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Thema: Kleur

Kleur is een enorm belangrijk compositie element in je foto’s. Kleur kan een emotionele 
reactie van de kijker uitlokken en voegt een visuele impact toe aan de foto. Kleuren zijn 
diepgeworteld in de visuele cultuur.

Met kleur grijp je de aandacht van de kijker, felle kleuren doen het altijd goed. Het is niet 
voor niets dat foto’s van felgekleurde bloemen en zonsondergangen het altijd goed doen. 
Kleur is dan eigenlijk meer het onderwerp van de foto dan de objecten die je fotografeert.

Maar een andere belangrijke functie van kleur in je compositie is om een sfeergevoel mee te 
geven door middel van het kleurgebruik en dan kan kleur juist heel subtiel worden ingezet. 
Door aandacht te besteden aan deze twee functies van kleur in je composities stijgt je foto 
boven de middenmoot uit.

Zoals je hebt kunnen zien geeft kleur een subtiel effect mee aan het gevoel dat we bij een 
foto krijgen. Een belangrijk gereedschap om dit gevoel bij een foto op te wekken is natuurlijk 
het licht op dat moment, maar ook de witbalans van de foto. Door koeler (=blauwer) licht 
of meer paars dan groen in een foto te introduceren kun je de sfeer van de foto merkbaar 
beïnvloeden.

Het idee achter witbalans is dat je de kleuren in de foto corrigeert rekening houdend 
met het licht waarin de foto werd genomen. Met de witbalans stellen we in welke delen 
van de foto echt wit zijn en dus wat de neutrale kleur is, maar het kan ook een creatief 
middel zijn om de sfeer van de foto te beïnvloeden. Ga actief op zoek naar kleuren en 
kleurcombinaties als je aan het fotograferen bent en je maakt meer impactvolle foto’s. 

fOtO vAn de mAAnd - juli 2017
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Vergeet niet dat je achteraf ook de sfeer kunt beïnvloeden door de witbalans van de foto 
aan te passen.

Onze fotograaf van de maand, Twan van den Hombergh, is volgens mij bewust op zoek 
naar kleuren en kleurcombinaties, getuige zijn ingezonden foto, met heel intense verzadigde 
kleuren, en toch niet over heersen in het geheel. Ze vormen een harmonie met de grafische 
lijnen in de foto en de zachte refecties van deze fraaie kleuren, geven het koel blauwe staal 
een bijzonder fraaie uitstraling. Dit soort kleuren grijpt de aandacht van de kijker en legt de 
focus op het gebied met kleur. Gaat het oog toch over de foto zwerven, dan heeft kleur de 
kracht het oog opnieuw aan te trekken.

Van harte proficiat Twan met deze kleurrijke foto van de maand.

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

De deadline voor de inzendingen (maximaal 3 per persoon) ligt op 22 augustus 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.

Jean Pierre Cremers

Redacteur ‘Foto van de maand’
redactie@fotobondlimburg.nl
Tijdens de vakantie periode is er in augustus helaas geen foto van de maand.

We starten weer met de volgende foto 
van de maand in september, inzenden 
voor 22 augustus 2017 thema: zomer

Klik hier of op de afbeelding hiernaast  
voor weergave van  

alle ingezonden foto’s van deze maand ! 

http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-07juli/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-07juli/index.html
http://fvdm.fotobondlimburg.nl/FvdM2017/FvdM2017-07juli/index.html


5 Afdelingsbulletin fotobond Limburgj u l i  2 0 1 7



6Afdelingsbulletin fotobond Limburg j u l i  2 0 1 7

fotoclub venlo “knipt” er al 70 jaar op los

Onze fotoclub is in 1947 opgericht als Venlose Amateur Fotografen Vereniging, kortweg 
VAFV genoemd. Bij het 60-jarig jubileum is de naam gewijzigd in Fotoclub Venlo.

Het doel van Fotoclub Venlo is het delen van een passie, n.l. het beoefenen van 
vrijetijdsfotografie. En dat is gedurende het 70-jarig bestaan van de club niet veranderd. 
Oorspronkelijk werd er natuurlijk analoog gefotografeerd, later ook dia’s.En nu fotograferen 
de leden digitaal.

