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Foto van de maand  - mei 2015
Thema: blauw 
 
Blauw is de kleur van rust, ruimte en vrijheid. De heldere, koele kleur maakt dat je kalmeert en 
leert te vertrouwen op dat wat het leven brengt. 
Blauw staat voor vredelievend zijn, zoals de blauwhelmen bij de vredesmissies, diplomatie en 
compromissen sluiten. 
Blauw geeft een veilig gevoel, een gevoel van te leren vertrouwen.
Maar blauw kan ook zijn als ijs, kil, doorzichtig. zonder enige bezielende warmte, zo kan het blauw 
ook allerlei toonaarden aannemen en zelfs bijna terugkeren tot haar zwarte schoot, als de kleur 
indigo. 
Maar blauw werkt zeker ook 
inspirerend.....getuige het record 
aantal inzendingen deze maand, 
liefst 34 blauwe foto’s kreeg ik 
toegezonden, waarvoor weer 
hartelijk dank.
Ik heb de foto’s diverse malen 
kritisch bekeken, gewikt en 
gewogen en uiteindelijk.....de 
voor mij mooiste blauwe foto is 
gemaakt door John Vriezelaar 
van fotoclub de Heeg, blauw is 
natuurlijk de hoofdkleur in deze 
foto, maar door het toevoegen van 
de rode lijnen krijgt wel een mooie 
diepte, en het subtiele lichtpuntje 
aan het einde van de gebogen lijn 
zorgt voor het juist geplaatste accent.
Je vraagt je af wat het kan zijn en ook dat maakt het een spannende en interessante foto. Proficiat 
John met deze “true blue” foto van de maand.
De volgende foto van de maand, heeft als thema:Mensen
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 mei 2015 
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). 

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.
Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl

Om de leden alvast te inspireren,  
hier de komende thema's voor de foto van de maand:
juni:       mensen
sept.:     landschap
okt. :     architektuur
nov.:     abstrakt
dec.:     oog voor detail
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van de voorzitter - mei 2015

Van de voorzitter – mei 2015

Het is van alle tijden, de discussies over de (inhoud van de) fotografie. Al in begintijd, 175 
jaar geleden, waren er opvattingen dat je fotografie moest gebruiken voor registratie. 
Fotografie was immers veel beter in staat dan de schilderkunst om heel natuurgetrouw 
afbeeldingen van de werkelijkheid te maken. Er waren echter ook opvattingen dat fotografie 
een vorm van kunst was, waarbij het uitdrukken van emotie van de kunstenaar het meest 
wezenlijk was. Foto’s moesten er niet uit zien als foto’s. Deze twee opvattingen zijn in de 
gehele historie, in steeds weer andere hoedanigheden, terug gekomen.

In veel fotoclubs prevaleert een persoonlijk benadering van de fotograaf boven een feitelijke 
registratie van de werkelijkheid. Dat past in de meer artistieke opvatting over fotografie. De 
Düsseldorfer Schule, onder aanvoering destijds van Bernd en Hilde Becher, gaat uit van een 
formeel registratieve functie van fotografie. Geen subjectieve elementen ingebracht door 
de fotograaf, geen mensen, geen voorgrond, geen onscherpte. De meest bekende fotograaf 
voortgekomen uit de Düsseldorfer Schule was Andreas Gursky. Zijn foto van de Rijn bracht € 
3,9 miljoen op. Volgens Gursky moet de betekenis van foto’s onduidelijk blijven, want het is 
geen architectuur of maatschappijkritiek.

Fotografie is een communicatiemiddel maar de vraag is wat het dan communiceert. De 
dominante stroming is dat fotografie betekenisvol moet zijn. Daarmee wordt dan bedoeld 
dat er menselijke emotie in te vinden moet zijn, vooral sociale fotografie dus. Pure esthetica, 
in het verleden geprezen als middel voor verheffing, wordt als inhoudsloos gezien.

