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van de voorzitter - september 2015

Altijd weer spannend, het organiseren van een fotowedstrijd, in dit geval de Euregionale 
wedstrijd. Zoals gebruikelijk was er een thema voor deze wedstrijd. Voor deze editie was 
dat, vanwege het jubileum van de voor Limburg ingrijpende beslissing tot sluiting van de 
mijnen, de Letste Schiech. De grote werkeloosheid die daar het gevolg van was, vertoont 
overeenkomsten met de economische crisis die zich een aantal jaren geleden aandiende, en 
waarvan we nog steeds niet helemaal hersteld zijn.
 
Fotowedstrijden met een thema leveren altijd minder inzendingen op dan bij vrije 
wedstrijden zoals Limburg Foto. 
Blijkbaar was dit thema voor onze bondsleden moeilijk, of niet inspirerend. Bij vorige edities 
hadden we de meeste inzendingen, dit keer de minste. Oké, goed voor onze Belgische en 
Duitse collega’s. 
 
Ook interessant wat de kwaliteit van de inzendingen is. Snel even over de schouders van 
de juryleden meegekeken en zij zullen in hun juryrapport hun indrukken geven, maar het is 
toch wel een beetje jammer als je foto’s ziet waar niet is scherp gesteld op de mensen waar 
het om gaat maar op de muur er achter. Jammer want dat haalt de potentie uit zo’n foto. 
Een serieuze fotohobbyist zou toch enige camerabeheersing mogen hebben? En dan nog de 
foto’s die afvallen doordat ze op een stuk karton zijn geplakt en inmiddels besloten hebben 
tot scheiding.
Het zijn van die dingen die met weinig inspanningen veel verbetering kunnen geven.
 
Dan tot slot, eind september de lezing van Tom Meerman over de hoogtepunten van 175 
jaar fotogeschiedenis. Voor iedereen een must zou ik zeggen.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
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Foto van de maand september 2015

Thema: Landschap
Peter Nijskens van Fotogroep de Kiekkast.
 

Landschap is een zeer geliefd onderwerp voor 
veel fotografen onder ons.

Maar ook bij niet-fotografen gaat de camera 
altijd mee op wandelingen en zeker op vakantie. Het landschap is vaak mooi, het laat zich 
betrekkelijk eenvoudig benaderen en het ondergaat boeiende veranderingen met de loop 
van de dag en van het jaar.
De meeste fotografen die ik ken staan het grootste deel van hun tijd te zeuren voor het 
raam.
Te nat, teveel wolken, geen wolken genoeg, te weinig licht, geen licht, teveel licht. Het is 
alsof deze hobby compleet tegen de zin moet beoefend worden.
Weer of geen weer, voor fotografie is het altijd weer. Vanaf het moment dat er licht is, hoe 
weinig ook, is er fotografie mogelijk. Elk weertype heeft een bepaalde sfeer. Kan je die sfeer 
vatten en fotografisch weergeven, dan ben je op de goede weg.
Wil je je onderscheiden van de rest, dan zal je moeten afzien!
En dat is er overduidelijk te merken aan de inzendingen van deze keer, bij elk weertype en in 
elk seizoen trokken ze er op uit, weer of geen weer bestaat eigenlijk niet....!
Liefst 24 prachtige landschapfoto’s in alle varianten kreeg ik te beoordelen deze maand, en 
uiteindelijk, na rijp beraad, heb ik gekozen voor die schitterende foto van Peter Nijskens 
van fotogroep de Kiekkast, magnifiek in beeld gezet, eenvoudig van kleur, mede door de 
sublieme toevoeging van de bauwe bloemetjes op de voorgrond, die je feilloos door het 
beeld laten dwalen naar het puike groepje bomen, te midden van dat idyllisch kapelletje, 
echt een uitzonderlijk plaatje....! Proficiat Peter met deze mieterse foto.
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: Architektuur
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 september 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). 
Vermeld even het thema van de foto van de maand in je email.

Bedankt alvast en tot de volgende foto van de maand.

