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van de voorzitter - januari 2016

Van de voorzitter – januari 2016

“2016 wordt een toppertje” las ik in de krant. Het 
ging weliswaar om financieel beleid maar vanuit mijn 
functie wens ik alle leden van de Fotobond in Limburg 
een topjaar toe. Niet alleen fotografisch maar op alle 
levensgebieden. We zijn tenslotte vrijetijdsfotografen dus we zijn wat minder afhankelijk van 
fotografisch succes en voor ons levensgeluk zijn een goede gezondheid en een harmonieuze 
omgeving zeker zo belangrijk.

We hebben als Afdeling voor 2016 weer een interessant en gevarieerd programma van 
activiteiten gepland. Op de ALV die op 9 maart 2016 plaats vindt, horen we graag van onze 
leden of ze hiermee akkoord gaan. We organiseren onze activiteiten tenslotte in de hoop 
dat ze aansluiten bij de interesses van onze leden en hun helpen bij hun fotografische 
ontwikkeling.

Belangrijkste activiteit in 2016 is Limburg Foto die in het najaar plaats vindt. Uiteraard blijft 
de kern de wedstrijd en expositie met de beste Limburgse beelden, maar we gaan verder 
met de verbreding die we in 2014 hebben ingezet om er een fotofestival van te maken, met 
sprekers en andere interessante zaken. We moeten het programma nog verder uitwerken en 
suggesties van leden zijn altijd van harte welkom.

We kunnen voor 2016 nog wat personele aanvulling gebruiken. Voor onze webredactie 
zijn we dringend op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. Diana Putters heeft aangegeven 
binnenkort te stoppen met haar redactiewerk. Op dit moment blijft dan alleen Hub Tonnaer 
over en Jan Pierre Creemers voor de Foto van de maand.  Belangrijkste taak is om de 
bijdragen die vanuit het bestuur van de Afdeling en de berichten die van de clubs komen, op 
de website te zetten en om maandelijks het Rayonbulletin samen te stellen.

We zouden als bestuur ook graag iemand willen hebben die onze communicatie verder 
ontwikkelt. We zouden nog beter gebruik kunnen maken van Facebook en misschien andere 
(sociale) media. Voor de website is het belangrijk om iemand te hebben die de coördinatie 
verzorgt en besluiten neemt over inrichting en archivering. Belangstellenden kunnen zich bij 
mij melden.
 

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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Foto van de maand  - januari 
Thema: je beste foto van 2015
 
Gelukkig Nieuwjaar!
Onmogelijk om de eerste foto van de maand van het 
nieuwe jaar anders te beginnen.
Gelukkig nieuwjaar. Vaak uitgesproken zonder er bij na 
te denken. Is de kans op een gelukkig nieuwjaar reëel? 
We zullen het geluk toch vooral zelf moeten afdwingen. 
Niet in een hoekje gaan zitten grienen of somberen, 
maar zelf aan de slag om er iets van te maken. Je laat 
je geluk toch niet afhangen van anderen. Het Centraal 
Planbureau voorspelt dat een slordige 10 miljard euro 
extra bezuinigd gaat worden. Krimpende uitgaven zijn 
onvermijdelijk. Is dat erg? Ja natuurlijk, maar is het 
ondraaglijk? Een beetje nadenken over nut en noodzaak 
van de uitgaven kan geen kwaad. We zullen vaak 
dingen als het ware opnieuw moeten uitvinden. Dat 
kan weer nieuwe energie geven. Maar het wordt toch 
ook weer een jaar vol met kansen. Nederland Europees 
kampioen voetbal? Dat kunnen we vergeten. Leveren 
de Olympische Spelen edelmetaal op en mogen we hoop koesteren op een Tour de France met 
Nederlandse successen? Maar bovenal zal ik zelf proberen er een mooi jaar van te maken. Als u dat 
ook doet dan komt het vast en zeker ook in 2016 wel weer goed.
Vast en zeker als je dan ook nu weer de ingezonden foto’s bekijkt, deze keer heel divers omdat 
er niet een echt thema aan vast zit, waardoor het maken van een keuze moeizaam verliep, 
maar na een kritische beoordeling kwam uiteindelijk de magistrale foto van Karin de Jonge van 
Fotoclub Océ uit Venlo als glorieuze winnaar  te voorschijn. Een impressieve weergave van een 
buitengewoon indrukwekkend natuur fenomeen, het noorderlicht, gefotografeerd tijdens het 
blauwe uurtje zonder veel franje, maar met een goed oog voor het juiste moment, waardoor hier 
een imponerend schouwspel als het ware uit ontstaat.
Proficiat Karin met deze imponerende foto....!
  
De volgende foto van de maand, heeft als thema: winter
De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 januari 2016 
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:
febr:                  winter
mrt:      vasteloavend
apr:                sportief
mei:               verkeer
juni:                emotie
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Bestuursmededeling 
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Aanvulling webredactie gevraagd

Helaas heeft Diana Putters aangegeven dat zij gaat stoppen 
met haar werkzaamheden voor onze Afdelingswebsite . 
We zijn haar zeer dankbaar voor de jarenlange inzet om de 
website van de Afdeling bij te houden en voor de prettige 
samenwerking die we als bestuur al die tijd met haar hebben 
gehad.

