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van de voorzitter - december 2015

Sinds het digitale tijdperk zijn de grenzen tussen fotografie en film steeds meer vervaagd. 
Beroepsfotografen gebruiken hun camera ook voor het maken van films die aanvullend 
zijn op hun fotoreportages. Tijdens Limburg Foto 2014 liet Nico Bastens zien hoe hij foto 
en film combineert om zijn reportages vorm te geven. Voor zowel de series ‘Jesse & Habib’ 
als ‘Armenian Perseverance’ gebruikte hij een multimediale benadering waarbij geluid een 
aanvullende rol speelde. Zo kun je soms zaken laten zien en horen die fotografisch niet over 
te brengen zijn. Het verruimt daarmee de mogelijkheden tot verhalend fotograferen.

Een ander gevolg van de digitalisering is het grotere aantal foto’s die gemaakt worden. Veel 
meer foto’s dan in een expositie of een fotoboek passen. Wat dan? In het analoge tijdperk 
werd het opgelost met diaseries en daar zijn ook eigentijdse varianten van.

Dankzij enkele enthousiaste leden van de Fotobond kennen we een jaarlijkse traditie van 
de DiaDigiDag, voor de insiders DDD. Een uitgelezen mogelijkheid om eens te kennis te 
nemen van allerlei manieren om fotoseries, al dan niet aangevuld met filmpjes, te gieten in 
audiovisuele vorm.

6 december is het weer zover. 23 presentatie met uiteenlopende onderwerpen en 
vormgeving. Voorbeelden te over om zelf eens een nieuwe wereld te verkennen. De DDD 
kent jaarlijks een groot aantal bezoekers, en zeker niet alleen uit Limburg. Deels fotografen 
die AV’s maken tot specialiteit hebben verheven, voor een ander deel fotografen die 
willen kennismaken met deze vorm van verhalende fotografie. Het is zeker een reis naar 
Nederweert-Eind (het is niet aan het einde van de wereld) waard.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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FOTO van de Maand - december 2015

'Oog voor detail'
Door een stap terug te doen behoud je overzicht.
Gek genoeg zijn dan detailverschillen vaak opeens zichtbaar. Juist die details zorgen meestal voor 
het onderscheidend vermogen. Details maken het verschil, of dit nu zit in de nuances van het 
gefotografeerde object of in een kleine bijzonderheid in de uitvoering ervan.

Aandacht voor details, daar houden de meeste fotografen wel van... We willen niet alleen op de 
grote lijnen letten, maar ook oog hebben voor ‘kleinigheden’ welke invloed hebben op het beeld. 
Het verhaal wat een foto vertelt, kan door details worden onderstreept, worden omgekeerd of 
zelfs worden versterkt. 
Je hoeft niet bij al je foto's de puntjes op de i te zetten; je moet weten wanneer aandacht voor 
details belangrijk en noodzakelijk is en wanneer 
niet. Als je altijd alles tot in de puntjes verzorgd wilt 
hebben, kom je bijna niet meer aan fotograferen toe.

Je gaat het pas zien …als je het door hebt…!
En hij had het warempel echt door...de glorieuze 
winnaar van deze maand, Theo Zelen  uit Maasbree. 
Theo stuurde drie soortgelijke foto's in, waarvan 
deze uiteindelijk als beste uit de bus kwam, door de 
sublieme weergave van iets wat eigenlijk niets is, maar 
iets suggereert.
Het getuigt van oog voor detail, als je over zo een groot uitgestrekt strand wandelt en dan opeens 
zo oog in oog komt de staan met zo een imposant dier, met een heel majestueuze uitdrukking.
Heel goed gezien en er dan ook nog een esthetisch verantwoord beeld van weet te creëren.
Proficiat Theo met deze creatieve foto..!
 
De volgende foto van de maand, heeft als thema: je beste foto van 2015
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 december 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
 
Om de leden alvast te inspireren, hier de komende thema's voor de foto van de maand:
jan.:     je beste foto van 2015
febr:     winter
mrt:      vasteloavend
apr:      sportief

mei:     verkeer
juni:     emotie
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IN MEMORIAM HENK SCHOBBERS 

Op 13 november 2015 is Henk Schobbers overleden
 
Hij was jarenlang bestuurslid 
van de Fotobond Afdeling 
Limburg en daarnaast was 
hij voorzitter van Fotogroep 
Belfeld.
Henk was de man van de vele 
contacten, die beperkten 
zich niet alleen tot Limburg, 
maar ook onze buurlanden 
konden op zijn warme 
belangstelling rekenen. Mede 
door zijn contacten konden 
we Euregionale Fotowedstrijd 
samen met onze collega's uit 
Rijnland en Belgisch Limburg 
organiseren.
Wij danken Henk voor alles wat hij gedaan heeft voor de fotografie in Limburg en 
daarbuiten.  
 
