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van de voorzitter - oktober 2014

Van de voorzitter –  oktober 2014

De jurering voor Limburg Foto 2014 zit er op. Altijd spannend hoeveel inzendingen we krijgen 
en wat de kwaliteit is. De uitslag krijgen jullie op vrijdag 17 oktober. Ik kan uiteraard nog 
niets verklappen maar ik zou zeggen kom allemaal want het is zeer de moeite waard, ook 
voor degenen die niet ingezonden hebben om eens te zien wat er door een deskundige jury is 
geselecteerd.

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober kunnen de Limburgse fotoliefhebbers eveneens inspiratie en 
kennis opdoen bij de lezingen van de fotografen die we bereid hebben gevonden om over hun 
werk te komen vertellen. Het wordt weer een mooie fotomaand.

Veruit de meeste inzendingen voor Limburg Foto zagen er goed verzorgd uit. Toch waren er ook 
nogal wat inzendingen waar op het gebied van presentatie winst geboekt kan worden. Winst op 
het gebied van papierkeuze en passe-partout. Bij het samenstellen van een expositie wil je toch 
ook graag dat het werk goed gepresenteerd wordt, dat het er goed verzorgd uit ziet. Ik denk dat 
er door clubs nog iets kritischer gekeken kan worden voordat de foto’s worden ingezonden.
Om te beginnen de papierkeuze. Wanneer kies je voor glanzend papier en wanneer voor 
zijdeglans of mat. De verschillende papiersoorten geven een andere sfeer en uitstalling aan een 
foto. De keuze is dus afhankelijk van je onderwerp. Je ziet nu af en toe mooie intieme portretten 
op glanzend papier waarbij het glanzende oppervlakte meer afstandelijkheid creëert dat in 
tegenstelling is tot het karakter van de foto. 
Ook de verlijming van foto’s en de manier waarop deze in het passe-partout worden gezet 
verdienen zo links en rechts nog wat aandacht. Bobbels in de foto doordat de lijm niet 
gelijkmatig is aangebracht. Foto’s die scheef in het passe-partout zitten omdat ze niet goed zijn 
vastgezet. Passe-partouts waarop vieze vlekken zitten. Het moge duidelijk zijn dat we dit soort 
foto’s niet kunnen selecteren voor een expositie. 

Misschien dat we eens een avond moeten organiseren over het onderwerp presenteren van 
foto’s. Het is voor iedere expositie van belang dat die een goed verzorgde indruk geeft. Anders 
hoor je al gauw onder de toeschouwers de gesprekken gaan over de gebrekkige presentatie en 
niet meer over de geweldige foto’s die er hangen.

Voor Limburg Foto hebben we een prachtige selectie van de ingezonden beelden kunnen 
samenstellen. Tot 17 oktober.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Fotomanifestatie Limburg Foto 
Foto exposities met werk van Limburgse vrijetijdsfotografen, fotografieworkshops en 
-lezingen, portfoliobesprekingen en een fotografiebeurs

Fotografen en fotografieliefhebbers kunnen van 17 t/m 26 oktober 2014 hun hart ophalen. 
In die periode organiseert de Fotobond Limburg de fotomanifestatie Limburg Foto. Bij de 

Media Groep Limburg (Mercator 3) in Sittard zijn ruim 
100 individuele fotowerken en een zestal fotoseries van 
Limburgse vrijetijdsfotografen te zien. Voor het eerst sinds 
het bestaan van Limburg Foto kun je ook deelnemen aan 
een reeks fotografielezingen en- workshops, kun je jouw 
portfolio bespreken met docenten van de
Fotovakschool in Venlo en kun je inspiratie opdoen tijdens 
een fotografiebeurs. Limburg Foto biedt voor iedere 
fotograaf en fotografieliefhebber wat wils.

Limburg Foto was t/m 2012 een tweejaarlijkse fotowedstrijd voor Limburgse vrijetijdsfotografen 
met daaraan gekoppeld een foto expositie van 100 fotowerken en een prijsuitreiking voor de 
meest opvallende foto’s. In 2014 wordt Limburg Foto omgedoopt tot een heuse fotomanifestatie 
waarbij de fotowedstrijd en -expositie worden uitgebreid met fotografielezingen en -workshops, 
portfoliobesprekingen en een fotografiebeurs.

Vrijdag 17 oktober a.s. om 20.00 uur wordt Limburg Foto officieel geopend en vindt de 
prijsuitreiking plaats voor de meest opvallende foto inzendingen van dit jaar. Voor de 
fotowedstrijd van Limburg Foto 2014 werden ruim 400 individuele fotowerken van Limburgse 
vrijetijdsfotografen ingezonden. Tijdens de foto expositie van Limburg Foto worden ruim 100 
van die fotowerken, variërend van portretten tot landschapsfoto’s, geëxposeerd. Ook zijn de zes 
prijswinnende fotoseries van de Limburgse fotowedstrijd ‘5-met-samenhang’ 2014 te zien, de 
wedstrijd die als opstapje dient naar Foto Nationaal, een fotosalon van de landelijke Fotobond 
met het beste fotowerk van Nederlandse vrijetijdsfotografen. Dankzij de samenwerking met St. 
Het Limburgs Landschap worden ook de 12 beste foto’s van de fotowedstrijd ‘VRIJ’ van St. Het 
Limburgs Landschap, Drukkerij Schrijen-Lippertz en de Media Groep Limburg getoond. In het kader 
van deze wedstrijd werd fotografen gevraagd om vanuit een verrassende invalshoek het Limburgse 
landschap met haar flora, fauna, monumenten en bezoekers vast te leggen. De drie foto exposities 
zijn te bezoeken van 18 t/m 24 oktober van 09.00 tot 17.00 uur en op 25 en 26 oktober van 11.00 
tot 17.00 uur in de entreehal van de Media Groep Limburg in Sittard. De exposities zijn gratis 
toegankelijk.
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In het weekend van 18 en 19 oktober vinden tussen 10.00 en 17.15 uur in het kader van Limburg 
Foto diverse fotografieworkshops en -lezingen plaats. 

