
T: +31(0) 6 3482 0172
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

mede mogelijk gemaakt door:

mailto:%20?subject=
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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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