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Foto van de maand  - JULI / AUGUSTUS 

Weken lang verstoken geweest van internet, in  verband met een verhuizing, je kan het je bijna 
niet meer voorstellen hoe het is zonder internet....! 
Maar ik wel...! Voor de productiviteit is het natuurlijk prima, wat ik allemaal gedaan heb in die tijd, 
geverfd, behangen, laminaat gelegd, in de tuin gewerkt, en zeker twintig keer met mijn nieuwe 
provider gebeld, zonder resultaat......de levertijd bleef vier weken.
En die vier weken zijn nu gelukkig voorbij en zit weer achter mijn vertrouwde Maccie, maar weet 
haast niet meer hoe het moet, ben teveel met andere dingen bezig geweest de afgelopen tijd, de 
temperatuur blijft maar stijgen naar bijna tropische waarden, het zweet gutst langs mijn hoofd.....
maar gelukkig is het thema voor de foto van deze maand : natuur, dan ben ik toch nog een beetje 
buiten....
Qua aantal vielen de inzendingen deze maand een beetje tegen, maar er zaten weer een paar 
juweeltjes bij, waarvan ik persoonlijk de inzending van Huug Lennaerts van fotogroep Reuver, de 
boeiendste vond, qua kleur, vorm en structuur, en beeld invulling, ik vraag me alleen af of die niet 
spannender was als die gespiegeld was, nu kijkt  het beest het beeld uit, daarom ter vergelijking 
op de volgende pagina de gespiegelde versie.

Thema: natuur

Huug Lennaerts, Fotogroep Reuver
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Verder is er nog een eervolle vermelding voor het schitterende drieluik van Mat Wetsels.

De tweede eervolle vermelding is voor Wim Jenniskes met zijn subtiel winterlandschap.
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Proficiat Huug, met deze schitterende "natuur" foto...!

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

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

http://fotobondlimburg.nl/wedstrijden/391-themas-foto-van-de-maand.html
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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 waarin interessante lezingen over verschillende vormen van 
fotografie en inspirerende voordrachten het programma zullen vormen.
 
 
Met een aantal Limburgse fotografen zijn we gaan brainstormen over de inhoud en de organisatie 
van Limburg Foto 2014 en het programma zal de komende tijd gestalte gaan krijgen.
 
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
 
 
Meer informatie over de wedstrijd tref je aan in het Reglement Limburg Foto 2014.
 
Het deelnameformulier kun je downloaden, via de site van de afdeling.
 
 
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg 
Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities

Fotowedstrijd Limburg Foto 2014
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REGLEMENT  LIMBURG FOTO 2014 

1. Limburg Foto is een tweejaarlijkse fotowedstrijd en wordt georganiseerd door de Fotobond afdeling 
Limburg.  Deelname staat open voor alle leden van de Fotobond, aangesloten bij een Limburgse 
fotoclub, -groep, -kring of - vereniging (clubnummers van 1700 t/m 1799) en voor persoonlijke leden 
van de Fotobond afdeling Limburg. 

2. De foto’s mogen al eerder zijn ingezonden voor wedstrijden van de Fotobond, zoals 
Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal, Foto Individueel, Foto OnLine, echter niet uit de periode vóór 31 
december 2012. 

3. Er mogen per deelnemer maximaal 6 werken worden ingezonden. 

4. De foto's dienen te zijn voorzien van passe-partouts met een buitenafmeting 40x50 cm, zonder 
naamsvermelding aan de voorzijde. Meerdere foto’s in één passe-partout gelden als één foto. 

5. Iedere foto dient op de achterkant te zijn voorzien van een sticker met, achtereenvolgens, de 
volgende gegevens: 
(naam fotoclub) - naam fotograaf – lidmaatschapsnummer - fotovolgnummer. 