Zaterdag 18 oktober 
 
Geert Noij zal een workshop geven over 
fotobewerking met de Camera RAW 
Converter. Fotograaf Peter van Tuijl, die 
jarenlange ervaring heeft als straatfotograaf, 
geeft aan de hand van eigen en andermans 
werk een lezing over straatfotografie. Ook 
geeft hij tips over hoe je als straatfotograaf 
te werk kunt gaan. Reisfotograaf Jan Janssen 
zal die dag aan de hand van zijn fotowerk 
over het leven van Tibetaanse boeddhisten 
een lezing geven over reisfotografie in het 
Himalaya gebied. Natuurfotograaf Bob 
Luijks neemt deelnemers in zijn lezing mee 
op reis door de wonderschone natuur van 
de provincie Limburg. Hij laat aan de hand van zijn eigen werk zien hoe fotogeniek de Limburgse 
flora en fauna is. 

Zondag 19 oktober 
 
De workshop- en lezingenreeks wordt 
voortgezet en fotograaf Jan Nabuurs gaat 
in op het maken van een goede fotoserie. 
Daarbij geeft hij  handige tips over hoe je 
als fotograaf te werk kunt gaan en vertelt 
hij wanneer foto’s een serie vormen. Het 
bedrijf Chipclean zal die dag een workshop 
geven over lenskalibratie en sensorreiniging. 
Vakcolor, ruim 35 jaar actief als 
fotovaklaboratorium, geeft tekst en uitleg 
en handige tips over het aanleveren van 
digitale beelden bij een fotovaklab en de 
hedendaagse mogelijkheden. Fotograaf Nico 
Bastens zal aan de hand van eigen werk 

een lezing geven over seriematige fotografie en het maken van een multimediale documentaire 
presentatie met fotografische beelden, film, interviews en muziek. Fotograaf Roy Wanders zal 
tenslotte een lezing geven over het nauwkeurig regisseren van beelden. 
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De kosten voor deelname aan de workshops en lezingen bedragen € 2,50 per persoon, per sessie 
voor leden van de Fotobond Limburg en € 5,- voor niet-leden. De workshops van Chipclean en 
Vakcolor zijn gratis toegankelijk. Vooraf inschrijven voor 
alle workshops en lezingen is verplicht en kan via www.
hklimburg.nl/limburgfoto. Wees er snel bij, want het aantal 
plaatsen is beperkt. 

Fotografen die feedback willen krijgen op hun werk kunnen 
op 18 en 19 oktober tussen 12.45 en 13.15 uur hun 
portfolio (max. vijf foto’s) bespreken met docenten Brendan 
van der Beuken en Jan Gielen van de Fotovakschool in 
Venlo. 

Wie tenslotte informatie wil over fotovakopleidingen en 
camera-apparatuur kan gedurende het weekend van 18 en 
19 oktober een bezoekje brengen aan de fotografiebeurs 
in het MGL-gebouw. Deelnemers aan de beurs zijn: 
Fotovakschool Venlo (presenteren fotovakopleidingen), 
Chipclean (presenteren service lenskalibratie en sensorreiniging), Vakcolor (presenteren fotoafdruk- 
en presentatiemogelijkheden), Foto Rembrandt en Fuji Nederland (presenteren camera apparatuur), 
Q-flash en PS-foto (geven elk uur een demonstratie in een fotostudio en bieden de mogelijkheid om 
studioapparatuur testen).
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Over Fotobond Limburg
De Fotobond Limburg behartigt de belangen van 36 aangesloten fotoclubs met in totaal 
589 leden en 27 individuele leden in Limburg en zet zich in voor een kwaliteitsverbetering 
van de vrijetijdsfotografie in Limburg middels activiteiten als Limburg Foto en diverse 
fotografieworkshops, -cursussen en -lezingen. De Fotobond Limburg is aangesloten bij en wordt 
ondersteund door het Huis voor de Kunsten Limburg.

                                         
Contactpersoon Huis voor de Kunsten Limburg:  

 Patricia Peters MA, Consulent Film & Fotografie, Medewerker PR & Communicatie
Kapellerlaan 36 • 6041 JC Roermond • Postbus 203 • 6040 AE Roermond

T: 0475 399 278 • E: ppeters@hklimburg.nl
www.hklimburg.nl • www.fotobondlimburg.nl    

Twitter: @HuisvdKunsten • @FotobondLimburg 
Facebook: www.facebook.com/huisvdkunsten • www.facebook.com/FotobondLimburg 

mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
http://www.hklimburg.nl
http://www.fotobondlimburg.nl  
http://www.facebook.com/huisvdkunsten
http://www.facebook.com/FotobondLimburg
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Het programma van de workshops/lezingen ziet er als volgt uit:

Workshops en Lezingen  Limburg Foto 2014

De kosten voor deelname aan de workshops en lezingen bedragen € 2,50 per persoon, per sessie voor 
leden van de Fotobond Limburg en € 5,- voor niet-leden. De workshops van Chipclean en Vakcolor zijn 
gratis toegankelijk.
Meer informatie over de verschillende workshops/lezingen is te vinden op de website van het Huis 
voor de Kunsten (Huis voor de Kunsten Limburg).
 