Jean Pierre Cremers
Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
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Exposities en lezingen
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Gemeentehuis Beek
R a a d h u i s s t r a a t  9

www.gemeentebeek.nl

E X P O S I T I E

PODIUM 
BEELDTAAL

30 aug. t/m 25 sept. 2015
Openingstijden:

ma t/m vrij 9.00 – 12.30 uur
woe 14.00 – 19.00 uur

zo 6 september 13.30 – 17.30 uur

Sjef Hutschemakers

Ziggy Beckers

Connie Akkermans

Hans Nohlmanns

Koen Verjans

Henk de Jager

Mariet Hendrikx-Rademakers

Ine Gorissen

Han Borger
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Euregionaal foto- en muziekproject 
'De letste schiech' 

 
 
Over 'De Letste Schiech' 
De mijnsluiting heeft in Limburg en omstreken veel teweeggebracht. Duizenden arbeidsplaatsen gingen verloren. 
Ensemble 88, het Limburgse ensemble voor hedendaagse klassieke muziek, en tientallen vrijetijdsfotografen uit de Euregio blikken 
in het kader van het Euregionale foto- en muziekproject ‘De Letste Schiech’ terug op het jaar dat de mijnen gesloten werden, in 
2015 exact 50 jaar geleden. Ook trekken zij de lijn door naar vandaag de dag. Want ook anno 2015 worden (veelal vanwege de 
economische crisis) veel ‘letste schiechten’ (laatste werkdagen) gedraaid. 
 
De organisatie van het project is in handen van: 

• Fotobond Limburg (NL) 
• Verbond van Limburgse Fotokringen (B) 
• Deutscher Verband für Fotografie (D) 
• Ensemble 88 
• Huis voor de Kunsten Limburg. 

 
Euregionale Fotowedstrijd 
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands- en Belgisch-Limburg en Nordrhein die aangesloten zijn bij verenigingen die deel uitmaken van 
bovengenoemde fotobonden of individueel lid zijn van een van de fotobonden, konden in het kader van de Euregionale 
Fotowedstrijd foto's (of series) inzenden die betrekking hebben op de mijnsluiting en alles wat doet denken aan de toenmalige 
laatste ‘schiech’. Bijvoorbeeld 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. 
De Fotografen werden echter met name uitgedaagd om een brug te maken naar vandaag de dag en een eigentijdse (anno 2015) 
vertaling te maken van het thema ‘De Letste Schiech’, want 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. 
 
Exposities 
Uit de inzendingen heeft een internationale jury op dinsdag 11 augustus drie prijswinnende foto's en drie prijswinnende series 
geselecteerd die, aangevuld met een selectie uit de overige inzendingen, deel uit maken van een expositie van ongeveer 40 beelden 
die in de periode augustus 2015 t/m februari 2016 op de volgende vier locaties in de Euregio te zien zal zijn. De exposities zijn gratis 
toegankelijk. 
 

Zaterdag 29 augustus 
t/m 

zondag 13 september 2015 

Zondag 18 oktober 
t/m 

woensdag 11 november 2015 

  
Werkplaats K 

Elbereveldstraat 105 - 6466 JM Kerkrade 
Bibliotheek De Domijnen 

Herenhof 1 - 6162 EB Geleen 
• Zaterdag 29 augustus 

van 17.00-19.00 uur (OPENING) 
• Zondag 30 augustus 

van 13.00-17.00 uur 
• Zaterdag 5 en zondag 6 september 

van 13.00-17.00 uur 
• Zaterdag 12 en zondag 13 september 

van 13.00-17.00 uur 

• Zondag 18 oktober 
van 16.15 -18.00 uur (OPENING) 

• Dinsdag 20 en 27 oktober & 3 en 10 november 
van 11.00-17.30 uur 

• Woensdag 21 en 28 oktober & 4 en 11 november 
van 11.00-17.30 uur 

• Vrijdag 23 en 30 oktober & 6 november 
van 14.00-20.00 uur 

• Zaterdag 24 en 31 oktober & 7 november 
van 10.00-15.00 uur 

Parkeren kan gratis op het terrein van Werkplaats K Parkeren kan (betaald) op de nabijgelegen parking in de 
Elisabethstraat. 
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Kamer van Koophandel Heerlen nr. 14060204                                                                                                                NL89 INGB 0000 4208 53 - INGBNL2A 

FOTO Afdeling 

Limburg BOND 
ond 

 
UITNODIGING 

 
Een avond boordevol beelden!  