6. De werken dienen te worden voorzien van een nummering die als volgt is opgebouwd: 
• Het fotobond lidmaatschapsnummer van de deelnemer  
• Het volgnummer van de foto (1 t/m 6) 

7. Naast de fysieke werken dient een Cd-rom te worden ingezonden met de digitale fotobestanden 
welke voldoen aan: 
• JPG  /  sRGB
• langste zijde 1920 pixels /  72 dpi 
• de digitale bestanden dienen qua uitsnede identiek te zijn aan de foto’s in de passe-partouts
• om de digitale bestanden eenvoudig te kunnen matchen met de afdrukken, dient de naam van het 
digitale bestand te zijn opgebouwd zoals vermeld bij punt 6. 

8. Inzenden door leden van fotoclubs is alleen mogelijk via de fotoclubs. Er dient echter per individueel 
lid een inschrijfformulier te worden ingezonden. 

9. Het inschrijfgeld voor elke ingezonden foto bedraagt € 1,00. De fotoclubs dienen voor inname 
van het inschrijfgeld zorg te dragen.  Het totaalbedrag dient vóór 19 september 2014 te worden 
overgemaakt op de bankrekening van de Fotobond, afd. Limburg (NL89 INGB 0000 4208 53 - 
INGBNL2A). 

10. De foto’s dienen tussen maandag 15 september en vrijdag 19 september 2014 te worden 
ingezonden naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten Limburg (Kapellerlaan 36 - 6040 AG 
Roermond - tav. Mw. Joke Versteden). 
In het kader van de retournering van de ingezonden foto's zal nog nadere informatie worden verstrekt. 
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11. Het selecteren van de werkstukken voor de expositie Limburg Foto 2014 zal 
geschieden door een onafhankelijk jurylid, welke door het bestuur van de afdeling 
Limburg wordt aangewezen. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep of protest 
mogelijk. 

12. De inzender dient over de auteursrechten van zijn werk te beschikken.

13. De organisatie zal het ingezonden werk uiterst zorgvuldig behandelen maar is niet 
aansprakelijk voor beschadiging of verlies. 

14. Het bestuur van de Afdeling Limburg houdt zich het recht voor inzendingen die niet 
aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen te weigeren. Alle zaken waarin dit reglement niet 
voorziet worden beoordeeld door het Afdelingsbestuur, dat daarop voor interpretatie 
zorg draagt en een besluit in deze neemt. 

15. De ingezonden foto's mogen door de Fotobons, afd. Limburg gebruikt worden voor 
publiciteit in het kader van Limburg Foto. 
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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 

Limburg in Beeld 
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DiaDigiDag 2014 - zo 7 december 

Beste AV-liefhebber. 

Tot onze grote vreugde kunnen we jullie meedelen dat de volgende editie van de DiaDigiDag weer 
gepland is! 
Te danken aan de hoofdsponsor de Fotobond afd Limburg ism het Huis van de Kunsten en de 
andere sponsoren in alfabetische volgorde Pieter van Gent, NVBG, Henk Tulp en Jan Roeleveld.
 
Als datum is zondag 7 december 2014 vastgelegd. Aanvang 13 uur in de bekende zaal van de 
Reigershorst te Nederweert-Eind. Pastoor Maesplein 13.
 
De trend van vorig jaar, wat betreft het niet-bespreken van series, zetten we dit jaar voort.
Na elke productie mag de maker "iets" over zijn werk vertellen. Een toelichting of ??
De presentatoren zullen proberen de auteur ter zake doende informatie te ontfutselen.
Zij geven dus géén commentaar of een bespreking van de serie!
Bijna alle auteurs zijn lid van de diverse AV-groepen waar zij hun series reeds ter bespreking 
hebben aangeboden.
Wanneer een auteur wel graag de bevindingen van de opstellers van het programma wil weten, 
dan kan zij of hij dit aangeven op het inschrijfformulier. Hij/zij ontvangt dan dit verslag schriftelijk.
 
Het aantal inzendingen per persoon is terug gebracht naar één!
 
Het publiek kiest, zoals gebruikelijk in Nederweert-Eind, de winnaar!
Deze gaat dan naar huis met de bourgondische prijs! Een vlaai en een fles wijn!
Geen schokkende, super kostbare prijs! Wel een prijs met een knipoog! Immers elke andere 
publieksjury heeft hoogstwaarschijnlijk een andere favoriet!
 
