
 

APRIL 2017

Afdelingsbulletin

informAtieblAd voor de vrijetijdsfotogrAAf

Foto van de maand

Foto: 
Marcel Hakvoort 

lid van 
AFV Blerick 



2Afdelingsbulletin fotobond Limburg a p r i l  2 0 1 7

Colofon

Voorzitter:
Frans Grommen
Kasteel Frymersonstraat 28
6043 XL Roermond
Tel: 0475-691019
Email: voorzitter@fotobondlimburg.nl

Secretaris:
Frans Smets
Geliskensdijkweg 7
5927 NG Venlo
Tel: 077-3827851
Email: secretaris@fotobondlimburg.nl

Penningmeester:
Leen Buijs  
Kielstraat 4  
6051 LT Maasbracht  
Tel: 0655 190 738
Email: penningmeester@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Opleidingen & Sprekers:
Mary van Rossenberg
Peijerstraat 122
6101 GH ·Echt 
Mob: 06 3482 0172
E-mail: mary.van.rossenberg@fotobondlimburg.nl

Bestuurslid Wedstrijden & Exposities:
Peter Lambrichs
Jacques Schreursstraat 11
6367 SN  Voerendaal
Tel: 045-575 10 72
E-mail:  peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

Rayonbulletin / Webbeheer:

Hub. Tonnaer
info@fotobondlimburg.nl 

Foto van de maand:
Jean Pierre Cremers  

redactie@fotobondlimburg.nl

 



3 Afdelingsbulletin fotobond Limburga p r i l  2 0 1 7

vAn de voorzitter - April 2017

April wordt weer een interessante fotografische maand.  

Voor de uitslag van de Bondsfotowedstrijd moesten we dit jaar naar Rotterdam. Uiteraard 
benieuwd hoe de Limburgse clubs dit jaar zullen scoren. We hebben de laatste jaren de 
eer hoog te houden vanwege de hoge klasseringen van een aantal clubs. De maatstaven 
voor de bronzen stickers zijn verlaagd, dus we verwachtten op zijn minst een groot aantal 
bronzen stickers. Die verwachting werd bewaarheid en een mooie zevende plek voor AFV 
het Motief. Nog twee Limburgse clubs in de toptwintig, FKZL en Interfocus.  Hub Tonnaer 
had zondagavond al de uitslag van de Limburgse clubs bij de BFW op onze website 
geplaatst, waarvoor dank. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 

Dichterbij huis hebben we 12 april de uitslag van de wedstrijd 5-met-samenhang en de 
bespreking van alle ingezonden series. Ook voor de fotografen die niet mee hebben 
gedaan een interessante avond. Dit jaar mogen we als Afdeling Limburg tussen de 9 en 
18 nominaties doen voor Foto Nationaal. Het is uiteraard aan de jury om de kwaliteit te 
beoordelen en het aantal series te selecteren dat voldoende kansrijk is. We hebben een 
ervaren jurylid die we deze taak met veel vertrouwen toe vertrouwen. Dus noteer allemaal 
12 april in de agenda.

Tot slot, dit is voorlopig de laatste ‘van de voorzitter’. Zoals wellicht bekend treedt binnenkort 
de voorzitter van de Fotobond, Els Tijssen, af. Er is nog geen opvolger gevonden en tot die 
tijd heb ik toegezegd te willen optreden als interim-voorzitter om de organisatie draaiende 
te houden. Dat betekent voor mijn wel een forse tijdsinvestering. Ik kan dat doen in 
wetenschap dat we in Limburg een goed bezet bestuur hebben met veel kwaliteit.   

Frans Grommen
Voorzitter Fotobond Afdeling Limburg.
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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:
- mei: expressie
- juni: kleur

Nog maar 318 dagen te gaan en dan is 
er weer vasteloavend 2018, van 11 -13 
februari 2018.

Vasteloavend 2017 is al weer een tijdje 
voorbij, wij zullen het moeten doen met 
die prachtige foto’s en herinneringen.

Zoals ieder jaar weer is dit een thema 
waar telkens weer prachtige, kleurrijke 
maar ook vaak grappige foto’s massaal 
worden ingezonden. Een thema als dit 
moet er elk jaar zeker weer bij.

De afgelopen week zag ik nog de bekendmaking van de winnaars van de vasteloaves foto 
bij de Limburger, dit was zelfs live op facebook, daar ook weer veel bekende namen bij de 
winnaars en zeker ook hele mooie en opvallende foto’s.