Inschrijven voor workshops/lezingen?
Vooraf inschrijven voor alle workshops en lezingen is verplicht en kan via de website van het Huis 
voor de Kunsten (Workshops/lezingen).
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
 
 
Portfoliobesprekingen
Fotografen die feedback willen krijgen op hun werk kunnen op 18 en 19 oktober tussen 12.15 en 
13.45 uur hun portfolio (max. vijf foto’s) bespreken met docenten Brendan van der Beuken en Jan 
Gielen van de Fotovakschool in Venlo.
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Fotografiebeurs

Wie tenslotte informatie wil over fotovakopleidingen en camera-apparatuur kan 
gedurende het weekend van 18 en 19 oktober een bezoekje brengen aan de 
fotografiebeurs in het MGL-gebouw.
 

Deelnemers aan de beurs zijn:
- Fotovakschool Venlo (presenteren fotovakopleidingen)

- Chipclean (presenteren service lenskalibratie en sensorreiniging)

- Vakcolor (presenteren fotoafdruk- en presentatiemogelijkheden)

- Foto Rembrandt en Fuji Nederland (presenteren camera-apparatuur)

- Q-flash en PS-foto (geven elk uur een demonstratie in een fotostudio en bieden 
de mogelijkheid  
  om studioapparatuur testen).
 
 
Kijk voor meer informatie over de fotomanifestatie Limburg Foto 2014, een 
uitgebreide beschrijving van de workshops, lezingen en sprekers en praktische info 
op www.hklimburg.nl/limburgfoto.

http://www.hklimburg.nl/limburgfoto
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Voor de vorige editie van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld zijn in maart/april door 42 leden 
totaal 80 foto's ingestuurd die de Limburgse natuur als onderwerp hadden.
De drie prijswinnaars hebben inmiddels van de wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV een afdruk van 
hun foto ontvangen in de vorm van een fraaie wanddecoratie.
 
Op 1 september gaat de inmiddels vierde editie van deze online fotowedstrijd van start.
 
Het thema voor de editie 2014-2 is

Limburgse bedrijvigheid in Beeld
 
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, typische Limburgse 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.
 

Foto’s kunnen worden ingezonden  via het e-mailadres  
LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl.

Aansluitend zal de jurering van de foto’s plaatsvinden en op 9 november zal de uitslag worden 
gepubliceerd op de website van de afdeling.
 Logo Vakcolor
Het bedrijf Vakcolor Digitaal BV uit Buchten zal wederom als wedstrijdsponsor optreden en stelt 
aan de inzenders van de drie winnende foto’s een afdruk in de vorm van een wanddecoratie ter 
beschikking.
 
Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het wedstrijdreglement 
kun je vinden in de documenten op de afdelingswebsite.
 
We gaan er, mede vanwege de fraaie prijzen, van uit dat ook voor deze editie van Limburg in Beeld 
weer een groot aantal foto’s zullen worden ingestuurd.
 
Peter Lambrichs, bestuurslid Wedstrijden & Exposities

ON-LINE FOTOWEDSTRIJD LIMBURG IN BEELD
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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.

- 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.
 
- 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'. 

- 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.
  
-13 september t/m 19 oktober 2014
Van 13 september t/m 19 oktober presenteert de gratis toegankelijke fototentoonstelling 
'Reflections' een uniek beeld van het dagelijkse leven in Chengdu en Maastricht in de 
Tapijnkazerne. 20 fotografen uit Chengdu en Maastricht tonen hun persoonlijke kijk op die 
ándere stad. Een boeiend parcours langs het dagelijks leven, onbevangen in beeld gebracht. De 
tentoonsteling is gratis te bezichtigen, en toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. In 
november zal de expositie te zien zijn in Chengdu en in december blikt Centre Céramique nog 
terug op ‘the making of’ van het hele project. 
 
- 19 september t/m 17 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.
   
- hele maand oktober 2014
AFV Het Motief houdt in de maand oktober 2014 een expositie bij Foto Gery, 
Dautzenbergstraat 40 in Heerlen. 

mailto:info%40fotobondlimburg.nl%0D?subject=
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- 4 t/m 12 oktober 2014
De expositie van Amateur Fotogroep Tegelen is te bezoeken in St. Gregor, St 
Michaelstraat Steyl (ingang achterzijde museum) op zaterdag 4 oktober van 15.00 uur 
tot 17.00 uur 
en 5-11-12 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.  

- 11 t/m 26 oktober 2014
Expositie 2014 van Fotogroep eXpusere Venray exposeert vanaf zaterdagmiddag 11 
t/m 26 oktober 2014 in het Venrays Museum.
 
 - 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
Fotoclub Venlo opent op vrijdag 3 oktober om 20.00 uur haar expositie. De opening 
wordt verricht door Dhr. Frans Grommen, voorzitter van de Fotobond Limburg.
De expositie is verder nog  te bezoeken op:
- zaterdag 4 oktober van 11.00-17.00 uur
- zondag 5 oktober van 13.00-17.00 uur
 Adres: Café Feestzaal ’t Ven. Straelseweg 359, 5916 AB Venlo, 077-3512995.
 
 - 8 november t/m 5 december 2014
Fototentoonstelling van Fotogroep Inter-Limburg in het cultuurcentrum Achter Olmen 
te Maaseik (B)
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Onze vereniging is in 1947 opgericht als Venlose Amateur Fotografen Vereniging. Deze naam 
hebben we in 2007 bij het 60-jarig jubileum gewijzigd in Fotoclub Venlo.
Het doel van onze fotoclub is het verbeteren van het individuele creatieve en technische 
niveau. Dit kan ontwikkeld en gestimuleerd worden door het laten bespreken van eigen foto’s 
door andere clubleden, mee te doen met allerlei clubactiviteiten, maar vooral door het zelf 
fotograferen.
 