Wij wensen zijn familie sterkte met het verlies.

Bestuur Fotobond Limburg
  
 Op 13 november j.l is Henk Schobbers op bijna 80 jarige leeftijd overleden.
Henk was lid van het bestuur dat vanaf 1995 bijna tien jaar de afdeling aanvoerde.
Hij was daarin de enige uit Noord Limburg en voelde zich ook een vertegenwoordiger van de 
Fotoclubs boven Roermond. 
Hij bezocht veel exposities en schreef vrijwel altijd een recensie in keurig handschrift.
Die brieven stuurde hij dan naar mij en ik moest dat allemaal overtikken om het in het 
Rayonbulletin te krijgen.
Uiteindelijk heb ik hem mijn oude computer gegeven zodat ook hij kon gaan mailen.
Henk was een zeer aimabel persoon maar wel met een duidelijke mening.
Toen we via het Limburg museum contact legden met onze Duitse Fotovrienden mochten we
gelukkig profiteren van Henk zijn taalvaardigheden die hij als vertegenwoordiger had 
opgedaan.
Daarnaast was hij actief fotograaf bij FC Belfeld.
 
Een mooi mens is niet meer.
  
Peter van der Ham
Oud-voorzitter van de afdeling Limburg.
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FOTO INDIVIDUEEL 2015 

Op zondag 15 november 2015 werd in Rijen de uitslag bekend gemaakt van de compleet 
veranderde wedstrijd Foto Individueel 2015.
Er waren 1165 inzendingen in de volgende categorieën:
- Architectuur
- Model
- Natuur
- Sport
- Open.
 
 
31 fotografen kregen een certificaat.
Hierbij werd de volgende bandbreedte gehanteerd.
Goud+      29-30 punten
Goud        27-28 punten
Zilver        26
Brons       24-25 punten.
Goud+ werd door niemand gehaald. 32 foto’s haalden net geen brons.

Op de volgende bladzijde staan de scores van de deel
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Lidnummer Naam   Foto Genre  Punten  Percentage
1702047 Romans, J.  2 Architectuur 23  76.6
1702071 Hermans, J.  1 Architectuur 23  76.6
1721043 Brands, P.  2 Architectuur 23  76.6
1712054 Wal, P. v.d.  2 Architectuur 20  66.6
1751041 Frins, Piet  1 Architectuur 19  63.3
1751041 Frins, Piet  2 Architectuur 19  63.3
1758067 Smeets, J.  1 Architectuur 19  63.3
1766025 Lammeriks, H.  1 Architectuur 18  60,00
     
1721049 Boehle, R.  2 Model  21  70,00
1712012 Falkenberg, W.  2 Model  18  60,00
1721049 Boehle, R.  1 Model  18  60,00
     
1701016 Eldert, J. van  1 Natuur  22  73.3
1702047 Romans, J.  1 Natuur  21  70,00
1711038 Dieleman, J.  1 Natuur  21  70,00
1714049 Peters, L.  1 Natuur  21  70,00
1735035 Janssen, J.  1 Natuur  21  70,00
1702068 Smeets, H.  1 Natuur  20  66.6
1702068 Smeets, H.  2 Natuur  20  66.6
1777007 Ramaekers, F.  2 Natuur  20  66.6
1776007 Maassen, M.  2 Natuur  19  63.3
1740056 Stevens, A.  2 Natuur  18  60,00
     
1728001 Frijns, J.   1 Open  23  76.6
1751040 Frins, Maja  2 Open  23  76.6
1702071 Hermans, J.  2 Open  22  73.3
1714011 Roch, J.J.M.  2 Open  22  73.3
1714042 Kums, B.  1 Open  22  73.3
1701016 Eldert, J. van  2 Open  21  70,00
1712054 Wal, P. v.d.  1 Open  20  66.6
1714011 Roch, J.J.M.  1 Open  20  66.6
1714050 Frederickx, M.  2 Open  20  66.6
1728001 Frijns, J.   2 Open  20  66.6
1728007 Cremers, J.P.H.  1 Open  20  66.6
1766024 Putters, D.  1 Open  20  66.6
1712050 IJpelaar, J.  2 Open  19  63.3
1751040 Frins, Maja  1 Open  19  63.3
1714050 Frederickx, M.  1 Open  18  60,00
1740035 Kruijntjens, J.C.  2 Open  18  60,00
1778001 Jansen, G.  2 Open  18  60,00
     