Elke 2 weken op donderdagavond is er een bijeenkomst in café feestzaal ‘t Ven, 
Straelseweg 359 in Venlo. Tijdens deze avonden wordt het werk van de leden besproken. 
Ook vinden er een aantal malen per jaar andere activiteiten plaats zoals bv een technische 
avond, workshops, clubuitstapjes, het organiseren van tentoonstellingen, het uitnodigen van 
sprekers, en gezamenlijke avonden met andere fotoclubs uit de regio. Verder bestaat de 
mogelijkheid om aan diverse fotowedstrijden in binnen- en buitenland mee te doen, zowel 
individueel en als vereniging.

Fotoclub Venlo telt momenteel 27 leden en beschikt over een website waar meer informatie 
te vinden is:  

Jubileumexpositie FC Venlo “knipt” er al 70 jaar op los
 
70 Jaar Fotoclub Venlo...... laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Dat moet gevierd 
worden!!

In samenwerking met het gemeentearchief Venlo, wordt er een tentoonstelling 
georganiseerd. Deze vindt plaats van 3 november 2017 tot en met 19 november 2017 in 
het Gemeentearchief Venlo gelegen aan de Dokter Blumenkampstraat 1, 5914 PV Venlo. 
De tentoonstelling is gedurende de openingstijden van het gemeentearchief gratis te 
bezoeken. En wel op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur. Bovendien wordt het  
gemeentearchief in de weekeinden van 4-5;11-12;18-19 november 2017 opengesteld van 
11.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de tentoonstelling exposeren de  leden hun beste werk.  Elk lid laat minimaal 1 foto 
zien met daarin het thema Venlo verwerkt. Daarnaast zijn zij vrij in hun keuze.

Lezing Marcel van Balken

Verder is de Fotoclub heel blij dat zij een bekende spreker heeft kunnen vastleggen: Marcel 
van Balken. Marcel is een gerenommeerd fotograaf die zowel in binnen- als buitenland in 
hoog aanzien staat en diverse prijzen heeft gewonnen met zijn fotowerk. Zie zijn website: 
www.photure.nl 

Marcel  zal twee  lezingen houden op 19 november 2017: lezing 1 om 13.30 uur en lezing 2 
om 15.30 uur in het gemeente archief Er wordt op een grote belangstelling gerekend, echter 
er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
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Venlo Leeft

De jeugd van 9-16 jaar wordt niet vergeten: voor hen wordt er een wedstrijd uitgeschreven. 
Ook hier is het thema verbonden aan Venlo: “Venlo leeft”.

De beste 10 inzendingen worden geprint en krijgen ook een plek in de expositie.

En voor plaats  1-2-3 is een geldbedrag van €175,- €125,- €100,-  beschikbaar gesteld door 
het gemeentearchief.

Eisen voor de digitale inzendingen zijn: minimale grootte 3 Mb. Foto’s kunnen ingezonden 
worden tot en met 31 september 2017 naar het volgende e-mailadres: fotowedstrijd@
fotoclubvenlo.nl.

Op de website van de fotoclub staan ook de voorwaarden vermeld.

Een jury, samengesteld uit eigen leden van de fotoclub en Dhr. F. Hermans van 
het gemeentearchief, bepaalt welke de winnende foto’s zijn. Hierover kan niet 
gecorrespondeerd worden. Alle ingezonden foto’s worden eigendom van het 
gemeentearchief, onder vermelding van de naam van de maker en kunnen voor publicatie 
doeleinden gebruikt worden. Met respect voor de auteursrechten.
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expositieverslag fotokring geleen

Op een mooie pinksterdag richting Geleen….

Dat roept bij mij enorme nostalgische gevoelens op.

In het bijzonder toen ik het voormalige Pinkpop terrein passeerde,

Op weg naar de “kick van de klick”, de foto expositie van de 85 jarige fotokring Geleen in het 
centrum van de waereldstad.

Maar ook daar zijn er veel leegstaande winkelpanden, hetgeen voor hun juist een unieke 
expositie locatie werd, midden in het centrum met enorm veel belangstelling.

met dank aan Frank Vaessen van fotokring Geleen voor de foto.

 Fotokring Geleen is niet alleen een van de oudste fotoclubs, maar ook een van de grootste, 
qua leden aantal, momenteel liefst 29 leden, waarvan er 25 hier exposeerden.

