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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 beginnende fotograaf met of zonder achtergrond in de fotografie én voor de 

gevorderde fotograaf die zich in de loop van de jaren wil verbeteren.  

Via deze link kunt u stemmen op de beste foto en ons helpen bij het verbeteren van onze komende 

exposities. 

Bij interesse in het aanschaffen van een foto kunt u direct met de fotograaf contact opnemen of contact 

zoeken met onze fotoclub. Dat gaat het makkelijkste via onze website, www.fotoclubbellusimago.nl  

We wensen u veel plezier. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPfnt0vpB-_3zAP5BkXNrf5-G-G6fMti0AL4R8RG_6Z_rRw/viewform?usp=sf_link
http://www.fotoclubbellusimago.nl/


 

Jos Schreur 

De lol van foto's maken ligt voor mij in het jezelf steeds verder ontwikkelen en genieten 

van de steeds mooiere resultaten. En het helpt daarbij om die resultaten met anderen te 

delen en waardevolle feedback te krijgen. 

 

1. De cobra 

Deze blik op het operagebouw 'El Palau de les Arts 

Reina Sofía' van de architect Santiago Calatrava in 

Valencia doet denken aan een Indiase cobra die zich 

boven de rand van zijn mandje verheft. 

Valencia 

Spanje 

28-9-2021 

 

2. De vis 

Het operagebouw 'El Palau de les Arts Reina Sofía' van 

de architect Santiago Calatrava in Valencia voelt zich als 

een vis in het water. 

Valencia 

Spanje 

28-9-2021 

 

3. De kever 

In dit aanzicht lijkt het operagebouw 'El Palau de les 

Arts Reina Sofía' van de architect Santiago Calatrava in 

Valencia op een grote kever die ons tamelijk boos 

aankijkt. 

Valencia 

Spanje 

28-9-2021 



 

Carin van der Aa 

De kunst van fotograferen is om een interessant plaatje te maken d.m.v. het spelen met: 

compositie, kleur, belichting, scherptediepte en lijnenspel. Natuur-, landschap- of 

macrofotografie trekken mij het meest aan. 

 

4. Winterlandschap 

Heerlijk wandelen in de buurt, door een dik pak 

sneeuw, op zoek naar een mooie landschapsfoto. 

Veldhoven 

7-2-2021 

 

5. Kinderdijk 

Een uitstapje in Nederland, tijdens de Corona-tijd, 

bracht mij in Kinderdijk (UNESCO Werelderfgoed). 

Kinderdijk 

24-6-2021 

 

6. Babypanda Fan Xing 

Fan Xing, van net geen jaar, was heerlijk aan het spelen 

toen hij ineens recht in mijn camera keek. Wat een 

heerlijk ondeugend mannetje om prachtige foto’s van 

te maken! 

Rhenen 

17-4-2021 



 

Rien van Aaken 

Al veel jaren fotografeer ik alles wat los en vast zit. De onderwerpen die langskomen 

tijdens de clubavonden maken voor mij fotografie zeer afwisselend. Van macrofotografie 

tot landschappen en abstract. Er verschijnt altijd wel iets voor mijn lens. 

 

7. Waterdruppels 

Een foto uit een serie van waterdruppel(s) op een 

pauwenveer. De druppel(s) werken als een vergrootglas 

en maken de structuur van de veer duidelijk zichtbaar. 

Veldhoven 

11-10-2021 

 

8. Waterdruppels 

Een foto uit een serie van waterdruppel(s) op een 

pauwenveer. De druppel(s) werken als een vergrootglas 

en maken de structuur van de veer duidelijk zichtbaar. 

Veldhoven 

11-10-2021 

 

9. Waterdruppels 

Een foto uit een serie van waterdruppel(s) op een 

pauwenveer. De druppel(s) werken als een vergrootglas 

en maken de structuur van de veer duidelijk zichtbaar. 

Veldhoven 

11-10-2021 



 

Berry de Jong 

Er is zoveel boeiends te zien, als je maar goed kijkt. En fotograferen helpt je kijken en 

genieten.  

Ik fotografeer graag mensen, maar vind het ook heerlijk om landschappen en flora en 

fauna op hun best vast te leggen. 