Over de ontwikkelingen in het kijken, maken en gebruiken van foto’s door de jaren heen. 
 

 

Het bestuur van de Fotobond afdeling Limburg nodigt haar leden uit voor een 

Lezing Hoogtepunten van 175 jaar Fotografie door Tom Meerman 
De lezing vindt plaats op maandag 28 september :: aanvang 20.00 uur  

Zalencentrum 'De Velderie' aan de Prins Bernhardstraat 1 te 6043 BG Roermond. 

  

Inhoud van de lezing: 
We gaan kijken naar de stijlen en stromingen van de geschiedenis van de fotografie. Vanaf het begin van 
de zoektocht naar de mogelijkheden van de techniek in 1839 tot aan de verwarrende overdaad van beeld 
in de 21ste eeuw. Fotografie is de taal waarin we nu al 175 verslag doen van onze kijk op de wereld. Maar 
ook is fotografie een machtig middel om de kijker op gedachten te brengen. 
Niet alleen de grote geschiedenis van de fotografie is belangrijk: vooral telt dat ieder individu zelf ook 
ontwikkelingen doormaakt. Heel opmerkelijk is dat voor bijna iedereen in gelijksoortige stappen gaat. 
Voor de fotograaf/toehoorder van mijn verhaal is het daarmee ook een kijkje naar binnen.  
De avond zit boordevol beelden en namen. Het kan zeker geen kwaad om pen en papier mee te nemen. 
 
Over Tom Meerman: 
Tom Meerman (1959) is opgeleid als autonoom kunstenaar. Hij fotografeert nu al 38 jaar en ontdekt nog 
telkens nieuwe mogelijkheden en verhalen om te vertellen middels zijn foto's. Op dit moment werkt hij als 
coördinator van de Fotovakschool. Vorig jaar verscheen zijn boek De Culemborgers, waarin de stad 
Culemborg wordt vastgelegd in de composities van het beroemde boek The Americans van Robert Frank. 
Zijn boek Amsterdams Peil is nu in voorbereiding. 
 
 
De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Fotobond afdeling Limburg. Wilt u zich wel vooraf even 
aanmelden door een email te sturen naar: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl 

 
Namens het bestuur, 
 
Fotobond afdeling Limburg 
Mary van Rossenberg 
Bestuurslid Opleidingen & Sprekers 
T: +31(0) 6 3482 0172 
E: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl 

 
 

mede mogelijk gemaakt door:  
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wedstrijden

 

 

 

 
 

Online Fotowedstrijd 
Limburg in Beeld 

 
Op 1 september gaat de volgende editie van deze online fotowedstrijd van start met als thema: 
 

Limburgse religies in Beeld 
 
Geen enkele andere Nederlandse provincie kent procentueel zoveel katholieken als Limburg. Dit 
blijkt niet alleen uit het aantal kerken, kapellen en wegkruisen die je tijdens een wandeling door onze 
Provincie tegenkomt, maar ook uit de vele religieuze feesten en processies. 
De opkomst van diverse andere religies heeft in onze Provincie echter ook geleid tot vele andere religieuze 
gebouwen en uitingen. 
 
Bij deze wedstrijd kunnen niet alleen religieuze gebouwen, uitingen en feesten een ruime bron van 
inspiratie vormen, maar vooral ook de wijze waarop mensen hun geloof beleven (thuis, in en om 
religieuze gebouwen en in de openbare ruimte). 
 
Foto's kunnen worden ingezonden vanaf dinsdag 1 september t/m zaterdag 31 oktober via het e-
mailadres LimburginBeeld@fotobondlimburg.nl. 
Aansluitend zullen de ingezonden beelden worden gejureerd door onze beide vaste juryleden 
waarna begin november de uitslag zal worden gepubliceerd op de website van de afdeling. 
 
De inzenders van de drie winnende foto's 
ontvangen een afdruk van hun inzending 
een afdruk in de vorm van een 
wanddecoratie. 
Deze wordt wederom ter beschikking 
gesteld door de wedstrijdsponsor Vakcolor Digitaal BV uit Buchten. 
 