Wij presenteren een bijzondere expositie met uiteenlopend eigen werk van onze leden. Elk 
lid heeft zijn eigen stijl, van architectuur tot straatfotografie, van portretten tot abstract, van 
natuurfotografie tot urban. Kortom een expositie met zeer afwisselende beelden.
Op 3,4 en 5 oktober 2014 zijn 96 foto's te zien van de leden van onze fotoclub.
 
Opening op vrijdag 3 oktober om 20.00 uur door Dhr. Frans Grommen, voorzitter van de 
Fotobond Limburg.
De expositie is verder nog  te bezoeken op:
- zaterdag 4 oktober van 11.00-17.00 uur
- zondag 5 oktober van 13.00-17.00 uur
 
Adres:
Café Feestzaal ’t Ven
Straelseweg 359
5916 AB Venlo
077-3512995
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EXPOSITIE FOTOGROEP ISO’73  
IN HET GEMEENTEHUIS VAN LANDGRAAF 

Fotogroep ISO’73 houdt van 19 september t/m 17 oktober 2014 haar tweejaarlijkse expositie in 
de Burgerzaal van de gemeente Landgraaf (Raadhuisplein 1 te Landgraaf). Deze tentoonstelling 
wordt op 19 september om 20.00 uur geopend door de heer Frans Bremen, voormalig 
beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente.
ISO’73 is een actieve club, die leden een platform biedt om hun kijk op fotografie te ontwikkelen 
en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren. Centraal staan de avonden waarop 
het eigen werk van de clubleden wordt besproken. Daarnaast worden gastsprekers uitgenodigd 
en zijn er bijeenkomsten over een bepaald thema. Het volle jaarprogramma getuigt van een 
divers interesseveld. De leden gaan er vaak samen op uit om te fotograferen op locaties in 
binnen- en buitenland. In de afgelopen decennia is ook met wisselend succes deelgenomen aan 
fotowedstrijden.
Veertien leden stellen een selectie van hun werk van de afgelopen twee jaar voor; in totaal 
bijna honderd foto’s. De exposanten zijn: Chris Althuijzen, André Boumans, Jo Buck, Wiel 
Cortjaens, Hub Habets, Jan Maessen, Natascha Lacko, Jochen Linnarz, Hub Moonen, Jan Mrösz, 
Jo Ogrinc, Hans Ploem, Jan Vaessens en Pieter van de Wal. Zij hebben elk hun eigen voorkeuren, 
hetgeen resulteert in foto’s van uiteenlopende onderwerpen. Er zijn zowel portret-, natuur-, en 
architectuurfoto’s te zien, als ook stillevens en macrofotografie. 

De expositie kan worden bezocht tijdens de openingstijden van het gemeentehuis van 
Landgraaf: van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 19.00 
uur. Daarnaast is zaterdag 20 en zondag 21 september van 14.00 tot 17.00 uur een extra 
openstelling. 

Tenslotte wil fotogroep ISO’73 onder de aandacht brengen dat regelmatig modellen gezocht 
worden voor fotoshoots. Ervaring is niet nodig. De fotogroep kan hier geen vergoeding 
tegenover stellen, maar de gemaakte foto’s worden digitaal ter beschikking gesteld. Een mooie 
manier om je portfolio op te bouwen! Heb je interesse, meld je dan aan via de website www.
iso73.nl.
Beleefd uitnodigend;
Fotogroep ISO’73 Landgraaf.
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EXPOSITIE REFLECTIONS 

De zomer van 2014 werd voor de sir Lyone Foundation gekenmerkt door China. Lang 
werd er gewerkt aan de voorbereiding en organisatie van een uitwisseling van twintig 
fotografen. Tien Nederlandse fotografen reisden naar Chengdu (Provincie Sichuan, China) 
en tien Chinese collega's werden verwelkomd in Maastricht. Twee unieke steden met een 
vriendschapsband die het medium fotografie aangrepen om elkaar beter te leren kennen. 
Niels Klinkhamer en Roy Wanders organiseerden dit project en namen deel aan een unieke 
Rollercoaster. Dit resulteerde niet alleen in een fantastisch avontuur, maar ook een unieke 
expositie over twee steden, haar mensen, verschillen en overeenkomsten. Hoe leg ik in 
Maastricht uit wat de stad Chengdu is en andersom? Inderdaad: beelden zeggen meer dan 
woorden! 

Het resultaat is vanaf 13 september t/m 19 oktober 2014 te zien in de Tapijnkazerne in 
Maastricht en de expositie is getiteld: 'Reflections'.
Klik hier voor video over deze Expositie Reflections.
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EXPOSITIE AMATEUR FOTOGROEP TEGELEN

AFT in St. Gregor Tegelen/Steyl

De Amateur Fotogroep Tegelen houdt twee weekenden lang haar jaarlijkse foto 
expositie in Oud St. Gregor bij het Missiehuis in Steyl.
Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) is een groep van 25 enthousiaste vrijetijdsfotografen. 
Elk lid fotografeert naar eigen ideeën en/of inzicht, hierdoor ontstaat een grote variatie 
aan foto’s.
Elke veertiendagen komen de leden bijeen om de door hen gemaakte foto’s te 
bespreken. Wat is goed aan die foto’s en wat kan beter, maar ook vooral om elkaars 
ervaringen te delen. . De kwaliteitslat ligt hoog. Ook worden regelmatig foto thema 
tochten georganiseerd.
AFT wil iedereen mee laten genieten van hun mooie vrijetijdsbesteding. In deze foto 
expositie zijn diverse fotografische genres, visies en stijlen te zien. Boeiende beelden 
met het oog op de fijnste details. Beelden uit het heden en verleden, natuuropnames, 
nachtfotografie etc. Een digidiashow maakt het geheel compleet.
De toegang is gratis. Kijk ook eens op www.afg-tegelen.nl      

http://www.afg-tegelen.nl
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FOTOGROEP EXPOSURE-VENRAY EXPOSEERT  
Vanaf zaterdagmiddag 11 t/m 26 oktober 2014 van fotogroep eXposure-venray in het 
Venrays Museum. 