Inschrijfformulieren en deelname voorschriften kunnen vanaf half september worden aangevraagd 
via: DiaDigiDag@gmail.com  Uiteraard kunt u hier ook info aanvragen.
Inzenden kan tot 15 november. Graag ontvangen wij uw deelname via b.v. Wetransfer.
Na inzending ontvangt u z.s.m. een bevestiging dat de serie foutloos draait op de pc van de 
organisatie.
De organisatoren rekenen op u! Samen kunnen we er een mooie dag van maken!
De makers met hun productie, de kijker met een fijne middag. Waarbij geldt dat de makers 
natuurlijk ook toeschouwer zijn!
Zodanig dat ook 7 december weer geldt: "Je mist wat als je er niet bent geweest!"
 
Tot 7 december in Nederweert-Eind! 
Albert, George, Hub, Leo, en Wim.
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Exposities / lezingen  
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) zie onze website in de 
nieuwsrubriek exposities / lezingen.

2014

augustus 
 
- 28 juli t/m eind oktober
Een aantal leden van Fotogroep Abedia Landgraaf exposeren vanaf de 28ste juli tot eind 
oktober  met foto’s in het gezondheidscentrum in Schinveld. Het werk is te zien tijdens de 
openingsuren (8:00 – 17:00 uur) van het gezondheidscentrum A ge Water 20 in Schinveld.
 
- 31 augustus t/m 18 september 2014
De Fotogroep Reuver exposeert in woongoed 2-duizend in Reuver. 
Voor meer informatie over deze expostie klik hier voor het affiche en hier voor en link naar de 
website van de FG Reuver.

september

- 1 september t/m 31 oktober 2014
Tussen 1 september en 31 oktober 2014 kunnen foto's voor de tweede online fotowedstrijd 
'Limburg in Beeld'  van 2014 worden ingeleverd. Het thema is dit keer 'Limburgse bedrijvigheid 
in Beeld'.
Voor meer nformatie zie onze afdelingswebsite. Nu de aankondiging en in augustus volgt de 
uitgebreide informatie.
 
- 11 september t/m 26 oktober 2014
BredaPhoto, een internationaal fotografiefestival dat sinds 2003 iedere twee jaar plaatsvindt in 
het stadscentrum van Breda. 
Het festival biedt een gevarieerd programma. Gevestigde fotografen uit binnen- en buitenland 
staan er naast jong talent.
Klik hier voor de festivalwebsite
 
- 12-13-14 en 20-21 september 2014
Reserveer alvast in je agenda weer een echte Fotof expositie in Galerie  7tien49 aan de Kamp 
10 in Nuth.

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=


12Rayonbulletin Fotobond Limburg j u l i  /  a u g u s t u s  2 0 1 4

 
- 1 september t/m 31 oktober 2014
Tussen 1 september en 31 oktober 2014 kunnen foto’s voor de tweede online fotowedstrijd 
‘Limburg in Beeld’  van 2014 worden ingeleverd. Het thema is dit keer ‘Limburgse bedrijvigheid 
in Beeld’. Voor meer nformatie zie onze afdelingswebsite.  

- 11 september t/m 26 oktober 2014
BredaPhoto, een internationaal fotografiefestival dat sinds 2003 iedere twee jaar plaatsvindt 
in het stadscentrum van Breda.  Het festival biedt een gevarieerd programma. Gevestigde 
fotografen uit binnen- en buitenland staan er naast jong talent.

- 18 t/m 21 september 2014
Fotofestival aan de Maas. Het belangrijkste onderdeel van het evenement is een grote 
fototentoonstelling met werk van de leden van fotoclubs en fotoverenigingen uit Rotterdam en 
de regio van de Fotobond Afdeling 12. Het thema is: ‘Twilight’. Het festival wordt gehouden in 
de evenementenhal LP2 in Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam, grenzend aan het 
Nederlands Fotomuseum. Voor meer info: www.fotofestivalaandemaas.nl
 
