Foto-expositie 2013
Welkom bij de jaarlijkse foto-expositie van Fotoclub Bellus Imago. De leden van de club
laten ook dit jaar hun beste foto's zien. Onze fotoclub is voor de beginnend fotograaf
met of zonder achtergrond in de fotografie én voor de gevorderde fotograaf die zich in
de loop van de jaren wil verbeteren. We wensen u veel plezier bij het zien van onze
foto’s.

Wilt u dit exemplaar na afloop achterlaten voor de volgende bezoekers? Dank u!

Bovenring

Fotografen zijn op achternaam gerangschikt

RIEN VAN AAKEN
Dit jaar een 4-luik genomen in het My zeil shopping center in Frankfurt.
Vanwege het lijnenspel, schitterende spiegelingen en het
architectonische hoogstandje een genot om te fotograferen.

1. Lijnenspel

2. Architectonisch
hoogstandje

Frankfurt,
Augustus 2013

f/7.1, 1/200 sec
ISO-100

Frankfurt,
Augustus 2013

f/5.6, 1/250sec
ISO-100

Frankfurt,
Augustus 2013

f/7.1, 1/125 sec
ISO-100

Frankfurt,
Augustus 2013

f/7.1, 1/125 sec
ISO-100

3. Reflecties

4. Schaduwen

PAULA ANGLÈS
Eenvoud, rust en balans. ‘n Bijzondere foto maken van iets gewoons. Dat
is wat ik nastreef en waar ik veel plezier aan beleef. Dit jaar heb ik een
fantastisch nieuw aspect van m’n fotografiepassie ontdekt: portretten.
Een deel daarvan hangt bij het thema tijd.

5. Waterval van zand
Unieke lichtinval en
bijzonder kleuren in
Antilope canyon.

Page, VS,
April 2013

f/11, 3 sec
ISO-100

6. Herfsttinten
.... maar geen blaadje.
Gefotografeerd op oud
rangeerterrein.

Hombourg,
April 2013

f/3.5, 1/200 sec
ISO-100

7. Eigenzinnig

Deze boom vráágt erom
gefotografeerd te worden.
8. Weerkaatsing
Hoe een eenvoudige
waterplas zorgt voor een
prachtige weerkaatsing
van het station.

Madeira,
Februari 2012

f/9, 1/10 sec
ISO-800

Antwerpen,
Maart 2013

f/5.6, 1/200 sec
ISO-100

HENRI VAN BLOEMEN
Ik maak foto’s van allerlei onderwerpen. Sinds enkele jaren ben ik lid van
de fotoclub en ben me op diverse gebieden gaan verdiepen, zoals
compositie, macro en portretten. Maar ook mooie vakantiefoto’s blijven
een uitdaging voor me. Het blijft leuk om in detail interessante foto’s te
maken. Momenteel fotografeer ik met de Sony A77 met verschillende
objectieven.
9. Lory
Een klein soort papegaai

10. Carmen
Met Carmen getracht
spanning in de foto te
brengen.

Papegaaienpark Noord-Spanje
Mei 2013

f/4.5, 1/250 sec
ISO-800

Studio relatie
Augustus 2013

f/11, 1/125 sec
ISO-100

Barcelona
Mei 2013

f/2.5, 1/400 sec
ISO-800

Parijs
eind 2012

f/8, 1/13 sec
ISO-400

11. Sagrada Familia

12. Eiffeltoren, Parijs

HERMAN BOOM
Al vrij vroeg kwam ik in aanraking met fotografie via de Praktica van
mijn vader. De interesse was snel gewekt. Toen digitale fotografie
populair werd, heb ik na een aantal compact camera’s al snel een
Canon DSLR gekocht. Ik fotografeer het liefste landschappen, mooie
luchten en vergezichten. Hoe dramatischer, hoe mooier ik het vind. Via
de club ben ik me gaan verbreden qua onderwerpen.
13. Aandachtige violiste
Frankrijk
Normandië

f/5.6, 1/400 sec
ISO-400

14. Stille Genieters

Frankrijk
Normandië

f/11, 1/40 sec
ISO-200

15. Met gevoel

Frankrijk
Normandië

f/6.3, 1/320 sec
ISO-400

RONALD VAN BOURGONDIËN
Sinds vorig jaar ben ik de fotografiehobby serieuzer op gaan pikken
door lid te worden van Fotoclub Bellus Imago. Ondertussen is mijn
Canon compact camera vervangen door een Nikon D7000. Hiermee
wordt het natuurlijk vanzelf interessanter! In deze korte tijd heb ik nog
geen duidelijke voorkeur voor een stijl ontwikkeld, maar reisfotografie
en details hebben mijn aandacht.
16. Kleurenschijn
Op een bepaald moment viel zonlicht
door het kerkraam naar binnen. De
weerspiegeling is van glas in lood op
marmer.