 

10. Steenuil park Meerland 

Lunchwandelingetjes vinden nu noodgedwongen plaats 

rondom huis. Prachtig om ze zien opgroeien: een nest 

steenuilen. Een flinke telelens gebruikt (500mm 

(fullframe), f/7.1). 

Park Meerland Meerhoven, Eindhoven 

8-7-2021 

 

11. Boomkikker De Mortelen 

Op de fiets naar de Mortelen, om met een macrolens 

(105mm, f/6.3) dit boomkikkertje, van nog geen 2 

centimeter groot, te fotograferen terwijl deze zich laaft 

aan de warmte van de zon. 

De Mortelen, Oirschot 

30-7-2021 

 

12. Supermaan bij Meerzicht 

Een supermaan op de laatste dag met een avondklok. 

Vanaf Spottershill de maan vastgelegd met een flinke 

lens (600mm, f/6.3). In de foto figureert de net 

bewoonde hoogste woontoren van Meerhoven. 

Park Meerland Meerhoven, Eindhoven  

27-4-2021 



 

Margo Kauwenberg 

Ik verdiep me graag in een thema waarbij ik met name fotografeer met natuurlijk licht . 

Door bovenop het onderwerp te kruipen maak ik het kleine wat groter en creëer zo 

mogelijk wat abstractie in de foto. Zo probeer ik sfeer in de foto te krijgen. 

 

13. Zonnedauw 

Laag op de grond groeiend plantje met bloemen die 

vaak niet groter zijn dan 1,5 cm. 

De zonnedauw lokt, vangt en verteert insecten door zijn 

glinsterende, kleverige substantie aan diens tentakels. 

 

Riethoven 

29-7-2020 

 

14. Porceleinzwam 

Meestal groeiend op beuken tref je deze prachtige 

porceleinzwam aan. Heel soms op eiken. 

Van onder fotograferend met tegenlicht van de zon 

maakt deze foto voor mij speciaal. 

 

Garderen 

9-10-2019 

 

15. Glasvleugelpijlstaart 

De glasvleugelpijlstaart is een vrij zeldzame 

nachtvlinder die dagactief is. Vliegend rondom de 

koekoeksbloem heb ik deze foto op Texel kunnen 

maken. 

Den Burg 

12-7-2021 



 

Loek Dirkx 

Ik fotografeer al jaren met veel passie. De natuur, portretten en wanneer iets aparts voor 

je lens verschijnt inspireert mij. 

 

16. Zee-anemoonen 

Deze foto is genomen in Sealife in Scheveningen.  

Door de aparte verlichting viel dit beeld mij op. 

Sealife, Scheveningen 

4-7-2021 

 

17. Kleurenpalet 

Foto van een vlakke, verticale Corona scheidingswand, 

waarbij kleuren van de terrasverlichting erg opvallend 

gereflecteerd worden. Hierdoor wordt het idee gewekt 

dat de scheidingswand half rond is. 

l'Albir 

Spanje 

11-9-2021 

 

18. Liftkoker 

Vervreemdende foto van een 2 persoons lift, waarbij 

enkel de vloer omhoog of omlaag beweegt en de 

wanden uiteraard niet. Je kijkt als het ware in de hoge 

liftkoker. 

Wijk aan Zee 

9-5-2021 



 

Jarno van Osch 

Net als tekst kan een foto spreken. Juist daarom is fotografie een mooie aanvulling op 

mijn werk als journalist. 

 

 

19. IJzig 

Het is koud en er staat een ijzige wind deze ochtend. 

Toch voel ik een warmte over me heen komen als ik 

deze foto maak. 

 

Vessem 

7-3-2021 

 

 

20. Wie het kleine niet eert 

Slechts millimeters groot, maar door een flinke 

vergroting met een specifieke macrolens is dit beeld 

ontstaan.  

 

Veldhoven 

5-4-2021 

 

 

21. De bocht in 

Mijn passie in beeld. Heel veel mooier wordt het niet, 

rijden op een snelle motor op een circuit als Chimay, 

België. 

 

Chimay 

België 

4-9-2021 

 



 

Marcel Tillema 

Fotografie is voor mij een aangename manier om met andere ogen naar de wereld te 

kijken. Ik vind het leuk om te spelen met structuren, patronen, contrast, details, lijnenspel 

en ongewoon perspectief. En natuurlijk om belangrijke herinneringen vast te leggen. 