We zijn dus nu dringend op zoek naar een opvolg(st)
er voor Diana. De werkzaamheden bestaan uit het 
plaatsen van de artikelen van het bestuur van de Afdeling 
en van de aangesloten clubs op de website. Daarnaast 
wordt maandelijks uit alle bijdragen het Rayonbulletin 
samengesteld. Samen met Hub Tonnaer  worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. Praktisch gesproken betekent 
het om de andere maand ‘dienst’. Gemiddeld zal het om het 
plaatsen van ongeveer twee artikelen per week gaan.

De website wordt op dit moment gemoderniseerd. Er wordt 
de nieuwste versie van Joomla gebruikt. We verwachten dat 
de nieuwe website binnenkort klaar is.

Belangstellenden kunnen zich bij ondergetekende melden 
voor meer informatie.

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg
voorzitter@fotobondlimburg.nl
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Foto Online 2015 - Magisch licht
731 foto’s werden ingezonden voor de online-wedstrijd 2015 met het thema ‘Magisch licht’. 
Vanuit Limburg hebben fotoclubleden 55 foto’s ingezonden.
Dit keer geen Goud (27 punten), Zilver (26 punten) of Brons (24 en 25 punten) voor deze Limburgse 
inzendingen. Vijf foto’s behaalden landelijk bijna brons met 23 punten.

De hoogste Limburgse score met 23 punten is voor de foto van Joost van Ingen (lid van FG Interfocus in 
Roermond) met de titel ‘november evening’.

 
 

Op de  volgende pagina een overzicht van de Limburgse inzendingen (fotoclubleden) met de behaalde 
socres.
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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.
 
Op dinsdag 11 augustus heeft een internationale jury bestaande uit Martin Hestermans (B), 
Klaus Möhlenkamp (D) en Harry Sikkenk (NL) uit de inzendingen de drie prijswinnende foto's 
en series geselecteerd.
De prijswinnaars werden bekend gemaakt tijdens de officiële opening van de eerste expositie 
van de ’De letste Schiech' op zaterdag 29 augustus in het Cube Design Museum in Kerkrade. 

Zonhoven
Gemeenschapscentrum Tentakel
Kneuterweg 2
3520 Zonhoven

Zaterdag 9 januari t/m  vrijdag 12 februari 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

De foto’s van deze Euregionale fotowedstrijd zijn nog te bezichtigen in:
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Impressie DiaDigiDag
 
Op zondag 6 december vond de jaarlijkse DiaDigiDag weer plaats. Het is inmiddels traditie dat deze dag 
jaarlijks zo’n 150 AV-liefhebbers uit Nederland, Belgie en Duitsland op de been brengt. Ook dit jaar zat 
de zaal in Nederweert-Eind weer helemaal vol. Het publiek kreeg in 23 AV-producties een goede indruk 
van wat er allemaal kan met dit medium: romantische series van natuurfoto’s, documentaire series, een 
inkijkje in urbex-locaties, mooie series van abstracte beelden, een eigen verhaal geïnspireerd op kunst, 
het verbeelden van de dynamiek van de wielersport of de hectiek van het dagelijkse werk, etcetera.
De serie “hersenspoeling” van Leo Verzijl werd door het publiek gekozen als winnende AV-serie.  Een 
creatieve serie van spannende abstracte beelden en muziek, waarbij alles perfect op zijn plaats viel. Een 
terechte winnar dus!

Van het team van 5 mensen dat al vele jaren de DiaDigiDag organiseert gaan Albert, George en Leo 
er helaas mee stoppen. Wim en Hub willen nog doorgaan, maar zoeken uitbreiding met één of twee 
enthousiastelingen die de techniek van AV-producties goed onder de knie hebben.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Wim Jenniskens, 
tel. 06 26 544 505 of email wim.jenniskens@gmail.com
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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.

2016

januari

 12 december 2015 t/m 16 januari 2016
Fotosalon Foto Nationaal is bezichtigen van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur in ‘de 
Domijnen’ Mariapark,
Oude Markt 18 in Sittard-Geleen. De officiële opening is op zaterdag 12 december 14.30 uur.
 
8 januari t/m 10 januari 2016 
Expositie FC Dracula uit Margraten in Jongerencentrum Camion.
Opening vrijdag 8 januari om 20.00 uur. Op zaterdag 9 en zondag 10 januari zijn de 
openingstijden van 14.00 t/m 17.00 uur.
 
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.

maart

9 maart 2016 
Algemene Ledenvergadering Fotobond Afdeling Limburg in Café-zaal ‘Aad Leeuwe’ om 20.00 
uur.

september

16-17-18-23 en 24 sept. 2016
FotoF expositie 2016 in Galerie 7tien49 in Nuth
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De gehele maand Januari heb ik weer foto’s hangen bij Foto Gery.
Ik hang er deze keer portretten, stadsgezichten en enkele natuurfoto’s.
Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de winkel.

Adres: Foto Gery
Dautzenbergstraat 40
Heerlen

Foto tentoonstelling Jan Mrösz bij Foto 
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