Kathedraal Notre
Dame van Bayeux,
Augustus 2013

f6.3, 1/30 sec
ISO-200

17. Bouwkunst
Een indrukwekkende omgeving. De
blauwe lucht contrasteert mooi met de
terracottakleurige bogen.

Colosseum Rome,
Juli 2011

f2.8, 1/1250 sec
Compact

Normandische kust,
Augustus 2013

f8, 1/500 sec
ISO- 200

18. Waterweg
De golfslag van zee komt en gaat. Het
water loopt terug van de kademuur.

ROLAND VAN DEN BROEK
Deze editie van onze jaarlijkse Expo presenteer ik u een drieluik.
Water is een veel gefotografeerde vloeistof. Ik laat u stromend water
in de natuurlijkste vorm zien. Vanuit de bergtoppen de weg zoekend
naar het dal.

19. Waterstroom
Het begint met een
stroompje.

Oostenrijk
2013

f16, 1/3sec
ISO-400

20. Rivier
Een krachtige rivier door
de bergen.

Oostenrijk
2013

f22, 4 sec
ISO-100

21. Watervallen
Het water valt meters
naar beneden.

Oostenrijk
2013

f8, 1/6 sec
ISO-100

RICO COOLEN
Sinds een paar jaar heb ik een heel oude hobby opgepakt. Sinds een
jaar lid van Bellus Imago waar ik veel bijgeleerd heb.
Voor mij moet een foto iets bijzonders hebben. Dat kan humor zijn,
een sterke emotie of juist een zeer scherp detail.
22. Levend beeld
Een “levend beeld” nam de moeite om in
de camera te kijken.

Helmond
Brandevoort
December 2012

f/5.0, 1/10 sec
ISO-400

23. Stralend gebouw
Dit gebouw was onderdeel van Glow
2012. Het perspectief en de kleuren
spreken me erg aan.

Eindhoven
November 2012

f/3.5, 1/2 sec
ISO-1600

24. In de grindbak
Tijdens de trainingsronden van de DTM
races in Zandvoort ging deze Audi in de
grindbak.

Zandvoort
September 2013

f/11, 1/1000 sec
ISO-400

Waalre
April 2013

f/5.6, 1/400 sec
ISO-400

25. Hortensia
Deze uitgebloeide hortensia heeft in de
winter wat extra kleuren gekregen.

LOEK DIRKX
Ik ben 3 jaar lid van fotoclub Bellus Imago en 1 ½ jaar bestuurslid. Ik
fotografeer al ca. 40 jaar, begonnen met een Agfa Clack en nu met een
Nikon D300s en als compact fotografeer ik met een Canon G10. Ik reis
graag, waar ik tevens mijn hobby voldoende kan toepassen.

26. Grand Canyon in mist
Op het moment van het maken van
deze foto, lag de Grand Canyon
compleet in de mist.

Grand Canyon,
South Rim,
Arizona-USA

f11, 1/500 sec
ISO-400

27. Arches National Park
Landschap wat de uitgestrektheid van
het park weergeeft

Arches National
Park, Moab, UtahUSA

f10, 1/320 sec
ISO-200

28. Piazza, maar dan anders
Avondfoto van de Piazza in Eindhoven,
vanuit een ander perspectief bekeken.

Centrum Eindhoven

f22, 25 sec
ISO-200

ALEX EEKEL
Al enkele jaren ben ik foto’s aan het maken, meestal op ‘auto’ stand.
Mensen/kinderen en gebouwen hadden mijn voorkeur. Ik ben sinds 1
jaar lid van de fotoclub om meer uit mijzelf en mijn camera te halen. Ik
heb zoveel geleerd dat mijn oude camera al vervangen is.
Tevens ben ik me meer aan het verdiepen in detail fotografie
29. Lucky Shot
Precies op het moment dat ik een foto
wil maken van een klein steegje in
Shanghai, kwam deze mobiele telefoon
omhoog.

Shanghai
November 2012

f/5.6, 1/25 sec
ISO-400

30. Gasvoorziening
In eerste instantie trokken de kleurrijke
plaat en de primitieve gasvoorziening
mijn aandacht

ZhouZhuang
November 2012

f/5.6, 1/50 sec
ISO-100

31. Shanghai by night
Na gewacht te hebben op het donker,
door het glas van de 97e verdieping, dit
vergezicht genomen

Shanghai
November 2012

f/5.6, 1/25 sec
ISO-400

KITTY FAAS - BAIJENS
Ik fotografeer al een aantal jaren met veel plezier. Ik probeer van elke
foto een bijzondere foto te maken, door een onverwachte invalshoek of
een onverwacht moment. Het afgelopen jaar heb ik door
omstandigheden weinig tijd gehad om met deze hobby bezig te zijn,
maar de voornemens voor het komende jaar zijn al gemaakt!
32. Who's afraid of orange?
Geen trucage of nabewerking. What
you see is what you get.

