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van de voorzitter - december 2014

“Leve de afdeling, de afdeling leeft” schreef Peter van Tuijl bij zijn inleiding op het 
interview dat hij voor ons huisblad InBeeld had met Diana Putters tijdens de driedaagse 
fotomanifestatie Limburg Foto 2014. Binnen het Bondsbestuur hou ik al enige tijd een 
pleidooi voor een belangrijkere rol van de afdelingen in de Fotobond. Interessante 
activiteiten organiseren dichtbij de leden is naar mijn mening belangrijk voor een succesvolle 
organisatie.

Er zijn landelijk grote verschillen in de mate waarin afdelingen activiteiten organiseren voor 
hun achterban. Een eerste discussie over de rol van de afdelingen binnen de bond hebben 
we inmiddels gevoerd. Dat zal het komende jaar verder worden uitgewerkt.

We kunnen ons in Limburg gelukkig prijzen met het feit dat we goede mensen hebben in 
ons afdelingsbestuur, voor onze website en, als we een beroep doen op leden van clubs om 
bij te springen, we nooit nul op het rekest krijgen. Dankzij al die mensen zijn we in staat om 
diverse activiteiten te organiseren.

We kunnen met enige voldoening (en een beetje trots) terug kijken op een goed jaar 
met als hoogtepunt de driedaagse Limburg Foto. Ik bedank mijn mede bestuursleden, de 
redactieleden van onze website, al die vrijwilligers die in 2014 hebben meegeholpen en alle 
leden die deelgenomen hebben aan onze activiteiten. Daarvoor doen we het tenslotte. 

Ik wens iedereen alvast heel fijne feestdagen en een fotogeniek 2015.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand - december 2014

Of het nu de ambitie is van de sporter, de zweem van romantiek die over een kersvers 
bruidspaar hangt, de sfeer van een bijzonder evenement of de karakteristieke blik die ieder 
mens of dier uniek maakt, een goede foto vangt ze allemaal. En het is mijn passie om iedere keer 
als ik met mijn camera op pad ga met die foto thuis te komen waaruit precies die emotie spreekt 
waar u naar op zoek bent.

Voor mij was het een waar genot om deze fantastische inzendingen te aanschouwen, opvallend 
veel intense zwart- wit foto’s waren er bij, waarbij je als het ware in het verhaal wordt getrokken 
en je de fantasie de vrije loop kan geven, over wat deze fotograaf mij met deze foto mee gaf, de 
inhoud van een foto....daar draait het tenslotte toch om.
De winnende foto komt deze keer uit het noorden van onze provincie, is lid van fotoclub Blerick, 
Rene Engels. Een fraaie tegenlicht opname met boeiende tegenstellingen tussen licht en donker. 
Hierdoor ontstaat een mooie dieptewerking. Een foto waarop het lijkt of de tijd heeft stil 
gastaan, waarbij het licht mooi binnenvalt door een met spinnenweb getooid keldergat, en de 
lange schaduw die fraai het beeld uitloopt.
Natuurlijk een beeld met een boeiend verhaal.....maar bovendien uiterst goed in beeld gezet, 
proficiat Rene met jouw verhalende foto...!

De volgende foto van de maand, heeft als thema: Eenvoud...simpel....
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 december 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

To help you on the way down the road
Couldn't quote you no Dickens, Shelley or Keats

'Cause it's all been said before
Make the best out of the bad just laugh it off

Didn't have to come here anyway
So remember, every picture tells a story don't it?

Het laatste stukje van de inmiddels legendarische song van 
Rod Steward uit 1971, dat refereert aan het thema van deze 
maand, elke foto vertelt een verhaal.
Fotografie documenteert het leven in al zijn facetten, 
fotografie vertelt het verhaal. En dat is exact de reden dat ik 
fotografeer. Fotografie is voor mij het vastleggen van emoties. 
Een lach of een traan, een boze blik of een ontwapenende 
knipoog. Fotografie is voor mij het vastleggen van sfeer. Op 
het juiste moment op de juist plek zijn, dat geeft mij een kick.
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uitslag limburg in beeld/limburgse bedrijvigheid

Voor deze tweede editie in 2014 van de online fotowedstrijd Limburg in Beeld konden in de 
maanden september en oktober foto's worden ingezonden met de bedrijvigheid in Limburg, in 
de meest ruime zin, als onderwerp.

In tegenstelling tot bij de vorige editie van deze wedstrijd, waarbij de juryleden Jan Mrösz 
en Ted Born een keuze moesten maken uit 80 inzendingen, werden voor deze editie maar 20 
beelden ingestuurd.
En dit ondanks het feit dat onze provincie een veelheid aan onderwerpen bied die binnen dit 
thema passen.

Alle ingezonden beelden zijn hier te zien. Voor deze tweede editie in 2014 van de online 
fotowedstrijd Limburg in Beeld konden in de maanden september en oktober foto’s worden 
ingezonden met de bedrijvigheid in Limburg, in de meest ruime zin, als onderwerp.

In tegenstelling tot bij de vorige editie van deze wedstrijd, waarbij de juryleden Jan Mrösz 
en Ted Born een keuze moesten maken uit 80 inzendingen, werden voor deze editie maar 20 

1e prijs 
Erik Schepers 

FK Echt 

2e prijs 
Frank van Eck 
FK eXposure

3e prijs 
Hub. Tonnaer 
FG Interfocus 
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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.