Op vrijdag 10 october zal Edelachtbare heer H.Gilissen burgemeester gemeente 
Venray de expositie officieel openen in het bijzijn van de genodigden. Ook kunstenares 
Liesbeth Rutten verleend haar medewerking. 

In deze expositie laat fotogroep eXposure-venray twee weken lang ruim zeventig 
spannende foto’s zien. Daarnaast is er op een groot beeldscherm een 17 min durende 
diashow te zien waarin alle foto-elementen van het jaarprogramma aan bod komen. 
Het geëxposeerde werk laat zien waar deze twee en twintig tellende leden actief mee 
bezig zijn. 
In het kader van 70 jaar Bevrijding van Venray is ook een serie foto’s gemaakt met als 
thema “Littekens van de Oorlog” 
Het werk toont een aantal expressievormen die vooral de moderne digitale techniek 
uitdraagt; van pure registratie tot macro ,van spanning en emotie van mens en dier, 
bewonderenswaardige landschappen en verrassende architectuur. In haar werk streeft 
de fotogroep ernaar om zowel individueel als gezamenlijk het beste van de foto tot 
uitdrukking te brengen. De kijker mag soms best even raden waar het over gaat of hoe 
de afbeelding tot stand gekomen is. 

Deze expositie is tot stand gekomen in samenwerking met het Venrays Museum. 
Verder bedanken wij onze sponsors. 

Openingstijden expositie ; elke woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 u. 
in het Venrays Museum, Eindstraat 8 ,5801 CR te Venray. 

Contact : fotogroep eXposure-venray tel. 0478-585435 of email : fotogroep.exposure.
venray@gmail.com.

Parkeertip : dagelijks parkeren voor 1 € (zondags gratis) tegenover het 
Ambachtskwartier, St.Jozefweg 50, 5801 CW ,Venray ( 3 min. lopen).
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EXPOSITIE BESPREKING FOTOGROEP ISO'73  
Veertien leden van fotogroep ISO'73 exposeren momenteel een selectie van hun werk in de fraaie 
raadszaal van Landgraaf; in totaal bijna honderd foto’s. 
De exposanten zijn: Chris Althuijzen, André Boumans, Jo Buck, Wiel Cortjaens, Hub Habets, Jan 
Maessen, Natascha Lacko, Jochen Linnarz, Hub Moonen, Jan Mrösz, Jo Ogrinc, Hans Ploem, Jan 
Vaessens en Pieter van de Wal. Zij hebben elk hun eigen voorkeuren, hetgeen resulteert in foto’s 
van uiteenlopende onderwerpen. Er zijn zowel portret-, natuur-, en architectuurfoto’s te zien, als 
ook stillevens en macrofotografie, dus heel gevarieerd, al waren de portret en model foto’s naar 
mijn mening, wel erg prominent aanwezig.

De opening werd verricht door Frans Bremen, voormalig beleidsmedewerker cultuur van de 
gemeente Landgraaf, een man met kennis en zich terdege had voorbereid op deze speech, 
waardoor hij interessant en informatief overkwam.  
Hier enkele citaten:
We worden als het ware overstelpt met een digitale tsunami, iedere twee minuten worden nu 
meer foto’s genomen dan in de hele 19e eeuw bij elkaar.
Geschat wordt dat er vanaf het ontstaan van de fotografie in totaal zo ‘n 3,5 biljoen [ 12 nullen ! ] 
foto’s zijn genomen.Op facebook alleen al staan er ruim 140 miljard.
Juist in een samenleving waarin zoveel cultureel en maatschappelijk relevante informatie wordt 
gecommuniceerd via beelden, is het wellicht van belang dat er een fundamentele herwaardering 
van het medium fotografie plaatsvindt.
Aldus Frans Bremen.....maar nu naar enkele foto’s...
 

 
Deze foto prijkte natuurlijk al op de uitnodiging, en 
nu ook in het echt, geprint...de gouden sticker van  
Natascha Lacko bij de bondsfotowedstrijd 2014 en 
terecht, de uitsnede, het standpunt en de mooie 
lijnen, subtiel van kleur. Daarnaast nog een fraai 
Caribisch sfeertje van haar ontvangen in de vorm 
van enkele puike portretten.

Jan Vaessens verraste mij met zijn intense druppels in macro op een bijzonder fraaie bloem.

Andre Boumans is volgens mij een wielerfanaat, tenminste voor die dag waarop hij de perfecte 
timing vond en daar door het beeld spannend en interessant maakt.

Imposante, markante gebouwen, perfect in beeld gebracht door Jo Ogrinc.
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Chris Althuijzen fotografeerde dingen die zelfs ik niet kan thuis brengen, maar je blijft er wel 
naar kijken, zoekend naar het geheim.... 

Heel wat anders waren de modelfoto’s van Jochen Linnarz, hij zocht de verkoeling op en haalde 
de tuinslang te voorschijn, waardoor het opeens heel verassend en anders werd. 