1742060 Boon, R.  1 Sport  23  76.6
1750045 Joosten, J.G.  2 Sport  21  70,00
1725009 Habets, H.  2 Sport  20  66.6
1740054 Monfort, A.R.A.Y. 2 Sport  18  60,00
1750045 Joosten, J.G.  1 Sport  18  60,00
1774007 Crutsen, J.  1   20  66.6

De scores van de leden van het rayon Limburg per categorie  
bij Foto Individueel 2015 zijn:
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Fraaie foto-expositie Fotogroep F8 
in zalencomplex Café De Sport te Melick

Fotogroep F8 is al een wat oudere club waar fotografen met jarenlange ervaring bij zijn aangesloten. Een 
club die ook regelmatig exposeert en daar echt veel werk in steekt wat dan zeker weer af te zien is aan 
hun exposities.
Zo ook dus deze fraaie expositie welke na een korte inleiding door Ad Baselmans geopend werd door 
niemand minder dan de burgemeester van Roerdalen mevr. de Boer-Beerta die een goed verhaal hield 
waarin ze blijk gaf een goede kijk op foto’s te hebben waaraan een academische –grafische opleiding, 
zeker in positieve zin, aan had bijgedragen. De burgemeester opende na haar speech de expositie door 
het onthullen van de prijswinnende publieksfoto, waarna ze hartelijk werd bedankt namens de club die dit 
onderstreepte door de overhandiging van een fraai bloemstuk. 
Ook de uitbaadster van de zaal/clubgebouw werd in de bloemetjes gezet zodat de fijne sfeer waarin de 
club en de uitbaadster met elkaar omgaan werd onderstreept. 

Na al deze plichtplegingen was het dan tijd voor de toch ca 100 geïnteresseerden om het scala aan foto’s 
te gaan bewonderen en van het nodige, voornamelijk heel positieve, commentaar te voorzien. In de 
fraaie ambiance van het sportcafé waren de foto’s keurig in strakke rijen opgesteld. Alles was meer dan 
uitstekend verzorgd. Alle foto’s goed verlicht en onder maker gegroepeerd. Zo ontstond er een mooie 
variatie aan foto’s en was het voor de toeschouwer makkelijk om te zien hoe de diverse fotografen zich in 
de loop der tijd hadden ontwikkeld. 

Ook de burgemeester liep duidelijk geïnteresseerd tussen de rijen door en ze voelde zich duidelijk op haar 
gemak blijkens de vele gesprekken die ze her en der voerde zowel met de fotografen alsmede met de 
belangstellenden. 

En Fotogroep F8 had, zoals reeds opgemerkt, veel werk gemaakt van de verzorging van deze expo, maar 
zeker ook van de foto’s. En het verheugde mij persoonlijk dat er zelfs een volkomen abstracte foto te 
bewonderen viel van de hand van Hennie Geerlings. Voor mij absoluut de beste foto, met stip, van deze 
expositie. Niet een foto die je direct vertelt wat je ziet, maar een beeld dat bekeken wil worden en dat 
daarvoor enige tijd opeist en dat pas daarna de toeschouwer helemaal voor zich kan winnen. Ook waren 
prenten van Jo van der Beek duidelijke creatieve producten.. Heerlijk om dat te zien. En zelfs Jan Corstjens 
was, in een foto, ‘door de knieën ‘gegaan en had zich ‘schuldig’ gemaakt aan een mooie en toepasselijke 
vervreemding in een van zijn foto’s. 

Veel diversiteit dus en zeker ook degelijk en klassiek fotowerk (Martin de Bock en Har Stammen) waarbij 
ook straatfotografie (Martin de Bock, Ad Bazelmans) hoge ogen gooide. De straatfotografie welke dan, 
voor de iets minder getrainde toeschouwer, een ‘verhaal’ meer direct en duidelijk weergeeft. Hier was 
duidelijk de hand van de meester (Peter van Tuijl in dit geval) te zien. 
En van macro tot portret en van landschap tot architectuurfoto’s, het was er allemaal te zien en zeker 
ook te bewonderen. En natuurlijk was er ook verschil in kwaliteit. Daar waar het overgrote deel van de 
fotografen zich veel moeite hadden gedaan om toch creatief bezig te zijn waren er ook m.i. enkele toch net 
iets mindere prenten zoals de foto’s van o.a. dames die op zich best aardige schilderijen op hun lijf hadden 
laten aanbrengen, maar het bleef daarbij toch wat teveel steken in de gewone registratie, net zoals bij een 
foto van een o.a. leeuwenkop. Maar daarnaast waren er meer dan voldoende boeiende prenten van o.a. 
fraaie landschappen en opmerkelijke detaillistische opnames( Ad Bazelmans) te bewonderen. 