 

 

22. Tropische schoonheid 

Tijdens een heerlijke zomeravondwandeling is dit 

portret gemaakt voor een verlichte stadsmuur. De blik 

in haar ogen, haar houding, haar schoonheid en de 

harmonie in kleuren springen er voor mij uit. 

 

Palma de Mallorca 

Spanje 

21-8-2021 

 

 

23. Vierluik 

Wat heb je nodig om deze foto aan de muur op te 

hangen? Een boor, een plug, een schroef en een 

schroevendraaier. 

 

Veldhoven 

27-12-2020 

 

 

24. Jacobsladder 

De zon priemt door het wolkendek aan de Atlantische 

kust. 

 

Ile de Re 

Frankrijk 

11-8-2020 

 



 

Rene Mathijssen 

De grootste uitdaging voor mij is omsteeds weer een serie te bedenken die beter, 

verfijnder is dan het jaar daarvoor. Dit jaar heb ik mijn Zwanenmeer gevonden bij de 

Karpendonk. Die ene foto die ik in mijn gedachte heb, heb ik helaas niet kunnen maken. 

Maar deze drie vullen elkaar ook heel goed aan. Veel kijkplezier. 

 

 

25. Tevreden Zwaan 

Ogenschijnlijk zwemt de zwaan rustig rond. Prachtig 

om te zien met welke sierlijkheid hij zich voort beweegt 

in het water. 

 

Karpendonk, Eindhoven 

19-4-2021 

  

 

26. Verdedigende Zwaan 

Kom niet te dicht in de buurt van het nest. Ik jaag je 

letterlijk weg. 

 

Karpendonk, Eindhoven 

9-5-2021 

 

 

 

27. Zwemles 

6 jonge zwanenkuikens die niet weten wie hun 

(natuurlijke) vijanden zijn. 

 

Karpendonk, Eindhoven 

12-5-2021 

 

 



 

Rico Coolen 

Foto’s maken is voor mij een hobby. Ik beleef veel plezier aan het maken van foto’s ook 

al is er wat weinig tijd voor. Is het de klik? Nee, uiteindelijk gaat het om het resultaat. Iets 

anders dan anders of vanuit een ongebruikelijke hoek of standpunt. 

Iets anders dan anders is leuk. 

 

 

28. Maartse Vlieg 

De Maartse vlieg is eigenlijk een kleine mug. 3-4 mm 

van kop tot staart. De vlieg wordt ook wel de Sint 

Marcus vlieg of rouw vlieg genoemd. 

Waalre 

27-7-2021 

 

29. Roodborstkuikentje 

Een Roodborstkuikentje wat juist uit het nest gevlogen 

is. Nieuwsgierig keek het naar mij terwijl ik nieuwsgierig 

naar het kuikentje kijk. Bijzondere wenkbrauwen boven 

indringende ogen. 

Waalre 

26-4-2020 

 

30. Brievenbusmaatschappij 

Verstoppen in de massa. Waar is nu toch brievenbus 

15F? 

In een brievenbusmaatschappij wil je liever niet 

gevonden worden. 

 

Ergens in Nederland 

4-9-2021 



 

Annemiek Jongeneelen 

Ik wil als fotograaf graag een nieuwe werkelijkheid creëren. Dit doe ik door foto’s te 

manipuleren. Soms zichtbaar, soms wat subtieler. 

 

31. Een lach en een traan 

Uit de serie portret fotografie. 

Eindhoven 

16-5-2021 

 

32. Uit de serie: Schaakveld 

Schaakstukken zo gefotografeerd dat het levende 

objecten lijken. Een corona thuis bezigheid. 

Eindhoven 

16-2-2021 

 

33. Danseres 

Combi van beelden tijdens een dans-shoot. 

Eindhoven 

14-8-2021 



 

Olga van de Looij 

Ik breng mijn vrije tijd graag door in een dierentuin of in de natuur. Sinds 2014 

combineer ik dit met mijn spiegelreflexcamera voor het vastleggen van de mooie 

beelden en het volgen van de gedragingen van dieren. 

 

34. Witte schoonheid 

Op het eind van een wandeling en vlak voor vertrek 

naar huis, kwam deze zilverreiger nog als een verrassing 

tevoorschijn. 

het Grootmeer in Wintelre 

20-11-2020 

 

35. Keep on smiling 

Blij verrast was ik, toen ik na een dag dierentuin deze 

foto zag. De scherpheid en de kleuren vielen meteen 

op. 