Meer informatie over deze wedstrijd (wijze van inzenden, prijzen, etc.) en het wedstrijdreglement 
kun je vinden in de documenten "Limburg in Beeld; informatie" en "Limburg in Beeld; reglement" 
Deze documenten kun je op de website van de afdeling downloaden. 
 
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 



11Rayonbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 5  | 

De Martien Coppensprijs in financieel mogelijk gemaakt door de Fotobond, haar zuidelijke afdelingen en het 
Dialectenfestival Lieshout 
 



 
Ben je vrije-tijdsfotograaf? Maak je graag documentaire foto’s? Van bij voorkeur mensen? 
Laat je dan uitdagen door de Martien Coppensprijs 2016.  
De fotowedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door vrije-tijdsfotografen.   
Het thema van de Martien Coppensprijs 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse 
rituelen. 
Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu, met een fotomaatje of met een groepje 
fotografen. 
Het gaat om een samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Je foto’s worden door 
gerenommeerde profs beoordeeld.  
 
Over documentaire fotografie 
Een fotodocumentaire bestaat uit een reeks samenhangende foto’s, die gaan over iets dat echt 
gebeurt, echt gebeurd is of echt bestaat. Documentaire reeksen gaan meestal over mensen, over wat 
ze zoal doen of de omstandigheden waarin ze verkeren. Soms betreft het nieuws (reportage), maar 
vaker gaat het om een achtergrondverhaal over aspecten uit het (dagelijks) leven van (een groep) 
mensen. Een documentaire kan ook gaan over een stad, een gebouw, een dier of een ding, maar 
alleen maar in relatie tot wat er met dat ding of gebouw gebeurt. Bij de meeste documentaires krijg 
je niet alleen informatie over het onderwerp of thema, maar ook een indruk van wat de fotograaf er 
van vindt.  
 
Over het thema 
‘Zo doen we dat tegenwoordig’ ofwel hedendaagse rituelen. Hedendaagse rituelen, wat zijn dat? 
Volgens Van Dale zijn rituelen ‘een geheel van overgeleverde gebruiken, plechtigheden en 
ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven’.  
Wij  kiezen voor ‘hedendaagse rituelen‘ een wat bredere omschrijving: ook steevast herhaalde 
gewoonten, gebruiken en ceremoniën van mensen op voor hen of voor de buitenwereld belangrijke 
of kenmerkende momenten rekenen we hiertoe.  
Tot hedendaagse rituelen rekenen we ook de als nieuw geïntroduceerde rituelen van bijvoorbeeld 
expats en nieuwe Nederlanders, maar ook het ‘nieuwe jasje’ van de klassieke rituelen.  
Lees meer over rituelen op www.rituelenjannesmulder.nl  
 
Over Martien Coppens 
Martien Coppens (1908 – 1986) was een in Brabant beroemde fotograaf. Hij werd geboren in 
Lieshout en studeerde voor de oorlog fotografie in München. Hij maakte tijdens zijn leven tientallen 
fotoboeken en gaf met zijn documentaire werk een gezicht aan het zich uit armoede en achterstand 
ontworstelende Brabant. Hij is niet alleen in Brabant, maar later ook internationaal bekend 
geworden door zijn betrokken en bewogen documentaire foto’s van gewone mensen.  
 
Meedoen?  
Voor leden van de Fotobond is deelname gratis.  Niet-leden betalen € 10,- inschrijfgeld.  
Schrijf je allereerst in via: http://www.fotobond-brabantoost.nl/nieuws/inschrijven-martien-
coppens-prijs/ 
Je ontvangt dan ’n korte checklist met vervolgstappen. 
De foto’s moeten uiterlijk op 15 mei op het inzendadres: Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp, zijn ontvangen. 



12Rayonbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 5  | 

agenda

september 2015

-29 augustus t/m 13 september
Expositie Prijswinnaars Euregionale Fotowedstrijd 2015 , Werkplaats K, Elbereveldstraat 105 
te Kerkrade. Zaterdag en zondag 5 en 6 september en 
12 en 13 september van 13-17u

-30 augustus t/m 25 september
Expositie Podium Beeldtaal, Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9 te Beek. 
Openingstijden: ma t/m vrij 9u t/m 12:30u woe 14u t/m 19u, zon 6 september 13:30u t/m 
17:30u

-4 t/m 27 september
Expositie FKZL , Post Kerkrade, Hoofdstraat 16 te Kerkrade

-11 t/m 20 september
Expositie Fotoclub Helden – Panningen ons werk in De Ringoven in Panningen 
(Ringovenstraat 12 Panningen).

-28 september
Tom Meerman houdt maandagavond 28 september in Roermond een lezing over de 
hoogtepunten van 175 jaar fotografie. 
Een avond boordevol beelden! Kom meer te weten over de ontwikkelingen in het kijken, 
maken en gebruiken van foto’s door de jaren
heen.



13Rayonbulletin Fotobond Limburg s e p t e m b e r  2 0 1 5  | 

meningen

Verslag lezing John Lambrichts Fotoclub FotoF

Cameraman of Fotograaf?

Fotoclub FotoF organiseerde een inspirerende avond met John Lambrichts over verhalende 
fotografie, waarbij we ook een goed inkijkje in de fotografie-keuken van John kregen. De zaal 
was goed gevuld en er was snel een levendig vraag- en antwoordspel, waardoor iedereen 
uiteindelijk 3,5 uur aan de stoel gekluisterd zat. De avond bestond eigenlijk uit 2 delen, 
waarbij John in deel 1 verslag deed van zijn eigen fotowerk en werkwijze, na de pauze 
kwamen de resultaten van de masterclass verhalende fotografie aan de beurt. 

Voor de pauze passeerden met name zijn indringende fotoprojecten ‘Walton City’ en 
‘Oeververlangen aan de Maas’ de revue. Walton City is een zeer indringende documentaire 
serie, waarbij John 2 jaar lang 4 dakloze broers uit Maastricht heeft gevolgd en 
geportretteerd. Alle 4 de broers waren zwaar verslaafd aan drugs en/of alcohol. Voor John 
was deze serie eigenlijk een aanklacht tegen het idealistische plaatje dat Maastricht wilde 
laten zien als bourgondisch balkon van Europa. John wilde in deze serie waar de mens op 
de voorgrond staat, het andere Maastricht met diens grote problemen rondom drugs en 
daklozen laten zien.

Oeververlangen aan de Maas is eigenlijk ontstaan als een herinnering aan zijn ouders en 
zijn jeugd, uiteindelijk is het een project geworden waar John 3 jaar aan gewerkt heeft. 
John geboren en getogen aan de Maas wilde de impact die het Grensmaas project had op 
zijn geboortegrond vastleggen. In dit project lag bij John de focus op de natuur die groot en 
machtig is en zette hij de mens op de achtergrond. 

Beide projecten zijn duidelijk voorbeelden van de rauwheid van het leven. Terwijl John 
in Walton City dit ook duidelijk in de rauwheid van zijn beelden laat zien maakt hij in 
Oeververlangen een opdeling in onscherpe zelfs surrealistische beelden met aan de andere 
kant scherp gestoken beelden. Onscherpe foto’s bieden meer ruimte aan fantasie terwijl 
scherpe foto’s door hun detaillering net zeer verhalend zijn. Voor John weer een bewuste 
keuze om begeleidende teksten voor een expositie of boek zo veel mogelijk te beperken. Bij 
John ontstaan in het merendeel van de gevallen de beelden uit duidelijk vooraf gemaakte 
keuzes, een van de typeringen van John’s werkwijze. Een goede voorbereiding, voordat er 
überhaupt beelden geschoten worden, is voor hem een must en als hij zich op een serie 
stort dan is hij daar ook alleen maar mee bezig. Als je namelijk veel tijd spendeert aan iets 
vergroot dat ook de kans op succes. Ook al heb je een beeld in je hoofd vaak moet het nog 
groeien en dat heeft tijd nodig. 