Zodoende kreeg je wel een enorme variatie aan onderwerpen en thema’s, hetgeen het 
geheel een divers  en boeiende uitstraling gaf, zeer zeker omdat er vooral seriematig 
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gefotografeerd werd.

Voor de opening hadden ze Vivian Keularts benaderd, een echte Geleense fotografe, 
bekend van haar boek  Flaming grace over de kracht van rode lokken, meisjes met rode 
haren….!

“Het is niet de foto die je betovert…..maar wat je er in ziet.”

Deze  expositie is nog te bewonderen tot en met 24 juni aan de markt 98 in Geleen, en om 
je te inspireren om deze  foto expositie te gaan bezoeken hier nog enkele beelden.

Roel Simons toonde ons 
fantastische straatfotografie 
met een absurdist tintje, 
goed gekozen momenten 
en de juiste elementen in 
zijn foto zorgen voor de fijne 
smakelijke jus.

Jos Goritzer wist op een uiterst 
boeiende wijze  een sfeervolle 

samensmelting te scheppen van 
beeldige beelden en beelden van 

mensen die elkaar op een zeer 
tedere manier ontmoeten.
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Pierre Albert wist met zijn puike foto 
serie, iedereen is van de wereld, in 
deze hectische tijd, de juiste snaar 
te raken, uiterst krachtige zwart 
wit foto’s die op je netvlies blijven 
hangen

Mijn aandacht werd ook gevangen door dat heel aandoenlijk blonde krulle kopje van Piet 
de Wit, met open mond en die verbazing wekkende ogen en dan ook nog zo ongewoon in 
beeld gezet tegen die witte achtergrond.

Zo zou ik nog even door kunnen gaan…..maar ga zelf maar kijken, er zijn nog meer van die 
prachtige foto’s te bewonderen in Geleen.
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Euregionale  
Fotowedstrijd 

2017

De Fotobond afdeling Limburg, het Verbond van Limburgse Fotokringen vzw, het Deutscher 
Verband für Fotografie Rheinland en het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren in 2017 
wederom een Euregionale Fotowedstrijd en -exposite.

Het thema van de Euregionale Fotowedstrijd 2017 is:

(OVER)BRUGGEN
Vrijetijdsfotografen uit Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg en het Rheinland worden 
in het kader van de Euregionale Fotowedstrijd uitgedaagd om individuele foto’s of een 
fotoserie in te zenden over het thema ‘(over)bruggen’. Het thema gaat over architectonische 
verbindingen over wegen, water en dalen in beeld te brengen, maar ook (met name) over 
het verbinden van individuen en bevolkingsgroepen, culturen, religies etc. In een tijd dat 
onze samenleving en het gemeenschapsgevoel steeds meer onder druk komen te staan 
als gevolg van de aanhoudende vluchtelingencrisis, de continue terreurdreiging, politieke 
ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau etc. is de behoefte om de 
saamhorigheid te vergroten en verschillen te overbruggen sterker dan ooit. De organisatie 
van de fotowedstrijd daagt fotografen uit om hiermee aan de slag te gaan.  
De wedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen die zijn aangesloten bij fotoverenigingen 
die deel uitmaken van de Fotobond afdeling Limburg, Deutscher Verband für Fotografie 
Rheinland e.V. en Verbond van Limburgse Fotokringen vzw of individueel lid zijn van een 
van deze fotobonden.

Uit alle inzendingen worden 50 individuele foto’s en 10 fotoseries geselecteerd voor de 
foto expositie die zowel in Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg als het Rheinland te zien 
zal zijn. 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.

Voor meer informatie over de Euregionale Fotowedstrijd verwijzen we u naar de website 
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd. 
Ook kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het Huis voor de Kunsten Limburg 
of van 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: peter.lambrichs@fotobondlimburg.nl

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
mailto:ppeters%40hklimburg.nl?subject=
mailto:peter.lambrichs%40fotobondlimburg.nl?subject=
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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.

september
- uiterlijk 29 september
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.