Maar gelukkig hadden we die hier ook, getuige de opmerkelijke foto van de winnaar van deze 
maand, Marcel Hakvoort had een duidelijk concept voor ogen toen hij aan de slag ging 
met deze setting, deze foto is gemaakt met bestaand licht zonder flits, waardoor hij een fraaie 
intieme sfeer creeert, en door de geniale toevoeging van het extra licht van het mobieltje onder 
elk bierglas, is er uiteindelijk een unieke foto onstaan die er echt uit springt, en die persoon in 
het midden met dat Dali achtig snorretje is het treffend middelpunt van een unieke carnavals 
foto.

Proficiat Marcel met deze unieke vasteloaves foto...!

Klik hier voor alle inzendingen in de maand maart 2017.

De volgende foto van de maand, heeft als thema: buitengewoon

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 april 2017

Stuur je foto in via onderstaand e-mail-adres en ze krijgt sowieso een plaatsje op de site. 
Gaarne in het gewenste jpeg formaat insturen (1120 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.

foto vAn de mAAnd - April 2017
‘Vastelaovend’
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Bespreking en Uitslag afdelingswedstrijd  
"serie van 5 met samenhang" 2017

Uitnodiging 

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig 
fotograferen voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke leden.
De inzendingen voor deze wedstrijd worden door een jury beoordeeld worden op inhoud 
en techniek. De inzenders van de beste series worden door het bestuur van de Afdeling 
genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal, een fotosalon met het beste seriematige 
fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen.

Aangezien de inzendingen voor 5-met-Samenhang 2017 en de beoordeling van de series 
een uitstekende basis vormen om (nog meer) aandacht te geven aan seriematige fotografie, 
zullen de series tijdens een bijeenkomst door de jury besproken worden. Hierbij zal tevens 
een toelichting worden gegeven op de beoordelingscriteria. Aansluitend aan de bespreking 
zullen de genomineerde series en de series met een eervolle vermelding bekend worden 
gemaakt en de certificaten worden uitgereikt.

Deze avond zal plaatsvinden op:
 

woensdag 12 april 2017 | Café Zaal ‘Aad Leeuwe’
Burgemeester Thomas Wackersstraat 61 - 6041 AK Roermond

aanvang 20.00 uur

 

Het bijwonen van deze bespreking is natuurlijk niet alleen interessant voor de leden die een 
serie hebben ingestuurd voor 5-met-Samenhang, maar eigenlijk een "must" voor alle leden 
die geïnteresseerd zijn in seriematige fotografie.Mede om die reden zijn alle bij de Fotobond 
Afdeling Limburg aangesloten leden van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 

mede mogelijk gemaakt door:
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Uitslag Bondsfotowedstrijd 2017t

De Afdeling Zuid-Holland Zuid organiseerde in 2017 de Bondsfotowedstrijd 2017.
Tijdens de openbare bespreking op 2 april in het Van der Valk Hotel Rotterdam – Blijdorp 
werden de prijswinnaars in het ochtendprogramma bekend gemaakt en werden de 
ingezonden 10 foto’s per club op verzoek in de middagsessie besproken door één van de 
juryleden.

174 fotoclubs namen deel aan deze landelijke wedstrijd.
23 daarvan waren uit Limburg.

De top-drie op de Limburgse club-meetlat zijn:
1. AFV Motief uit Heerlen Met 223 punten en landelijk op de 7e plaats.
2. Fotokollektief Zuid-Limburg met 217 punten en landelijk op de 16e plaats
3. Fotogroep Interfocus uit Roermond met 215 punten en landelijk op de 18e plaats.

AFV Motief uit Heerlen Met 223 punten en landelijk op de 7e plaats.

Fotokollektief Zuid-Limburg met 217 punten en landelijk op de 16e plaats.
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Uitslag Bondsfotowedstrijd 2017

Fotogroep Interfocus uit Roermond met 215 punten en landelijk op de 18e plaats

Hieronder de tabel met de Limburgse scores : 

Link naar de 2 tabellen in pdf met alle clubuitslagen en de uitslagen individueel
http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/bondsfotowedstrijd-2017/

Een link naar de fotogalerijen van de topgroepen en alle stickers:
http://fotobond.nl/wp-content/uploads/jalbum/BFW/2017/index.html
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Individueel waren er :

2 zilveren stickers voor 25 punten: 
- Marianne Verboom - Deliège 1702 AFV Motief
- Henk Debets 1702 AFV Motief

4 bronzen stickers van 24 punten voor:
- Jos Joosten 1750 FC De Sluiter
- Götwin van Bergen 1723 Fotokollektief Z-Limburg
- Ria Tukker 1725 Fotoclub Voerendaal 
- Willy Beckers 1714 FK Echt e.o.