“Good old” Wiel Cortjaens gaat nog altijd met de tijd mee, wie herinnert zich niet zijn dansende, 
bewegende beelden van destijds...? Maar nu in een modernere versie met hippe kleuren, hier 
had ik er graag meer van gezien.

De mens in zijn omgeving door Hans Ploem, boeiende landschappen van Jo Buck,en Jan Mrösz 
zocht het in de serene avondschemering voor zijn prachtige beelden. 

Hub Habets wist het licht goed te vangen bij het meisje in het keldergat, het fragiele meisje in 
contrast met het ruwe van de uitgesleten kelderwand. 

Persoonlijk vond ik de serie van Huub Moonen het sterkste, een uitgebalanceerd beeld van een 
koordanseres, in combinatie met een katachtig wezen op datzelfde iele koord.
Als je nog in de gelegenheid bent om naar het raadhuis van Landgraaf te gaan, deze fraaie 
expositie is nog te zien tot en met 17 oktober a.s., beslist de moeite waard.

Als je nog in de gelegenheid bent om naar het raadhuis van Landgraaf te gaan, deze fraaie 
expositie is nog te zien tot en met 17 oktober a.s., beslist de moeite waard. Expositiebespreking 
Fotof Limburg 
in Galerie 7tien49, Kamp 10, 6361GX Nuth

‘Inside outside’ oftewel ‘Binnenste buiten’ was de titel van de fototentoonstelling 2014 van 
fotof Limburg.
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EXPOSITIEBESPREKING FOTOF LIMBURG 
in Galerie 7tien49, Kamp 10, 6361GX Nuth

‘Inside outside’ oftewel ‘Binnenste buiten’ was de titel van de fototentoonstelling 2014 van fotof 
Limburg.

Opening
De expositieruimte beperkte zich niet alleen tot de ruimten in de galerie 7tien49 (begane 
grond, eerste verdieping en kelder), ook de binnenplaats van deze kunstgalerie werd benut en 
was omgetoverd tot een heuse foto-tuin. Een lekker drankje en hapje en ‘live’ pianomuziek 
completeerden de opening van deze expositie. Er was veel belangstelling en gelukkig waren de 
weergoden Fotof goed gezind.

Belichting 
De belichting van de afzonderlijke foto’s was 
goed te noemen. Helaas verstoorde het glas 
voor verschillende de foto’s het kijkgenot. Je 
wordt door reflecties afgeleid van het beeld.
Presentatie
Gelukkig begint bij verschillende clubs 
langzaam een andere trend te ontstaan 
in de manier van presenteren van  het 
beeldmateriaal. De strakke kadrering in 
lijsten laat men langzaam los, men zoekt 
naar andere creatieve oplossingen. Deze 
trend is alleen maar toe te juichen, maar het 

dient dan wel een meerwaarde te hebben en niet alleen maar om het ‘anders doen’. Beeld en 
presentatietechniek dienen elkaar te versterken en dat was bij Fotof zowel binnen alsook buiten 
het geval.

Fotobespreking
De presentatie op het terras was verfrissend, 
verrassend en had een duidelijke meerwaarde. 
De beelden werden op schildersezels  in groot 
formaat gepresenteerd. Jammer genoeg 
kwamen hierdoor ook de mankementen van 
het ‘photoshoppen’ aan het licht. Als men 
foto’s op deze grootte presenteert zal men met 
photoshop op pixelniveau dienen te werken 
om dit te voorkomen. Maar ondanks deze 
kinderziekte was het een geslaagd en sfeervol 
buitengebeuren.  ‘De trui’ van Wouter Geurts 
en het ‘Zelfportret’ van Jean Pierre Cremers 
sprongen er als beeld meteen uit.
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Binnen werd ik in de kelder aangenaam verrast door een fotoserie van ‘Sporen op de akkers’ van 
Chrit Habets, alhoewel er uit de vorm en inhoud nog meer te halen zou zijn geweest.
 
Jo van Aken presenteerde een aantal foto’s van een kunstwerk aan zee op groot formaat. Alhoewel 
de beelden zeker aanspraken dient men zich af te vragen wat de meerwaarde is van het grote 
formaat. Misschien is de eerste indruk imponerend maar daar kijk je dan toch snel doorheen.
 
De serie ‘scream’ en ‘Under the Bridge’ van Theo Finger waren prachtig. Hier vond hij een juiste 
balans tussen vorm en inhoud.
 
Maja Mars overtuigde met haar subtiele weergave van een paar prachtige beelden met als titel 
‘Museale fotografie’ en ‘Effect van Licht op Vorm’. Beelden met een onderhuidse laag. Je herkent 
meteen haar signatuur, chapeau! Ook haar landschapsfoto ‘Limburgs Toscane’ was sterk te 
noemen.
 
Ook om Jean Pierre Cremers kun je niet heen. Hij weet altijd met zijn beelden de aandacht te 
trekken. Fantasie en creativiteit zitten bij hem in het bloed. Zijn serie ‘Allee… hop…!’ was zeer 
geslaagd.
 
Jo Frijns presenteerde een serie foto’s over folklore muziek die zeer tot de verbeelding spraken. 
Men proefde als het ware de sfeer, alsof men er middenin zat. Een grotere passe partout aan de 
linker- en rechterzijde van het beeld zouden de foto’s meer doen ademen. Adem die deze beelden 
verdienen.