Voor een organisatie als de Fotobond is het belangrijk om verschillende opvattingen over 
fotografie een plaats te geven en te respecteren. Het blijft lastig. Bij wedstrijden vinden 
natuurfotografen zich soms ondergewaardeerd. De vraag is of dat zo is. Bij de laatste 
Bondsfotowedstrijd kregen een aantal natuurfoto’s een sticker, vanwege hun bijzondere 
beeld. Er is meestal veel tijd en veel verbeeldingskracht nodig om een onderscheidende 
(natuur)foto te maken. Het Afdelingsmentoraat over natuur- en landschapsfotografie zat in 
een mum van tijd vol en we starten nu zelfs met twee mentoraten.

Tot slot. Het is eigenlijk een must, vind ik, voor iedere fotograaf die heeft ingezonden voor de 
Bondsfotowedstrijd om naar de bespreking van de jury te komen.
Dus ik zie jullie op 13 mei in Voerendaal of 19 mei in Roermond.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Limburg
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Ook benieuwd wat de jury vond van uw foto’s; waarom kregen sommige foto’s stickers en andere 
niet; waar let de jury op bij de beoordeling? Allemaal interessante vragen en beantwoording van 
die vragen helpt in onze fotografische ontwikkeling. Dus voor alle leden van harte aanbevolen. 

 
Uitnodiging Bespreking Bondsfotowedstrijd 2015 

 
Dit jaar voor het eerst dat we twee avonden organiseren voor de bespreking van de resultaten van de 
Limburgse clubs. Daardoor is er meer tijd voor de bespreking van de clubinzendingen, de topgroepen en 
de onderscheiden foto’s. 

 

De bespreking door jurylid Jan Nabuurs  vindt plaats op woensdag 13  mei om 20.00 uur  

in Cultureel Centrum 'De Borenbrug' aan de Furenthela 16 te Voerendaal. 

De bespreking jurylid Tom Meerman vindt plaats op dinsdag 19  mei om 20.00 uur  

in Zalencentrum ´De Velderie` aan de Prins Bernardstraat 1 te Roermond. 

 

Willen de secretarissen hun leden van deze bespreking op de hoogte stellen en hun uitnodigen 
tot deelname aan deze bijeenkomst. 

   
PROGRAMMA 

1. Bespreking van de ingezonden collecties van de aanwezige Limburgse clubs 
De complete inzending wordt per club besproken – van lage naar hoge rangorde 

2. Korte pauze | Consumpties zijn voor eigen rekening 
3. Bespreking van de bekroonde foto’s met de stickers, brons – zilver – goud. 
4. Bespreking van de inzendingen van de collecties van de topgroepen. 

VERZOEK 

 Aanmelding per club via e-mail  secretaris@fotobondlimburg.nl 
Bij aanmelding te vermelden Voerendaal of Roermond en aantal verwachte leden. 

 Gelieve de dozen met de foto’s op te halen bij Mary van Rossenberg, Peijerstraat 122 in Echt - na 

telefonische afspraak op 06 3482 0172 - in de periode woensdag 25 maart t/m donderdag  9 april. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Frans Smets, secretaris 

FOTO Afdeling 

Limburg BOND 
ond 
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De organisatoren van de tweejaarlijkse fotowedstrijd: de Fotobond Afdeling Limburg (NL), het Verbond 
van Limburgse Fotokringen (B) en de Deutscher Verband für Fotografie (D) organiseren dit jaar samen 
met Huis voor de Kunsten Limburg en Ensemble 88 (het ensemble voor hedendaagse muziek) een 
Euregionaal foto- en muziekproject waar de Euregionale Fotowedstrijd onderdeel van zal uitmaken.
 