Voor de volgende editie van Limburg in Beeld is gekozen voor het volgende thema:

Limburgs verenigingsleven in Beeld

In Limburg speelt het verenigingsleven een belangrijke rol; het is een sociaal bindweefsel. 
Hierdoor biedt onze provincie een veelheid van onderwerpen die binnen dit thema passen.
Bij deze wedstrijd kunnen alle verschillende verenigingsvormen een inspiratiebron vormen: sport, 
muziek, kunst- & cultuur, etc.
Enige voorwaarde is natuurlijk weer dat de associatie met Limburg nadrukkelijk naar voren komt 
in het beeld.

Meer informatie over de volgende editie van Limburg in Beeld (wijze van inzenden, prijzen, etc.) 
en het wedstrijdreglement zal eind februari worden gepubliceerd op de afdelingswebsite.
Inzenden is mogelijk tussen 1 maart en 30 april 2015.
 
Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities
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FOTO INDIVIDUEEL 2014 

Deze wedstrijd heeft als doel beginnende en gevorderde leden de mogelijkheid te bieden hun 
werk landelijk te tonen en te toetsen aan het fotografisch werk van andere beginnende en 
gevorderde leden. Beginners en gevorderden bepalen zelf in welke klasse zij deelnemen.
De uitslag werd bekendgemaakt in een openbare bespreking op 30 nov. j.l. in Schagen.

Over het algemeen is er geen thema of onderwerp aan de wedstrijd verbonden.

Uitslag Foto Individueel 2014 / Topklasse

1e plaats
Carla Vermeend (3001665)

2e plaats
Jan Teeuwen (0923105)
Harm Kraaijenbrink (0624090)
Peter Schouten (1502130)

3e plaats
Rob Haars (0742007)
Bert Peerboom (0811123)

Uitslag Foto Individueel 2014 / Bondsklasse
 
Hieronder de hoogste Limburgse scores: 

Zilver
Falkenberg, W. / FC Abedia - Landgraaf (1712012)
Frins, Piet / FC Abedia - Landgraaf (1712042)
Brons 

Schreurs, Lucie / AFV Blerick (1727034)
Engels, René / AFV Blerick (1727062)
 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd !
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‘Anders kijken is meer zien’
 
De Verdieping is voor de ene fotograaf een ontdekking van zijn/haar fotografische identiteit, voor een 
ander een zoekproces naar een nieuwe aanpak en voor weer een ander een verdieping van zijn/haar 
genre. Kortom voor iedereen is verdieping een ander proces afhankelijk van het stadium waarin je als 
fotograaf bent. Voor beginnende fotografen is het vooral ontdekken van de vele mogelijkheden die 
je als fotograaf hebt om een onderwerp in beeld te brengen voor de meer gevorderde fotograaf een 
ontdekking van nieuwe mogelijkheden.
Iedereen volgt zijn/haar eigen plan. Van belang is om voor de zes bijeenkomsten zoveel mogelijk vast te 
houden aan de onderwerpkeuze die aan het begin is gemaakt, want verdiepen is ook voor langere tijd 
met één onderwerp bezig zijn. Daardoor ontstaat meer diepgang en leer je nieuwe mogelijkheden door 
het proces van proberen en evalueren.
De gekozen onderwerpen liepen uiteen, variërend van landschappen met gevoel, tot romantische 
fotografie en een hoofdstroom die zich bezighield met straatfotografie in diverse variaties. Mensen in 
een stedelijke omgeving, bijzondere types of mensen in een geabstraheerde achtergrond. Ondanks de 
verschillende onderwerpen was er onder de deelnemers veel interesse in elkaars werk. Dat maakte 
deze editie boeiend. Iedere deelnemer laat op de website van de afdeling vier foto’s zien die tijdens de 
Verdieping zijn gemaakt. Hieronder per deelnemer in kleine foto.

Frans Grommen.

Cursus de verdieping 2
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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.

december 2014
 - 8 november t/m 5 december 2014
Fototentoonstelling van Fotogroep Inter-Limburg in het cultuurcentrum Achter Olmen te 
Maaseik (B)
 
- 2 december 2014 t/m 1 maart 2015
Expositie NIeuwe Oogst in Centre Ceramique te Maastricht, naar aanleiding van de 
Masterclass Verhalende Fotografie o.l.v. John Lambrichts.
 
- 7 december 2014
Zondag 7 december 2014 is er weer de jaarlijkse Dia-Digi-Dag in Reigershorst, Pastoor 
Maesplein 13 in 6034 TE Nederweert-Eind.
Voor meer informatie zie de flyer of de website van AV-zonlicht 
 
- 13 december 2014 t/m 10 januari 2015
Foto Nationaal 2014 in het gemeentehuis Beek (zie website voor de openingstijden !)

Exposities en lezingen
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Met veel plezier nodigen wij u uit voor de fototentoonstelling NIEUWE OOGST, 
geslaagde talenten masterclass verhalende fotografie o.l.v. John Lambrichts van 2 
december t/m 1 maart 2015 in Centre Ceramique te Maastricht.
 
Te zien zijn vijf fotoseries: 
- kinderlijke onschuld,
- een BDSMspeelweekend van drie koppels,
- een man die met stemmen in zijn hoofd leeft,
- hoe leeft een jonge vrouw met haar lichamelijke beperking en 
- de totstandkoming van een natuurbrug.
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