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2017
15 bronzen stickers van 23 punten voor:
- Nelly van den Boom 1702 AFV het Motief
- Karin de Jonge 1708 FC Océ
- Piet v/d Bekerom 1735 FG Horst a/d Maas
- Jean Pierre Cremers 1728 Fotof Limburg
- Jos Lemaire 1712 FC Abedia - Landgraaf
- Loek Laudy 1723 Fotokollektief Z-Limburg
- Jack Burger 1723 Fotokollektief Z-Limburg
- Mieke Sniers 1711 FC Venlo 
- Hans Peters 1711 FC Venlo
- Jos Göritzer 1701 Fotokring Geleen
- Ton Nolles 1701 Fotokring Geleen
- Joost van Ingen 1776 FG Interfocus
- Guusje Everaerts - Wolfs 1776 FG Interfocus
- Harrie Houben 1776 FG Interfocus 
- Frans Grommen 1776 FG Interfocus

Links 
van boven naar beneden: 
Marianne Verboom 
Jos Joosten 
Willy Beckers 

Rechts: 
Henk Debets 

Götwin van Bergen 
Ria Tukker
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15 bronzen stickers van 23 punten:

Uitslag Bondsfotowedstrijd 2017

Rij 1 van links naar rechts zijn de foto’s van: 
Joost van Ingen - Loek Laudy - Nelly van den Boom - Karin de Jonge - 
Jack Burger 
 
Rij 2: 
Mieke Sniers - Hans Peters - Jos Lemaire 
 
Rij 3 
Jean Pierre Cremers -Piet v/d Bekerom - Frans Grommen  
 
Rij 4: 
Guusje Everaerts - Harrie Houben - Jos Göritzer

Rij 5:
Ton Nolles 
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jan janssen en koen verjans  
werden toegelaten tot Bonds meester klasse

Dat de Masterclass Verhalende Fotografie voor gevorderde fotografen onder leiding van 
fotograaf John Lambrichts. een broedplaats is voor fotografen die toegelaten willen worden 
tot de Bonds Meester Klasse (BMK) is ook in 2017 weer gebleken.

Veertig fotografen hadden een serie van minimaal 12 foto’s ingediend. Achtentwintig series 
gingen in een tweede ronde door voor de BMK-titel. Bij de ballotage 2017 zijn 6 BMK-titels 
toegekend en 6 indieners werden kandidaat-BMK en kunnen de komende twee jaar nog een 
poging doen om dit om te zetten in een BMK-titel. 

Zaterdag 11 maart was de bekendmaking van deze BMK-ballotage. Van de vier Limburgse 
inzendingen werden de series van Jan Janssen, persoonlijk lid van de Fotobond, en Koen 
Verjans, lid van FotoKollektief Zuid-Limburg, bekroond met de toelating tot de BMK. De serie 
van Jo Frijns, lid van Fotof Limburg, haalde het net niet maar werd bekroond met kandidaat-
BMK.

Deze series waren tot 5 maart j.l. een onderdeel van de expositie Nieuwe Oogst 2 in het 
Centre Ceramique In Maastricht.
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 De serie van Jan Janssen, met als titel ‘De Keet’, gaat over een aantal plattelandsjongeren 
die een oude schuur tot hun eigen feesthonk verbouwden.

Koen Verjans maakte een serie van reclameborden in de openbare ruimte waarbij de 
reclames verwijderd waren.
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Jo Frijns heeft geruime tijd gewerkt aan de serie 'Dae van Oss’. Hij volgde John van Oss, 
pastoor van Schimmert, die echt een van ons is.
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verslag expositie fotoclUB voerendaal
Bewapend met mijn trouwe fotocamera wist ik ondanks de strenge bewaking de expositie 
van fotoclub Voerendaal binnen te dringen.

Camera in de aanslag……shotje hier….shotje daar…..

Thuis foto’s wat op pimpen…..

Verhaaltje erbij en ik was weer klaar.