John is iemand die denkt in zwart-wit beelden, hij is iemand die wil tekenen en schilderen 
met contrasten, ook in Photoshop. Hij poneerde toen ook de volgende stelling: ‘Wat is 
waarheid in de fotografie?’ Zowel met licht als met Photoshop kun je stevig manipuleren. 
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In het fotografie landschap is veel veranderd met de introductie van de digitale camera.Wil 
je als professionele fotograaf overleven, moet je zorgen voor een eigen handschrift en stijl. 
John heeft daarom ook de keuze gemaakt meer naar de fine-art/autonome fotografie over 
te schakelen.

Na de pauze kwam het resultaat van de eerste versie van de masterclass verhalende 
fotografie ter sprake. Getoond werden de series van de 5 geslaagden (Johan Horst – Joep 
Keij – Susan Leurs – Diana Putters – Frans Smets) van deze opleiding. De verhalen waren 
zeer divers van kinderlijke onschuld, leven met een geestelijke of lichamelijke beperking, 
de totstandkoming van een natuurbrug tot een BSDM-speelweekend. Onderdeel van deze 
opleiding was ook een expositie onder de naam ‘Nieuwe Oogst’ in Centre Céramique 
te Maastricht. Deze Masterclass werd georganiseerd door het Huis van Kunsten en de 
Fotobond Limburg onder de bezielende leiding van John. De opdracht van deze opleiding 
was het op een persoonlijke wijze vastleggen van een verhaal middels een serie foto’s, 
waarbij het vooral geen registratie mocht zijn. De masterclass bestond uit een 9-tal sessies, 
waarbij de cursisten vooraf gestimuleerd waren te zorgen dat ze al een onderwerp hadden. 
Tijd zou namelijk de grootste bottleneck worden voor de meesten. Na die 9 sessies moest 
je namelijk een serie hebben die beoordeeld kon worden. Daarnaast moest je als fotograaf 
het hele proces in de hand hebben. Dus e.e.a. beperkte zich niet alleen tot het spelen van 
cameraman en het op het juiste moment op het knopje drukken. Ook het organiseren 
van eventuele toestemmingen om op een locaties te mogen fotograferen, het bewerken 
van de gemaakte foto’s en het zelf afdrukken van de foto’s, dit alles moest je beheersen. 
Je moest laten zien dat je niet alleen cameraman maar een fotograaf was. In de ogen van 
John is daar bij ons amateurfotografen nog veel te verbeteren. Hij mist nogal eens de drive 
om uiteindelijk ook een goede afdruk van je beelden te krijgen, wat zeker bij een serie 
ontzettend belangrijk is. 

Als het goede nieuws in deze, valt te melden dat er een 2e masterclass verhalende fotografie 
opgestart wordt komende september. Dus ik zou zeggen pak je kans en als idee voor een 
mogelijk persoonlijk verhaal: het zwemtraject van je goudvis om in John’s woorden af te 
sluiten.

Marcel Jakobs
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Vakcolor Digitaal BV 
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de grafische 
sector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer. 
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar machinepark, een grote 
diversiteit aan printproducten vervaardigd. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer breed 
productenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, raamvisuals, digitale 
fotoboeken: 35 jaar ervaring maken Vakcolor tot de ideale partner. 

Wedstrijdsponsor van "Limburg in Beeld" 
Vanaf de eerste editie van deze (digitale) fotowedstrijd die twee keer per jaar door 
de Fotobond, afdeling Limburg wordt georganiseerd stelt de wedstrijdsponsor 
Vakcolor prijzen ter beschikking voor de drie winnende foto's. 
De prijswinnaars ontvangen een afdruk van de prijswinnende foto in de vorm van 
een wanddecoratie 

Wedstrijdsponsor Limburg Foto 2014 
Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van 
Limburg Foto 2014 een cheque in ontvangst nemen die kon worden 
besteed aan het uitgebreide productenpakket van Vakcolor XL. 

Online bestellen voor leden van de Fotobond 
Leden van de Fotobond, afdeling Limburg kunnen zich op de website van Vakcolor registreren met hun Fotobond-
lidnummer en dan gebruik maken van de module voor het bestellen van afdrukken en wanddecoraties. 
 

 
 
 
 
 

Bezoek voor meer informatie over Vakcolor Digitaal BV en over het 
uitgebreide productenpakket de website 

www.vakcolor.nl 






 
 

 
 