Al met al een expositie die toch helemaal paste bij de stijl van deze energieke club en waar Fotogroep F8 
gerust trots op kan zijn. Een welgemeende proficiat is hier dan ook zeker op z’n plaats. 

w.g. miel van montfort
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Expositiebespreking Fotogroep Belfeld

Zaterdag 7 november 2015 was ik aanwezig bij de opening van de Belfeldse expositie, die voor de 
2e keer bij Installatiebedrijf J. Hoezen exposeerde. Alle gasten werden welkom geheten door de 
voorzitter Marina Ernst, waarna zij het woord gaf aan Wim Jenniskens voor het openingswoord. 
Wim gaf als geboren spreker aan de gasten mee, dat foto’s op 2 manieren bekeken kunnen worden, 
nl. met nee- en ja- ogen. De nee-ogen manier is, bv. een hoekje van de lijst is kapot, of de foto is 
onscherp. De ja-ogen manier is: zoek in iedere foto iets positief, dat zeer zeker te vinden is. Als 
fotograaf maak je een ontwikkeling door. Hij gebruikte hiervoor de beeldspraak; als kind begint 
je smaak met zoet, later komt daar zoetzuur, zuur, bitter en zelfs pittig bij. Dit geldt ook voor de 
ontwikkeling als fotograaf, zoals de foto’s op deze expositie laten zien, de ontwikkeling in 2 jaar met 
de vorige expositie. Zijn tip voor vandaag is, ga de expositie met ja-ogen bekijken. Na deze woorden 
van Wim werden de armaturen boven de borden met foto’s aangemaakt. Er was heel veel te zien 
met een gevarieerd aanbod, ik zal van iedere exposant een foto bespreken in mijn verslag.

Pierre van der Voort; zandvlakte met windhoos, waar 2 personen doorheen zwoegen, je voelt de 
moeite, die zij voelen.
Wilma Steegh; een verbogen rails op de voorgrond, de rest van de rails als invoerende lijn naar het 
stootblok in de verte, symboliek begin en einde.
Marina Ernst; een stilistisch, schilderachtig beeld met een kustlijn met houten vissersboten op de wal 
en een lier met bokken.
Wiel Gommans; Maaskade door gebarsten glas gefotografeerd, goede compositie, scherpte voor- en 
achtergrond.
Josanne Janssen; z/w foto van een oude trap, licht komend boven aan de trap met een silhouet van 
een persoon, nieuwsgierig, waar lijdt dit naar toe, waar kom ik terecht.
Miriam Rovers; portret van een kind, een (haar) scherpe foto, goede detaillering in haarpartij.
Peter Reintjes; foto van een beeld door een ander open beeld gefotografeerd, mysterieus.
Rosi van Bree; lichtbaan/lichtinval door een glas-in-lood raam, prachtig in beeld gezet.
Jeu Peulen; klep van stuw met stromend water en ijsafzetting, tegenstrijdigheid vast en vloeibaar.
Peter Crotjee; close-up opname van een libel zittend op een bloem, prachtige scherpte, detaillering 
op de vleugels.
Loes Engelen; een doorkijkje door een boogstruktuur, vorm en kleur zijn in evenwicht en vullen 
elkaar aan.

De diashow was ook verrassend, hierin waren een aantal projecten verwerkt: 
1) Een verrassingsdoosje met allerlei attributen, dat van naar lid gegaan is, ieder lid heeft een of 
meerdere attributen foto’s gemaakt, bv. een modelautootje Porsche op een velg van een echte 
Porsche door Toos Verdaas. 
2) Duo foto’s 2 beelden die elkaar aanvullen door 2 leden gemaakt. 
3) Extreme sluitertijden of diafragma’s. 
4) 75% een kleur. 
Deze verrassende projecten gaan waarschijnlijk navolging krijgen bij andere fotoclubs. 
Al met al een kwalitatief gevarieerd aanbod en zeer de moeite waard om te bezichtigen. Ik verheug 
me al op de volgende expositie van Fotogroep Belfeld. 
 
Ineke Gerrits, Fotogroep Reuver
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Euregionale Fotowedstrijd ’De letste Schiech’
 
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
 
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands- en Belgisch-Limburg en Nordrhein die aangesloten zijn bij 
verenigingen die deel uitmaken van bovengenoemde fotobonden of die 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’. 
De Fotografen werden echter 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’, 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.
 