- 19 september t/m 22 oktober 2014 
Fototentoonstelling van ‘F.G. ISO’73’ in het gemeentehuis van Landgraaf (2014).
De opening wordt verricht door Frans Bremen op vrijdag 19 Sept. 2014 (20:00 uur).
Zaterdag 20 Sept. van 14:00 t/m 17:00 uur.
Zondag 21 Sept. van 14:00 t/m 17:00 uur.
Verder open tijdens openingstijden gemeentehuis t/m 22 oktober.
  
oktober
 - vrijdag 17 oktober 2014
Uitslag wedstrijd en opening expositie Limburg Foto 2014
 - zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 
 
Fotomanifestatie Limburg Foto 2014
  - vrijdag 17 t/m zondag 26 oktober 2014
Foto-expositie Limburg Foto 2014
- vrijdag 3 oktober t/m zondag 5 oktober 2014
Foto Expositie Venlo, klik hier voor meer informatie. 
 
november
 - 8 november t/m 5 december 2014
Fototentoonstelling van Fotogroep Inter-Limburg in het cultuurcentrum Achter Olmen te 
Maaseik (B)
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Expositie 65 jaar FKML 
in kruisgang bij de Caroluskapel te Roermond
Allereerst een dikke proficiat met dit jubileum en de expositie! 
 
De oudste midden Limburgse club, waarvan naam en faam tot ver in de omtrek tot in België en 
Duitsland toe, reikt. Een club met een rijke historie ook. En natuurlijk waren er ook bij de FKML 
Ups en Down’s welke de club op voortreffelijke manier te bovenkwam. 
En nu dan weer een grootse expositie in de Kruisgang bij de Caroluskapel te Roermond. Voor de 
FKML een zogenaamde ‘thuiswedstrijd’ omdat deze zeer actieve fotoclub al vele malen in en om 
deze meer dan unieke en fantastische expositie plek, heeft getoond wat ze vermag.
 
Ook deze keer waren weer een groot aantal bijzonder goed verzorgde foto’s ge-exposeert. 
Ieder lid had een thema en ieder lid had dit  seriematig uitgewerkt. Zoals gezegd alles was 
keurig verzorgd en er was voldoende diversiteit in de onderwerpen. De techniek is, zoals altijd, 
bij de FKML prima tot uitstekend. De foto’s zijn  op een heel kleine uitzondering na, allemaal 
traditioneel en ambachtelijk van benadering . Het verhaal wordt duidelijk en direct in diverse 
beelden getoond. Bij de ene fotograaf gebeurde dit in een serie en bij de andere fotograaf in 
meerdere series. Allemaal goed scherp gefotografeerd en goed afgewerkt.
 
Een scala aan onderwerpen passeerde de revue bij het wandelen door de fraaie onvolprezen 
kruisgang. Mijmerend dolend door deze gangen en stilstaand bij de prenten en goed kijkend 
naar het gebodene. Onderwijl blijft de plaats van de expo haar ‘geur’ van weleer behouden 
en drijven je gedachten onwillekeurig terug naar de tijd van weleer welke ,gelukkig , voorbij is. 
Hier ‘wandelden’ (brevieren heette dat)in oude tijden de priesterstudenten rond onderwijl hun 
gebeden prevelend terwijl hun gedachten dan toch (ook)weer de vrije loop namen. (Nur die 
Gedanken sind frei)
 
Met een schok, nou ja schokje, kom je weer terug bij de prenten. 
 
Zorgvuldig geselecteerde foto’s sommigen overduidelijk duidend op het jubileum en dan weer 
superscherpe zwart/wit prenten van hanengevechten uit onze voormalige koloniën . Foto’s uit 
Afrika en toepasselijk prenten uit Lourdes waardoor de geur en sfeer van weleer versterkt werd 
. De fotoclub, of tenminste een deel ervan was naar Amsterdam geweest, en ook daar waren 
geslaagde en ook wat minder geslaagde prenten van te zien. Een enkeling had zijn foto’s op 
een , zeker voor de FKLM, gewaagde manier geëxposeerd wat m.i. een positieve invloed had op 
deze expo. Portretten naast straatfotografie en lijnenspel naast foto’s van olifanten. Het was er 
allemaal te zien. Spiegelingen en architectuurfoto’s in kleur en zwart/wit. Portretten en beelden 
uit Marokko of die omstreken. De urbanisatie naast gezelligheidsfoto’s en grafische prenten 
naast concert fotografie.
 