De naam van het project en daarmee ook het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2015 is:
 

De Letste Schiech
(de laatste werkdag)

 
Het thema verwijst naar de sluiting van de mijnen, in 2015 exact 50 jaar geleden.
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en Nordrhein kunnen in het kader van de 
Euregionale Fotowedstrijd de mijnsluiting en alles wat doet denken aan de toenmalige laatste ‘schiech’ 
in beeld brengen.
Dat kan aan de hand van foto’s van verlaten mijnsites en –schachten in bovenstaande regio’s of van 
andere objecten die herinneren aan de mijnen en de mensen die er destijds werkten.
Maar de fotografen worden met name ook uitgedaagd om een brug te maken naar vandaag de dag en 
een eigentijdse (anno 2015) vertaling te maken van het thema ‘De Letste Schiech’.
Ook vandaag de dag worden laatste diensten of ‘schiechten’ gedraaid. We leven in een roerige tijd 
waarin ontslagen en werkeloosheid aan de orde van de dag zijn. De (maatschappelijke) gevolgen van de 
economische crisis zijn overal zichtbaar. Bedrijven (groot en klein) moeten noodgedwongen hun deuren 
sluiten, veel winkelpanden staan leeg, mensen kunnen maar moeilijk rondkomen, veel huizen staan te 
koop, uitkeringsinstanties en uitzendbureaus worden druk bezocht etc.
De organisatie van de fotowedstrijd daagt fotografen uit om hiermee aan de slag te gaan.
De wedstrijd staat (alleen) open voor vrijetijdsfotografen die zijn aangesloten bij fotoverenigingen die 
deel uitmaken van bovengenoemde fotobonden of individueel lid zijn van een van de fotobonden.
Uit alle inzendingen worden 50 individuele foto’s en 10 fotoseries geselecteerd voor de foto expositie. 
Bij de beoordeling van de foto’s zal de jury vooral aandacht hebben voor de wijze waarop het thema tot 
uitdrukking is gebracht, met oog voor de inhoudelijke en fotografische kwaliteit van de inzendingen.
Het project ‘De Letste Schiech’ vindt plaats in het kader van het ‘Jaar van de Mijnen’. Het bestaat naast 
de Euregionale Fotowedstrijd en een expositie die in de periode september 2015 t/m februari 2016 op 
achtereenvolgens vier locaties in de Euregio zal plaatsvinden ook uit een concertreeks. De concerten 
(met hedendaagse muziek die refereert naar de mijnsluiting) vinden plaats tijdens de opening van de 
exposities.
De organisatie van ‘De Letste Schiech’ is in handen van de Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-
Limburg), het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-Limburg), de Deutscher Verband für 
Fotografie Nordrhein, het Huis voor de Kunsten Limburg en Ensemble 88.
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Voor meer informatie over het project ‘De Letste Schiech’ en de Euregionale Fotowedstrijd 
verwijzen we u naar de website:
http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd.

Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het Huis voor de Kunsten Limburg of 
van de Fotobond, Afdeling Limburg:
 
Huis voor de Kunsten Limburg
Consulent Film & Fotografie
Patricia Peters
T:   +31 (0)475 – 399 278
E:   ppeters@hklimburg.nl

Fotobond, Afdeling Limburg
Bestuurslid Wedstrijden & exposities
Peter Lambrichs
T:   +31 (0)45 - 575 10 72
E:   peterlambrichs@fotobondlimburg.nl 
 
Alle informatie over de wedstrijd en het Wedstrijdreglement en het Inschrijfformulier kun je 
downloaden via de website van de afdeling Luimburg
         
 
Namens het bestuur van de Fotobond Afdeling LimburgMede mogelijk gemaakt door
Peter Lambrichs
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd.
http://fotobondlimburg.nl/wedstrijden/euregionale-2015.html
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Uitslag Afdelingsfotowedstrijd 
Serie 5-met-Samenhang 

Dat we ons bij de Fotobond, afdeling Limburg kunnen verheugen op een toenemende mate van aandacht/interesse 
voor seriematig werk, bleek al door de stijging van het aantal inzendingen voor deze afdelingswedstrijd in 2014 (40) ten 
opzichte van 2013 (30). 
Dit jaar werd dit aantal zelfs weer overtroffen: in totaal werden 48 series ingezonden. 