Hombourg
April 2013

f/2, 1/500 sec
ISO-100

33. Draaien maar
Mooie combinatie van rotsvast geroeste
raderen.

Hombourg
April 2013

f/2, 1/250 sec
ISO-100

Hombourg
April 2013

f/2, 1/500 sec
ISO-100

Eindhoven
September 2013

f/6.3, 1/200 sec
ISO-800

34. Spijkers op laag water
Zoek het water!

35. Ik kan het!

PIETER HAMERS
Ik fotografeer al vele jaren met veel plezier. De nadruk ligt op natuur,
architectuur, design en auto’s. Een andere grote passie van mij. De
laatste jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de techniek,
maar de schoonheid, details en contrasten vastleggen is mijn drijfveer.

36. Hovenring
Moderne vormgeving in een
nachtelijke setting met rode en
witte lichten

Veldhoven
Juli 2013

f/18, 30 sec
ISO-100

37. Armaturen
Een mooie samenstelling van
armaturen met zacht blauw en
paars licht tijdens GLOW 2012.

Eindhoven
November
2012

f/3.2, 1/125 sec
ISO-1600

38. BMW Museum
Moderne inrichting met strakke
lijnen en vlakken.

München
Januari 2013

f/2.7, 1/60 sec
ISO-500

ANDRÉ HERST
In 2011 heb ik de overstap naar digitale fotografie gemaakt, met z’n
ongekende mogelijkheden in belichting en nabewerking. Onderwerpen
zijn nog divers van aard, van stilleven tot architectuur. Voor deze expo
heb ik gekozen voor een 4-luik van z/w portretten.
39. Man met baard
Wachtend op het begin van
een processie.

40. In gedachten
Leunend op een bankje in
afwachting van het begin
van een processie.
41. Starend
Strak voor zich uitkijkend op
de overdekte markt.

42. Sympathieke heer
Kwam net uit zijn huis om
een plaatsje voor de
processie te vinden.

Saõ Miguel - Ribeira Grande
September 2013

f/8, 1/200 sec
ISO-250

Saõ Miguel - Ribeira Grande
September 2013

f/8, 1/80 sec
ISO-250

Saõ Miguel - Ponta Delgada
September 2013

f/6.3, 1/80 sec
ISO-800

Saõ Miguel - Ribeira Grande
September 2013

f/6.3, 1/500 sec
ISO-250

ANNEMIEK JONGENEELEN
Fotografie is een van mijn passies en zeer goed te combineren met
mijn passie voor reizen. Voortdurend op zoek naar net die mooie
lichtinval, die bijzondere compositie,dat ene mooie plaatje…
Ik vind het een uitdaging om van een alledaags beeld iets bijzonders te
maken. Dit doe ik op twee verschillende manieren. Door te schilderen
en door te fotograferen. Ik fotografeer de dingen die ik niet kan
schilderen en ik schilder de dingen die ik niet kan fotograferen.
43. Olifanten op Sumatra
Het lijkt bijna een abstract beeld

44. Zonsopgang
Het werd pas mooi toe de zon al op
was
45. Zwemmen in de rivier
Het plezier straalt er vanaf

46. Marktvrouw
Trots op wat ze doet.

Indonesië
september 2013

f/5,3 1/160 sec
ISO-620

Indonesië
september 2013

f/5.3, 1/160 sec
ISO-500

Indonesië
september 2013

f/7,1, 1/400 sec
ISO-200

Indonesië
september 2013

f/24.8, 1/8000
sec
ISO-6400

RON LEEZER
Fotografeer vanaf mijn 16de. Eerst vanuit de hobby.
Nu professioneel. Mijn voorkeur gaat uit naar sport,
mensen, portretten en mooie landschappen.
Lesgeven over fotografie is mijn grootste hobby.