Er viel nog veel meer te bezichtigen. De eigen kijk op water van Wouter Geurts, de serie ‘Knie’ van 
Dennis Ebben, de beelden van Jo Hermans, Guido Verbruggen en last but not least de series van 
Patrick Willems. Kortom een afwisselende expositie.
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VERSLAG EXPO FOTO KOLLEKTIEF ZUID LIMBURG 
 
Fotoweek is de landelijke themaweek over fotografie die in september in heel Nederland 
plaatsvindt. Tien dagen lang staat het land in het teken van fotografie. Er valt van alles te beleven 
voor iedereen die van foto’s en fotograferen houdt.
Maar hier in Zuid Limburg zijn we nog beter bedeeld met een heuse fotomaand.
Liefst vier foto-expositie’s op rij in de maand september...!  Eerst F.K.Z.L in Kerkrade, dan Fotof 
Limburg in Nuth, vervolgens Iso 73 in Landgraaf en tenslotte sluit Fotogroep Waerachtig Mestreech 
de Zuid Limburgse fotomaand af.
En dat belooft heus wat.....!

Van de winnaar van de bondsfoto 
wedstrijd 2014, Foto Kollektief Zuid-
Limburg, mag je natuurlijk wel wat 
verwachten, de lat lag immers hoog....!, 
en de verwachtingen waren daarom ook 
hoog gespannen met zo een gemêleerd 
gezelschap als F.K.Z.L.

Vol verwachting klopt mijn hart al in 
september, als ik me richting Kerkrade 
begeef, waar in de sfeervolle expositie 
ruimte van het voormalige postkantoor 
van Kerkrade, de foto expositie van dit 
foto kollektief wordt geopend.

Direct bij mijn binnenkomst wordt 
ik al aangenaam geconfronteerd met de intens 
zaligmakende stillevens van Marc Reubsaet, de 
unieke wijze waarop hij een doodgewone bloem 
kan isoleren in een fantastisch sfeervol beeld, in een 
geheel eigen stijl.

Van de voorzitter van deze club, Ruud Glasbergen 
waren het vooral de contrastrijke strandtaferelen 
met de weloverwogen geplaatste siloueten die mij 
bijzonder bekoorden, vooral qua sfeer en mooie 
druk.
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Hein Bonnie, dit keer niet in zijn 
vertrouwde treintje, maar had op 
eigenzinnige wijze, heel verassend 
zijn eigen Twilight zone gecreëerd. 
Mysterieus en verassend, compleet 
met bijpassend geluid.

Paul Gadet’s passie ligt duidelijk in de 
reisfotografie, getuige zijn intrigerende 
beelden uit o.a. Uzbekistan.
Marc Kamps toonde ons volop sfeer, 
maar nog meer verhalen, want in 
elke foto zat een verhaal in zijn serie 
stadsbeelden, een beetje weemoedig, 
maar daardoor juist interessant en het 
bekijken meer dan waard.

Götwin van Bergen, zijn naam alleen al 
schept verwachtingen......en warempel.....!                   
getuige deze beelden U niet...?

Bovendien is deze club ook verrijkt met twee 
uitzonderlijke fotografen van het vrouwelijke 
geslacht, Karin Bonnie met haar welbekende 
zelfportretten, ditmaal groot formaat op 
canvas, en Sirrela Dieteren, zij combineerde 
op een uitzonderlijke wijze een beetje urbex 
en heel veel van haar zelf..! Ze omschreef het 
zelf als: Sirella: “Ik vind het een uitdaging om 
in mijn fotografie kwetsbaarheid en kracht 
te combineren tot een pure creatie die in 
balans is”. “Creëren is voor mij een golf van 
expressie! De schoonheid van binnenuit.”

Natuurlijk ontbraken de 10 foto’s van 
de bondsfotowedstrijd niet op deze 
tentoonstelling, daar mag je als club best 
mee pronken. foto: Peter Schell
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Net zoals van de Stilistische natuurfoto’s met veel sfeer van David Peskens, de haast melangolische 
landschappen van Peter Kerkvliet en de contrastrijke zwartwit beelden van Loek Laudy.

Jos Laemers, die voorheen zo verzot was op kleur, maakte een overstap naar een low key interieur, 
soms heel minimalistisch, maar less is more.

Tenslotte, helemaal aan het eind kwam ik Koen Verjans tegen met zijn Working Class Heroes....een 
openbaring...geconstrueerde foto’s noemde hij het zelf, opgezet met een voorbedacht plan, goed 
doordacht en tot in de finesse uitgevoerd.....!

Chapeau..... niet alleen voor Koen, maar voor het hele kollektief....!

Met deze expositie hebben ze laten zien dat ze echt een kollektief zijn.
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EXPOSITIEBESPREKING FG REUVER 

Expositie Fotogroep Reuver 31 augustus t/m 18 september 2014 in het atrium van het kantoor 
van “Woongoed-2-duizend” in Reuver. 

Aan portrettist en illustrator Gerda van Gijzel valt om 14.00 uur de eer te beurt om de expositie 
van Fotogroep Reuver te openen. Ze stelt dat in dit tijdperk van de digitale camera iedereen 
simpelweg door een druk op de knop foto’s kan maken, of toch niet…??? Na het doorknippen 
van het lint verdelen de aanwezigen zich over de ruimte om de 52 foto’s van de in totaal negen 
exposanten te bekijken. Gewapend met pen en papier dwaal ook ik door de ruimte, om hun 
creaties aan een kritische blik te onderwerpen.