De inzendingen voor de 2015-editie van 5-met-Samenhang zijn op dinsdag 7 april op inhoud en techniek beoordeeld 
door de juryleden: 
• Brendan van den Beuken fotograaf met specialisatie documentairefotografie 
 docent en hoofdassessor (examencommissie) aan de Fotovakschool in Venlo 
 www.brendanvandenbeuken.com 
• Jorgen Polman autonoom fotograaf 
 docent aan de Fotoacademie in Eindhoven en medeoprichter Artdelicious Sittard 
 www.jorgenpolman.nl 

Tijdens een openbare bespreking op donderdag 30 april in Zalencentrum De Donderie in Roermond zijn alle ingezonden 
series door de beide juryleden besproken en hebben zij een toelichting gegeven op hun selectiecriteria. 

De juryleden hebben aan de volgende 4 series het predicaat "Genomineerde serie" toegekend en de makers hiervan 
worden door het afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden voor deelname aan Foto Nationaal 2015: 
 

 
 

  



9Rayonbulletin Fotobond Limburg m e i  2 0 1 5

 

 

 

 

De volgende fotografen hebben het weliswaar nét niet gehaald om door te
inzending is door de jury wél het predicaat "opmerkelijke serie" 
 

 

 
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg
opmerkelijke series met het behaalde resultaat en wenst de genomineerde fotografen veel succes 
voor Foto Nationaal. 
Wij gaan er daarnaast van uit dat de kwaliteit van de prijswinnende series en van alle overige inzendingen een 
inspiratiebron vormen zodat we voor de 2016
aantal inzendingen kunnen rekenen. 
 
 
Peter Lambrichs 
Bestuurslid Wedstrijden & Exposities 

e volgende fotografen hebben het weliswaar nét niet gehaald om door te dringen tot de Limburgse top, maar 
het predicaat "opmerkelijke serie" toegekend: 

 

 

et bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg feliciteert de makers van de genomineerde series en van de 
opmerkelijke series met het behaalde resultaat en wenst de genomineerde fotografen veel succes 

Wij gaan er daarnaast van uit dat de kwaliteit van de prijswinnende series en van alle overige inzendingen een 
inspiratiebron vormen zodat we voor de 2016-editie van de afdelingswedstrijd 5-met-Samenhang weer op een g

dringen tot de Limburgse top, maar aan hun 

 

feliciteert de makers van de genomineerde series en van de 
opmerkelijke series met het behaalde resultaat en wenst de genomineerde fotografen veel succes met hun inzending 

Wij gaan er daarnaast van uit dat de kwaliteit van de prijswinnende series en van alle overige inzendingen een 
Samenhang weer op een groot 
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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.

2015

mei

- 2 april tot 7 juni
Galerie De Gau exposeert vanaf 2 april recent werk van de Maastrichtse fotograaf Henk de 
Jager. Galerie De Gau, Van Clermontplein 32, 6291 AV Vaals. Open: di, vrij, zat en zon
 
- 1 april t/m 30 april 
inzenden Online Fotowedstrijd Limbrug in Beeld 2015-1

- 2 mei t/m 31 mei 2015
Wim Fleuren, Maja en Piet Frins en Wim Falkenberg van FC Abedia exposeren bij Foto Gery in 
Heerlen. Voor meer info klik hier.

- woensdag 13 mei om 20.00 uur
De bespreking Bondsfotowedstrijd 2015 door jurylid Jan Nabuurs in Cultureel Centrum ‘De 
Borenbrug’ aan de Furenthela 16 te Voerendaal.
Voor meer informatie klik hier !
 
- dinsdag 19 mei om 20.00 uur
De bespreking Bondsfotowedstrijd 2015 door jurylid Tom Meerman in Zalencentrum ´De 
Velderie` aan de Prins Bernardstraat 1 te Roermond.
Voor meer informatie klik hier !
 