47. Tour de France
Bergop heb je de beste
Plaatjes. Door te zoomen
Tijdens de opname krijg je dit effect.

Cote de Bourdeaux
Juli 2013

f/11, 1/125 sec
ISO-100

48. Tour de France
Ook voor de diverse motards is het
vermoeiend.

Cote de Bourdeaux
Juli 2013

f/11, 1/64 sec
ISO-100

49. Tour de France
Greipel doet zijn shirt weer dicht. Vlak
voor de afdaling.

Cote de Bourdeaux
Juli 2013

f/11, 1/80 sec
ISO-100

50. Ardeche
Wijn Chateau.
Zoals het er al 150 jaar uitziet.

Darbres
Juli 2013

f/4.5, 1/100 sec
ISO-100

ESTHER POSTHOUWER
Sfeer, dat is wat ik probeer vast te leggen in mijn foto's. De meeste
foto's worden op gevoel gemaakt, waarbij ik vooral let op het licht en
de compositie. De technische kant van fotograferen vind ik wat minder
interessant, maar dankzij mijn mede-clubleden ontwikkelt die kant van
de fotografie zich ook steeds meer.
51. Ochtendgloren
In de vroege ochtend lag
er nog mist over het water
en scheen het zonlicht
prachtig door de bomen.
52. Na de regen
Toen ik door de bladeren
van de hortensia keek zag
ik deze druppels hangen.
53. Voorjaar 2013
Het speeltuintje lag er stil
en verlaten bij na alweer
een flinke regenbui.

54. Vergane glorie
Het oudste straatje in
Stavelot. In vervallen
staat, maar de huizen zijn
nog steeds bewoond.

Landgoed De Wamberg
November 2012

f/5.6, 1/125 sec
ISO-100

Veldhoven
Juni 2013

f/3.5, 1/60 sec
ISO-100

Veldhoven
Juni 2013

f/1.8, 1/160 sec
ISO-100

Stavelot
September 2013

f/5.6, 1/160 sec
ISO-100

INGRID SCHAMPERS
Ik ben Ingrid Schampers en zit sinds 2 jaar bij de club. Fotograferen
doe ik al heel lang, maar sinds een jaar of 5 ben ik er serieus mee
bezig. Ik vind vooral het spelen met licht, beweging en scherpte-diepte
leuke uitdagingen als het gaat om fotograferen. Sinds dit jaar heb ik
een nieuwe camera. Een Canon EOS 650, waar ik nog veel mee op pad
zal gaan.
55. Fontein
Een fontein in een
beeldentuin. Een snelle
sluitertijd en je krijgt een
mooi plaatje

Heeswijk-Dinther
Mei 2012

f/5, 1/320 sec
ISO-200

56. Kubus
Een project bij Glow.
Super mooi dat lijnenspel

Glow
November 2012

f/2.6, 1/33 sec
ISO-200

57. Barcelona
Een kunstwerk in de
haven van Barcelona.

Barcelona
Juli 2013

f/5.4, 1/125 sec
ISO-100

WALTER SCHURS
Ik ben 56 jaar en sinds 2012 lid van de fotoclub. Mijn echte voorkeur
voor de fotografie heb ik nog niet. Ik fotografeer met een Nikon D700

58. Weerspiegeling

Frankrijk
Mei 2013

f/9, 1/30 sec
ISO-280

59. Dreigende lucht
Dreiging van en regenbui
achter de bergen in de
Gorge de Verdon

Frankrijk
Mei 2013

f/9.0, 1/1600 sec
ISO-200

60. Spelerij
Hond die door het water
van een ven achter een
kraai aanjaagt

Loonse en Drunense
Duinen
April 2011

f/2.8, 1/6400 sec
ISO-400

TONY SEESING
Ik fotografeer het liefst mensen, geposeerd of gewoon
straattafereeltjes. Maar soms zit er ook wel iets anders bij.

61. Bedankt en tot ziens
Tijdens het spelen kan de
accordeonist ook nog wel even
zwaaien.

Nijmegen
April 2013

f/5.0, 1/80 sec
ISO-200

62. De Dommel
Zomaar een mooi herfst
landschap in het
Brabantse land

Vught
November 2012

f/5.6, 1/320 sec
ISO-200

Eben Emael,
Maart 2013

f/9, 4 sec
ISO-200

63. Ondergronds
Gangenstelsel in tweede
wereld oorlog fort in België

MARCEL TILLEMA
Fotografie is voor mij een aangename manier om eens met andere
ogen naar de wereld te kijken en deze vast te leggen. Ik houd van
structuren, patronen, contrast, details, lijnenspel en ongewoon
perspectief.

64. Tand des tijds
Op een voormalig station staan treinen al
tientallen jaren weg te roesten. Graffiti,
roest en afbladderende verf geven een
kleurrijke mix.

Hombourg (België)
April 2013

f/8, 1/25 sec
ISO-100

65. Symmetrie
de bijna volmaakte symmetrie van de
binnenkant van een stationskoepel.

Antwerpen
Maart 2013

f/8, 1/60 sec
ISO-400

66. Kijk eens naar boven
Strakke lijnen en hoog contrast, ergens in
het gebouw waar u nu bent

Veldhoven (MFA)
Januari 2013

f/2.5, 1/125
sec
ISO-125

Landgoed de Utrecht
Oktober 2013

f/4, 1/60 sec
ISO-800

67. Vrije val
Herfstblad gevangen tussen hemel en aarde

Entree: Parijs

Kleine zaal: Thema tijd