Ik loop een beetje tegen de richting in en mijn blik wordt als eerste getrokken door twee series 
met vogelfoto’s die haaks op elkaar staan. Om vogels te fotograferen moet je veel geduld 
kunnen opbrengen, wachten op het juiste moment. Jan van Wylick start zijn serie met de 
opname van een vrachtwagen waarop de tekst “Gek op noten” te lezen is. Er volgen een vijftal 
vogels (die allen deze lekkernij op hun menu hebben staan) en waarvan de bonte specht en 
een Vlaamse gaai op een bemoste tak voor mij eruit springen omdat deze echt goed scherp 
zijn. Albert Hanssen is de maker van de tweede serie; beelden van een koekoek, al dan niet 
badderend, een vogel die je echt zelden te zien krijgt. De jonge koekoek op het nest spreekt 
me wel aan. De opname waar de vleugelbeweging en het water bijna een rotor achter de vogel 
vormen; “klaar voor de start” , vind ik de sterkste uit deze serie.

Naar rechts mijn weg vervolgend valt mijn oog direct op een sfeerbeeld in zwart-wit van Fons 
Janssen. Als paardenliefhebber geniet ik natuurlijk van dit mooi vastgelegde moment, de 
zonnestralen die door de takken van de centraal staande bomen piepen en proberen de mist 
te doorbreken, de paarden in silhouet, rustig grazend, liggend of op wacht staand. De foto is 
echter niet zorgvuldig in passe partout gezet, waardoor hij scheef staat. Dit doet afbreuk aan het 
geheel. Jammer!

Een draaiend wiel in een fabriekshal is mooi in beeld gebracht door Ineke Gerrits, de 
diagonaallijn leidt je rechtstreeks naar de beweging toe. Toch vragen ook de ramen (te?) veel 
aandacht in deze foto en is er in de rechter benedenhoek helaas weinig tot geen detail te 
onderscheiden. De kleurrijke foto ernaast springt ècht in het oog. Wat is dit??? Het lijken wel 
vliegende vissen die proberen te ontsnappen aan de zwaaiende hals met grijpgrage kaken van 
een dinosaurus…
Een opname van Huug Lennaerts van een muziekinstrument met witte ballonnen tegen een 
blauw-witte wolkenlucht houdt vervolgens mijn aandacht vast. Hij is met oog voor detail vanuit 
een apart standpunt genomen en heeft interessante reflecties in de koperen achterkant. Goed 
gezien!
Het ernaast hangende dubbelbeeld van een man met een megafoon zegt me weinig, de tweede 
foto voegt m.i. niets toe. Huugs laatste foto daarentegen springt er voor mij letterlijk weer uit. 
Een muzikant met een ernstige gezichtsuitdrukking, is “reikend naar de vrijheid” op het 5 mei 
festival bevroren in zijn sprong.
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Doorlopend naar de achterkant van Huugs panelen kom ik terecht in een minder goed belicht 
gedeelte van de expositie. De speciaal voor Fotogroep Reuver gemaakte LED verlichting heldert 
de foto’s gelukkig enigszins op. Deze “uit het leven gegrepen” drukke beelden van Paulette Noten 
bieden een kleurrijke maar ook ietwat rommelige inkijk in het leven van haar tante Jo. Het is 
raadzaam om de verhelderende tekst bij deze toch wel gedurfde serie even te lezen, dan begrijp 
je beter wat de fotografe ons wil tonen; een liefdevol gemaakte ode aan dit speciale familielid. De 
foto met spiegel, waar zowel de jonge als de oude tante Jo lachend richting lens kijken vind ik het 
sterkst.

Van de foto’s van Jacques Hensen vind ik een prominent in beeld gebrachte pauwhaan de 
eyecatcher.

Anuska Philipsen beoefent duidelijk graag portretfotografie. Een beeld treft mij bijzonder door 
zijn eenvoud. Een van achteren gefotografeerd en in het midden van de foto gepositioneerd 
tweetal kinderen. Broer en zus? Vriendje en vriendinnetje? Zo jong nog, zittend op een steiger, 
starend over het water naar de overzijde, mijmerend over wat de toekomst hun brengen zal? 
Ik weet het, dat zijn mijn eigen gedachten, maar het is sterk en mooi symmetrisch in beeld 
gebracht.

Ik eindig tenslotte bij het eigenlijke begin van de expositie en word aangenaam verrast door een 
prachtige opname van een punt in Belfeld wat mooi compleet in beeld gebracht is. Het blijkt een 
door Jeu Peulen uit meerdere foto’s samengesteld panorama te zijn. Knap gedaan! Zijn foto van 
een kristallen “paleis” verdient door het mooie lijnenspel in regenboogtinten tegen een zwarte 
achtergrond zeker een nadere bezichtiging.

Het blijkt ook de moeite waard om even voor de digitale presentatie te gaan zitten. Verwonderd 
kijk ik toe hoe bij de “kettingfoto” de eerste opname van een paar handen bij de laatste foto 
veranderd is in een rustiek beeld van traptreden in een tuin.
 
Algemeen
De lijsten hangen aan mooie panelen en de lichte open ruimte in het midden van het kantoor van 
“Woongoed-2-duizend” is zeer geschikt om te exposeren. Helaas blijkt het invallende zonlicht 
door de glazen koepel in de middaguren niet voor iedere exposant even gunstig te zijn. De 
bezoeker moet bij sommige foto’s recht tegen de zon inkijken. Ik wil Fotogroep Reuver feliciteren 
met deze afwisselende expositie en hoop dat nog veel mensen voor 18 september een gaatje 
zullen vinden om te komen kijken.

Tenslotte: het valt me op dat er meerdere foto’s hangen die licht beschadigd zijn of niet recht 
of niet netjes in passe partout gezet zijn en dat vind ik echt jammer. Als daar volgende keer iets 
meer aandacht aan besteed wordt zal dit de expositie zeker ten goede komen.

Josanne Janssen Fotogroep  Belfeld
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