- 29 mei t/m 31 mei 2015
Fotoclub Voerendaal organiseert  in 2015 weer een (tweejaarlijkse) expositie met ca. 100 
werken van de leden.
De expositie zal, evenals in 2013, weer gecombineerd worden met de expositie van de werken 
van een aantal Voerendaalse kunstenaars.
De expositie zal plaatsvinden in Cultureel Centrum De Borenburg in Voerendaal (Furenthela 16 - 
6367 TL Voerendaal)
De officiële opening is op vrijdag 29 mei 2015 om 20.00 uur.

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

-19 juni om 20u
FOTOF LIMBURG organiseert op vrijdag 19 juni 2015 een lezing met John Lambrichts.

Fotoclub Voerendaal  
organiseert ook in 2015 weer een (tweejaarlijkse) expositie

Dit jaar zullen ca. 100 beelden te zien zijn van de volgende leden:
- Emile Bosch         
- Peter Lambrichs
- André Boumans
- Jan Offermans
- Nanon Boulanger

De expositie zal, evenals in 2013, gecombineerd worden met een expositie van werken van een 
aantal kunstenaars die actief zijn in verschillende genres.
Dit jaar zijn hiervoor de volgende kunstenaars uitgenodigd:
- Gert Bonnema          
- Marlies Moonen
- Amber Delahaye
- Gerrie Severens
- Minke Haaksma
- Ed Vondenhoff

De expositie zal plaatsvinden in:
Cultureel Centrum De Borenburg
Furenthela 16
6367 TL Voerendaal

De officiële opening is op  
vrijdag 29 mei 2015 om 20.00 uur.
 
Verdere openingstijden zijn:
- Zaterdag 30 mei van 10.00 tot 18.00 uur
- Zondag 31 mei van 10.00 tot 18.00 uur
 

- Hans Rutten
- Koen Elze
- Ria Tukker
- Hub Habets
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Fotoclub Horst aan de Maas; prima gedaan!!!

Fotoclub Horst aan de Maas organiseerde een avond over landschapsfotografie. Een echte knaller!!!
De zaal "De Leste Geulde" was volledig uitverkocht. En dat bij een (o.a. bij mij) onbekende fotograaf.  
Bas Meelker is zijn naam. Kijk maar eens naar zijn werk http://www.basmeelker.nl/

Hij toonde werkelijk sublieme landschapsfoto's. En hij vertelde daar zéér interessant en duidelijk bij hoe 
hij tot het resulaat komt.
De voorbereiding maakt het grote verschil.

Zijn opname waren op het eerste gezicht voor ieder van ons haalbaar. Zijn standpunt, inkadering 
enz. waren niet zo dat wij dat niet kunnen. Hij won vooral aan kwaliteit en zeggingskracht door de 
voorbereiding. Hij wist de lokatie vaak al van te voren te liggen. Via internet, Google, zocht hij uit 
wanneer  het licht op z'n best stond, of er mist was, of er wel of geen bewolking was. Werkelijk uniek zo'n 
voorbereiding. het resultaat was er naar. 
Welke les kunnen wij dus leren? Steek meer tijd in de voorbereiding. Veel kun je thuis uitzoeken. En sta 
(als dat nodig is) 's morgens vroeg op om de foto's op het juiste moment te maken.
Je foto's winnen enorm!!!
Fotogroep Horst aan de Maas (o.a. Ton)  bedankt voor de organisatie!!!
Fotobond afdeling Limburg bedankt voor de ondersteuning. Met zo'n avond komen we verder!!!

Wim Jenniskens

http://www.basmeelker.nl/ 
http://www.basmeelker.nl/ 
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Fotoclub Echt exposeerde “van indruk tot afdruk”