Mönchengladbach
Städtisches Museum Schloss Rheydt
Schlossstrasse 508
41238 Mönchengladbach

Zondag 13 dec. 2015 t/m zondag 3 januari 2016

Zondag 13 december 2015
11.30 - 14.00 uur (opening)

Zondag 20 december 2015
Zondag 27 december
Zondag 3 januari 2016
11.30 - 13.30 uur

Parkeren kan op de parkeerplaats van Schloss Rheydt

Zonhoven
Gemeenschapscentrum Tentakel
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven

Zaterdag 9 januari t/m  vrijdag 12 februarie 2016 

Zaterdag 9 januari 2016
15.00 - 17.00 uur (opening) 

Maandag t/m vrijdag gedurende de periode
maandag 11 januari t/m woensdag 17 februari 2016
09.00 - 17.00 uur 

Vrijdag 22 januari 2016
Vrijdag 12 februari 2016
09.00 - 17.00 uur en 19.30 - 22.00 uur

Parkeren kan op het terrein van Gemeenschapscentrum Tentakel
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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) raadpleeg de agenda 
op de website van ons rayon.

december 2015

3 december 2015
Presentatie Jorgen Polman bij FG Interfocus in Roermond.
Locatie: Café-Zaal de Ster, Raadhuisstraat in Maasniel. Aanvang 20.00 uur. 
 
6 december
De DiaDigiDag 2015 in Nederweert-Eind in de Reigershorst, Pastoor Maesplein Nederweert-
Eind van 13 - 17 uur.

12 december 2015 t/m 16 januari 2016
Foto Nationaal is bezichtigen van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur in ‘de 
Domijnen’. aan Mariapark,
Oude Markt 18, 6131 EN SITTARD.
 
13 december 2015 t/m 3 januari 2016
Expositie Euregionaal fotoproject ‘De letste Schiech’ 
in samenwerking met het Verbond van Limburgse Fotokringen (B) en 
Deutscher Verband für Fotografie (D) in het Städtisches Museum Schloss Rheydt, 
Schlossstrasse 508, 41238 Mönchengladbach.

Januari 2016

 9 januari t/m 17 februari 2016 
Expositie Euregionaal fotoproject ‘De letste Schiech’ 
in samenwerking met het Verbond van Limburgse Fotokringen (B) en 
Deutscher Verband für Fotografie (D)in het Gemeenschapscentrum Tentakel, Kneuterweg 2, 
3520 Zonhoven.

Exposities en lezingen
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Beste Limburgse fotografen,

Zoals reeds eerder is vermeld, vindt de komende tiende DiaDigiDag op 6 december plaats.
Nu is bekend dat er een mooi en zeer aantrekkelijk programma is opgesteld. Er zullen in 
totaal 23 av-producties worden vertoond. Tussen de series door zal erg weinig worden 
gepraat. De maker ontvangt zijn certificaat en een kleinigheidje.
En dan wordt de volgende audio-visuele-productie aangekondigd.
alt

Nadat alle inzendingen zijn vertoond, kan het publiek middels een formulier zijn/haar 
publieksprijswinnaar aangeven.
Na het tellen van de stemmen wordt de “ware” winnaar bekend gemaakt.

Waarom nodigen we jullie fotografen 
uit?
Hier kun je zien dat er veel meer met 
beelden/foto’s gedaan kan worden 
dan een enkele afdruk maken en 
mee nemen naar de fotogroep! Zelfs 
meer dan het (laten) printen van een 
serie van b.v. 5 foto’s! Immers, een 
audiovisual is het geslaagde huwelijk 
tussen foto’s en geluid!

Daarnaast, het is een activiteit 
mogelijk gemaakt door de Fotobond 
Afdeling Limburg!

Daarom, een ieder is van harte uitgenodigd om op 6 december a.s. in de Reigershorst, 
Pastoor Maesplein 13 te Nederweert Eind, vanaf 13 uur tot 17 uur te komen genieten van 
23 av-shows!
Voor de entreeprijs hoef je het niet te laten! Die bedraagt slechts € 2,50.

Sinds jaar en dag is onze slogan: Je mist wat als je niet bent geweest!

Albert, George, Hub, Leo en Wim. 

DiaDigiDag op 6 december 2015
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Aanvang 13 uur. De zaal en restaurant zijn al eerder open!
Plaatsen worden niet gereserveerd! Kom op tijd!

Het organiserende vijftal heten een ieder van harte welkom!
Albert, Hub, George, Leo en Wim.
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www.fotobond.nl

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-nationaal/foto-nationaal-2015/
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