- 1 september 
Op vrijdag 1 september 2017 presenteert Loek Groenendijk, middels een 
beamerpresentatie, zijn serie “het indiscrete oog”, waarvan inmiddels een prachtig boek in 
diverse talen verschenen is.
Aanvang 20.00 uur in Sportcentrum Gitek Leeuwerikstraat 2 in Nuth. Toegang : gratis, wel 
gaarne even aanmelden via: fotoflimburg@hotmail.com.
Klik hier voor meer informatie.

- van 1 t/m 29 september 
Fotoexpositie van de Fotokring Stein in het gemeentehuis van Beek aan de Raadhuisstraat 
9 in Beek.
Voor openingstijden en achtergrondinfo over deze expositie klik hier voor een pdf met alle 
informatie !

 

OktOber
- 30 sept. en 1, 7 en 8 oktober 
Jaarlijkse foto-expositie van Amateur Fotogroep Tegelen (AFT) in een van de gebouwen van 
het missiehuis St. Michaël in Steyl.
Opening is op zaterdag 30 september om 15.00 uur. De verdere openingstijden zijn van 
11.00 tot 17.00 uur.
Voor meer info over deze expositie raadpleeg www.afg-tegelen.nl.

expOsities en lezingen

mailto:info%40fotobondlimburg.nl?subject=
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nOvember
- 3 t/m 19 november 
In samenwerking met het gemeentearchief Venlo aan de Dokter Blumenkampstraat 1, 5914 
PV Venlo organiseert Fotoclub Venlo een jubileumtentoonstelling t.g.v. 70 jarig bestaan. De 
tentoonstelling is gedurende de openingstijden van het gemeentearchief gratis te bezoeken 
op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur. Bovendien wordt het gemeentearchief in 
de weekeinden van 4-5;11-12;18-19 november 2017 opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur.

- 3 t/m 23 november
Fotogroep Abedia Landgraaf exposeert in het Burgerzaal van het gemeentehuis in 
Landgraaf. De opening is op vrijdag 8 november om 20 uur. 
De expositie is elke werkdag te bezoeken van 8:30 tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:00 
uur.

- 19 november
Fotoclub Venlo organiseert een lezing met Marcel van Balken, een gerenommeerd fotograaf, 
die zowel in binnen- als buitenland in hoog aanzien staat en diverse prijzen heeft gewonnen 
met zijn fotowerk. Zie zijn website: www.photure.nl 
Marcel  zal twee  lezingen houden op 19 november 2017: lezing 1 om 13.30 uur en lezing 2 
om 15.30 uur in het gemeente archief Er wordt op een grote belangstelling gerekend, echter 
er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

oproep voor 25ste editie limburg foto in 2018

In 2018 zal de 25ste editie van Limburg Foto plaatsvinden. Als bestuur van de Afdeling 
willen we daar een speciale editie van maken. Een van de onderdelen is een tentoonstelling 
met een overzicht van de prijswinnende foto’s van de voorafgaande 24 edities.
In ons archief zijn echter alleen de foto’s van de laatste drie edities te vinden. Vandaar dat 
we al onze leden oproepen om ons te helpen om de prijswinnende foto’s van alle edities te 
verzamelen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat leden die in het verleden de prijswinnende foto maakten 
inmiddels zijn overleden of geen lid meer zijn. Vandaar dat we alle leden vragen om in hun 
geheugen en archief te zoeken naar de 
prijswinnende foto’s van Limburg Foto 
uit het verleden. Met hulp van iedereen 
kunnen we volgende jaar een mooie 
speciale editie van Limburg Foto maken.

Hebben jullie namen en foto’s van 
vroegere prijswinnaars of andere 
relevante informatie, geef dit dan 
aan ons door via secretaris@
fotobondlimburg.nl
Het bestuur van de Fotobond Afdeling 
Limburg

mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
mailto:secretaris%40fotobondlimburg.nl?subject=
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het indiscrete oog door loek groenendijk

Op vrijdag 1 september 2017 presenteert Loek Groenendijk, middels een 
beamerpresentatie, zijn serie “ het indiscrete oog”, waarvan inmiddels een prachtig 
boek in diverse talen verschenen is.

het indiscrete oog

Aanvang 20.00 uur in Sportcentrum Gitek Leeuwerikstraat 2 in Nuth.

Toegang : gratis, wel gaarne even aanmelden via: fotoflimburg@hotmail.com.
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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

http://www.vakcolor.nl/