Fotoclub Echt exposeert in het Gemeentehuis van Echt . In deze bijzonder fraaie en moderne
ambiance had fotoclub Echt op een heel bijzondere manier een boeiende en afwisselende expositie
gerealiseerd.
Er was ‘gebroken’ met de ‘oude’ fotoclub Echt. En, of dat nu te maken heeft met het groot aantal
vrouwelijke fotografen die hier hun werk tentoonstelde en of het nu de moderne uitstraling van
deze excellente expositieruimte was, feit is dat er een totaal andere club foto’s exposeerde dan in
het verleden. Feit is ook dat er een fotoclub a.h.w. was opgestaan die vol met ‘durf’ was en waar het bruiste 
van nieuw leven en activiteit.
Een fotoclub waar de leden kunnen zijn wie ze zijn en zich niet behoeven te houden aan regels door
wie dan ook opgesteld. Men had er, ik zou bijna zeggen, eindelijk voor gekozen om een andere weg
in te slaan. De oude stoffige plat getreden paden waren verlaten. De nieuwe weg voert naar nieuwe
inzichten, nieuwe foto’s, nieuwe indrukken en daardoor dus ook nieuwe afdrukken.
Daar waar vroeger uniformiteit ‘bon ton’ was, stond nu vrijheid en blijheid hoog in het vaandel van
fotoclub Echt. En het hoeft geen betoog dat ik hier bijzonder verheugd over ben.
Ca. 11 dames en zo’n 6 mannen hadden deze schitterende ambiance te baat genomen om helemaal
hun eigen weg te gaan. Hun eigen weg in zowel de foto’s alsook in de presentatie hiervan. Weg met
de uniforme lijsten van 40x50 cm… Weg met de geijkte witte borden. Weg met allemaal dezelfde
formaten foto’s. Weg met de strakke lijn in de presentatie. Foto’s, groot, klein, groter en het groots
hingen fraai op de met zwarte doek bespannen borden.
Je bent er even beduusd van, omdat je toch met een bepaalde gedachte en idee en verwachting naar
een bepaalde expositie van een bepaalde fotoclub gaat kijken. En dan is het even wennen als je dit
dan ziet… Je raakt er wat verward van… De vraag dringt zich op… is dit wel fotoclub Echt? Ben ik wel
op de goede plek? En je raakt steeds enthousiaster als je letterlijk en ook figuurlijk de ronde maakt
en het tentoongestelde werk bekijkt en proeft… Zeker er waren ook ‘gewoon’ traditionele foto’s te
bewonderen, maar zeker ook nieuw en verfrissend werk tot aan Andy Warhold-achtige benadering
toe (Hugo van Ool).
Al met al een expositie die men eigenlijk niet gemist mag hebben. Samen met o.a. Fotof Nuth wordt
en er nu een nieuwe en andere manier van exposeren en fotograferen gepropagandeerd. Een
heuglijke ontwikkeling dus. Immers ieder fotograaf is anders en laat dit uitkomen in haar en zijn
foto’s, in verzorging, dus met of zonder passe-partout of met afwijkende maten en presentatie… Dat
alles kan en mag bij fotoclub Echt. Dat maakt blij en geeft hoop voor de toekomst.
Tja en natuurlijk is niet alles perfect en is er een enkele foto waar je vraagtekens bijzet , en kan het
hier en daar wat ‘beter’, maar de algemene indruk is bijzonder , bijzonder positief!
En toch… blijft het in mijn hoofd murmelen en zoeken naar de oorzaak… van deze metamorfose…
Zou het toch komen door de invloed van de vrouwelijke fotografen… Of komt het omdat er ook
landelijk, hier en daar, meer aandacht is voor wat meer progressie en het ‘Andere’ fotograferen en
is de voorzitster van de BNAFV (Els Tijsen) hier ook debet aan? Wie zal het zeggen.
Rest mij fotoclub Echt een grandioze pluim te geven en een meer dan welgemeende proficiat toe te
wensen… Ga zeker zo door op deze ingeslagen weg waar het niet altijd even makkelijk is en waar ,
soms, moeilijke stukken zullen voorkomen . Laat je er niet door tegenhouden maar houdt koers. Het
was verfrissend en maakte blij… Heerlijk toch als je als vrijetijdsfotograaf gewoon je EIGEN kunt en
mag zijn en niet in het een of andere keurslijf wordt gedwongen… Lang leve de fotografische
revolutie, zou ik geneigd zijn te roepen!!!

Miel van Montfort
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