En ,je kon er niet omheen: een supergroot portret van een mooie jonge vrouw met mooie 
donkere huid met daarnaast twee schilderijen/impressies n.a.v. deze foto welke toch m.i. 
niet echt bijdroegen aan het geheel. Het kan natuurlijk zijn dat ik e.e.a. niet helemaal goed 
geïnterpreteerd heb. Kan zijn. 
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Al met 
al een 
expositie 
welke 

Al met al een expositie welke ik, in z’n algemeenheid , wil omschrijven als een 
fototentoonstelling welke is gestoeld op degelijke ambachtelijke bases met heel direct 
fotowerk dat voornamelijk goed gedrukt en afgewerkt  en verzorgd is. 
 
Graag had ik wat meer creativiteit en durf gezien. Foto’s die meer overlaten aan de 
toeschouwer. Immers ieder exposant wil zijn beelden delen met de toeschouwer, maar 
geeft die toeschouwer nauwelijks de mogelijkheid ‘ZIJN’ beeld te vormen en mee te 
nemen. Zijn verhaal te zien en te beleven. 
Dus graag wat meer suggestieve prenten die vragen oproepen  en waar voor mijn part 
mensen kwaad over worden. Ik bedoel ik zou graag gezien hebben dat je als toeschouwer 
vrij wordt gelaten om de beelden vrije niet direct gestuurde emoties te laten opwekken 
zodat er iets ‘gebeurt’.
Dus foto’s met spanning en durf die niet in een oogopslag helemaal duidelijk zijn en waar 
men de fantasie de vrije loop kan laten gaan.
 
FKML proficiat met deze stevige expositie. Alles ,volgens en in jullie 65 jarige traditie. Ik 
ben ervan overtuigd dat hier nog vele decennia aan zullen worden toegevoegd en er nog 
veel expo’s zullen volgen. 
 
w.g.
Miel van Montfort
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Expositiebespreking FK Geleen 
Als oudste fotovereniging van Limburg (1932) vond de expositie in een passende historische 
omgeving plaats. Namelijk in de kruisgang van het voormalige Dominicanenklooster in Sittard. 
De ruimte is mede door het ontbreken van een geëigende verlichting een expositieruimte met 
beperkingen.
Reden van de openstelling overdag. Naast leden van de Fotokring waren een aantal 
gastexposanten uitgenodigd cursisten van Art Delicious, alsook enige oud-leden. Alle 
exposanten hebben de vrijheid gekregen om zelf de keuze van het werk en de wijze van 
presentatie te maken.   
 
Er was een groot aantal foto's te zien. Maar 'less is more' is een gevoel dat bij mij opkwam 
tijdens mijjn rondgang. Soms moesten de beelden 'vechten' om de individuele aandacht. Geef 
ieder beeld de ruimte waar het recht op heeft. Laat het niet onnodig concurreren met de 
'buren'.  
Fotografie is 'schrijven met licht', maar fotowerk vraagt ook om én verdient licht bij de 
presentatie. Helaas was dat zoals reeds gemeld niet in voldoende mate aanwezig. Sterk 
reflecterend glas voor de foto kan dan een erg storende factor worden.
 
De variatie in aangeboden beelden was zeer ruim. FK Geleen durft het aan om nieuwe wegen 
op te zoeken in de presentatie-wijze. Soms erg verrassend en met een toegevoegde waarde 
voor het totaal. Maar af en toe vroeg ik mij af 'Waarom op deze wijze gepresenteerd'?  'Wat 
is de toegevoegde waarde van de presentatiewijze'?Vragen waar ik niet altijd een antwoord 
op wist te vinden. De foto's tonen voor mij een verschil in ontwikkeling van de exposanten. 
De fotokring biedt hun de mogelijkheid om zich als fotograaf verder te ontwikkelen in deze 
geweldige hobby. 
 
Tot slot: Mijn meest aansprekende beeld: Waterbeelden.
 
Jack Versprille
FK Stein
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