Maar zo makkelijk kwam ik er ditmaal niet van af….!

Ze hadden in het landelijk gelegen Voerendaal, werkelijk alles uit de kast gehaald om er een 
meer dan interessant evenement van te maken.

Allereerst natuurlijk 
de circa 100 foto’s in 
en werkelijk sublieme 
opstelling, perfect belicht, 
een ware ambiance, 
het grote podium van 
de zaal hadden ze, 
bescheiden als ze zelf 
zijn in Voerendaal, 
gereserveerd voor zes 
lokale kunstenaars in 
diverse genres zoals 
schilderijen, beelden, 
keramiek, ecoprints en 
gesmeden objecten in 
roestvrij staal
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In de wandelgangen meende ik al de naam “mini tefaf” te horen vallen.

Voor de muzikale omlijsting van het  geheel was er een ensemble van het plaatselijke 
muziekgezelschap, die op een gepaste wijze het geheel muzikaal onder steunde.

En last but not least hadden ze zelfs de burgemeester van Voerendaal weten te strikken 
voor het openingswoord, hetgeen hij op een passende wijze deed.

Hierna werden de foto’s onthuld en konden we aan de slag, er was voor de bezoekers een 
geprint overzicht beschikbaar, zodat je een fraai beeld kreeg van de fotograaf en zijn/ haar 
foto’s.

Toos Ruiters fotografeert, zoals ze zelf zegt, alles wat haar voor de lens komt…kikkers, 
kolibri’s, op reis door Uganda, maar de foto van de danser sprong er naar mijn mening toch 
duidelijk boven uit, mooi in beeld gezet, de actie spat er als het ware vanaf.

Ger Kleijnen is al zijn hele leven bezig met beelden, en dat kon je duidelijk zien aan zijn 
foto’s, heel gevarieerd fotowerk, waarvan ik zelf het meest gecharmeerd was van zijn 
Sail Amsterdam foto, waarin hij de sfeer van de oud hollandse meester schilders uit de 
zeventiende eeuw wist te scheppen , knap gedaan.

Hub Habets, modellen hebben nog steeds zijn 
voorkeur, maar voegde er toch weer iets extra’s 
aan toe, door te werken met langere sluiter tijden 
wordt het toch iets mistieker.

Maar hij had ook nog een fraaie serie over een 
valkje, Ik had die graag wel wat groter willen zien, 
en dan apart in lijst. Deze foto’s verdienen het echt.

Cobi Riksen toonde ons zonsondergangen, 
natuurfotografie, maar bij haar straatfotografie in 
contrast rijk zwart wit, ben ik toch wat langer blijven 
hangen, zulke beelden blijven je bij.

Ria Tukker is door haar camera intenser naar de 
wereld gaan kijken en dat getuigen ook haar foto’s, 
vooral  de subtiele nuances in haar fraaie zwart wit 
foto’s van Bergen Belsen en het kasteel van Schwerin, 
waarvan zij het trappenhuis op een indringende wijze 
neerzet.

Jan Offermans beperkte zich tot straatfotografie in 
optima forma, liefst zeven heel diverse situatie’s , hier 

is de kracht van de fotografie duidelijk zichtbaar in het 
vermogen om de betekenis van een enkel moment te 
vereeuwigen.
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Peter Lambrichs, een verwoed natuurfotograaf met achtergrondkennis, dat hij op 
een deskundige wijze  gebruikt, Door de schoonheid in zijn natuurfotografie raak je 
ondergedompeld, je belandt in een  geheime wereld, waar je anders gewoon langs zou 
lopen, mede door het gebruik van zijn ongewone invalshoeken.

Emile Bosch, zijn straatfotografie is van een ander 
kaliber, vaak met frappante tegenstrijdigheden, maar ook met gevoel voor humor, en dat 
zien we jammer genoeg nog te weinig, hij weet goed te observeren en op het juiste moment 
toe te slaan.

Nanon Boulanger is ook besmet met het virus dat Peter waarschijnlijk heeft overgedragen: 
natuurfotografie, mooi natuurlijk…..
maar daarnaast heeft ze ook 
nog talrijke andere interessante 
onderwerpen, waarbij mijn oog viel op 
: Different legs, een beeld dat vragen 
oproept en dwingt om er langer naar te 
kijken, het vraagt duidelijk aandacht, 
het is anders dan anders, durf anders 
te zijn.

Wilfred Riksen is nu ruim een jaar lid, maar fotografeert al zijn 
hele leven en die ervaring stralen van zijn foto’s, hij weet  door het 
kiezen van het juiste standpunt en het perfecte moment een beeld 
te scheppen dat je echt boeit, getuige deze foto van een priester 
en militair op de heilige trap in Rome.

Voerendaal in vogelvlucht was achteraf  
gezien toch een beetje voorbarig en de hoge 
klassering bij de laatste bondsfotowedstrijd 
hebben ze hiermee bevestigd.
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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.

April

- 4 maart  tot 1 mei 2017 
Fotoclub Abedia uit Landgraaf exposeert met 6 leden bij Stichting Vriendenkring 
Schuttershof in zorgcentrum Schuttershof, Kochstraat 10, 6442 BE Brunssum van de Cicero 
zorggroep. Het thema is ‘vrije keuze’ en er komen een 40 foto’s te hangen. De expositie is 
dagelijks, 7 dagen per week, te bezoeken tussen 9 en 19 uur. Klik hier voor flyer.

- 12 april 2017
De bekendmaking van de drie prijswinnende series van “5 met samanhang” en de 
(openbare) bespreking van alle inzendingen zal plaatsvinden op woensdag 12 april 2017 in 
Café Zaal ‘Aad Leeuwe’, Burgemeester Thomas Wackersstraat 61, 6041 AK Roermond.
Aanvang 20.00 uur.

- 20 april 2017
Informatieavond voor besturen (en/of hun programmacommissies) over talentontwikkeling. 
Peter van Tuijl zal die avond verzorgen. 
De besturen hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen.

mei
- van 1 t/m 31 mei 2017.
In 2017 wordt één editie van de online fotowedstrijd “Limburg in Beeld” georganiseerd.
Uit de inzendingen zullen door een jury drie prijswinnaars worden geselecteerd die een 
afdruk van de winnende foto ontvangen, beschikbaar gesteld door wedstrijdsponsor 
Vakcolor Digitaal BV. .Het thema voor deze fotowedstrijd is WATER. Het inzenden van de 
foto’s is digitaal. Informatie volgt ! 

- 10 t/m 13 mei 2017
Fotofestival aan de Maas in Rotterdam

- 15 mei 2017
Lezing Natuurfotografie door Nando Harmsen in Kerkeböske, Aan de Koeberg3 in Helden.
Aanvang 19:30 uur. Entree 5 euro. Aanmelden voor 1 mei bij js.jstn@outlook.com.

exposities en lezingen
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- 20 mei t/m 18 juni 2017
FOTOFESTIVAL NAARDEN 
Wat doen we als we met adembenemende schoonheid worden geconfronteerd? 
Wie zijn de helden die hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken? Is alles niet al 
een keer vastgelegd? 
Op deze vragen proberen de curatoren van het Fotofestival Naarden een antwoord te 
geven in een tentoonstelling onder de titel “Right Here, Right Now”!

september
- uiterlijk 29 september 2017
Inzenden van foto’s voor de Euregionale Fotowedstrijd.
Nadere informatie over deze fotowedstrijd en over de wijze van inzenden zal, inclusief het 
wedstrijdreglement en het inschrijfformulier, op korte termijn op deze website en in het 
regiobulletin bekend worden gemaakt..
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ï

ö

lezing nando harmsen Bij fc helden-panningen
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Vakcolor Digitaal BV
Vakcolor is een modern Limburgs bedrijf met diverse specialismen op het gebied van printen in de 
grafischesector en kent haar oorsprong vanuit de ambachtelijke sfeer.
Door een professioneel team wordt, met behulp van een modern en zeer breed inzetbaar 
machinepark, eengrote diversiteit aan printproducten vervaardigd.
Het bedrijf is gespecialiseerd in groot formaat prints op allerlei materialen en biedt een zeer 
breedproductenpakket. Of het nu gaat om wanddecoraties, banners, printwerk van xs tot xl, 
raamvisuals, digitalefotoboeken: 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 2016

Dankzij de samenwerking met Vakcolor konden de prijswinnaars van Limburg 
Foto 2016 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 Fotobondlidnummer 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/

Spoorstraat 13-17
6122 CJ Buchten

Telefoon: 046 - 485 60 17
Fax: 046 - 485 87 60
Website: vakcolor.nl

E-mail- adres: info@vakcolor.nl