Ouwehands dierentuin te Rhenen 

30-5-2021 

 

36. Bronsburlen 

Het is altijd weer een genot om vroeg in de morgen in 

het bos te zijn, vooral eind september als de edelherten 

strijden voor hun plaats. 

Weerterbos te Weert 

25-9-2021 



 

Paula Anglès 

Ik fotograaf het liefst op gevoel. Zeker in de natuur. De bomen en bloemen trekken je 

hopelijk de foto in. Je bent meer dan een kijker op afstand. Je maakt er deel van uit. Je 

voelt je omringd door natuur. 

 

37. Fleurig 

Bloemetjes om je op te fleuren! 

Knegsel 

26-7-2020 

 

38. Kleurenpracht 

Midden in een herfstbos nadert het afscheid, is het tijd 

los te laten. Maar we mogen nog even genieten van de 

kleurenpracht. 

Ermelo 

26-10-2020 



 

Frank Jansbeken 

Al meer dan 35 jaar fotografeer ik met veel plezier. Onderwerpen als landschap, natuur, 

architectuur en reportages boeien me als “buitenmens”. In mijn fotowerk zijn vorm, kleur 

en lijnenspel, samen met techniek en creativiteit, de bepalende elementen. 

 

39. Windwijzer 

Dit spiegelend object in de haven van het 

Zuiderzeemuseum draait door de wind om zijn as en 

geeft dit speciale beeld. 

Enkhuizen 

10-6-2021 

 

40. LenteLicht 

Het Groot Goorven in Oisterwijk bij mooi lentelicht met 

spiegeling. 

Oisterwijk 

5-5-2021 

 

41. Klem! 

Helaas was deze koolmees het slachtoffer van de 

rattenklem in de tuin. 

Veldhoven 

11-11-2019 



 

Hans de Cortie 

De esthetiek vastleggen in (natuur)foto's en bekoord worden daar de pracht ervan en dit 

te delen met anderen. 

 

42. Het grootven bij mist 

Op precies 1 januari was het behoorlijk mistig en kwam 

dit feeërieke beeld tegen en moest dit vastleggen. 

Tussen Wintelré en Vessem. 

1-1-2021 

 

43. Edelhert in ochtendgloren 

In de vroege ochtend zijn de kleuren bijzonder, als je 

dan zo'n edelhert kan fotograferen is mijn dag weer 

helemaal goed. 

Weerterbos, Nederweert 

23-10-2020 

 

44. Beverrat 

Vlakbij ons vakantieadres in Bourgogne ligt dit meertje 

met een populatie beverratten. Ze kunnen heel stil 

liggen en wachten tot het weer veilig is. 

Perrigny-sur-Loire, Bourgondië, 

Frankrijk 

Frankrijk, Bourgogne 

26-6-2020 



 

Katrin Letz 

Ik vind het fantastisch om te reizen en fotos te maken. Covid heeft veel beperkingen 

opgeleverd - daarom dit jaar meer dichtbij gekeken... 

 

45. Plek van stilte in Giethoorn 

Rustig buiten toeristen op het water – waterlelie. 

Giethoorn 

20-7-2021 

 

46. Lentekleuren 

Natuur in Nederland - voorjaar en oude droge resten ... 

Lelystad 

28-5-2021 



 

André Herst 

Fotografie is goed kijken, oog hebben voor het ongewone of bijzondere aan een object 

of in een situatie. Bijzondere lichtval, contrasten, spiegelingen, fotograferen is voor mij 

als schilderen, maar dan met licht. Je canvas vullen met een doordachte compositie, 

opgezet in zwart-wit of kleur. 

 

47. Landschap in geel 

El Tajo, de indrukwekkende, 120 m diepe kloof die het 

Spaanse Ronda splits in het de oude stad, La Ciudad, en 

het moderne deel, El Mercadillo. Een hevige bosbrand 

in de buurt, kleurde de lucht geel. 

Ronda 

Spanje 

12-9-2021 

 

48. Dag aan zee 

Vuurtoren Noorderhoofd op Westkapelle tijdens een 

winderige, sombere en regenachtige namiddag. 

Westkapelle 

28-9-2020 

 

49. Glooiend landschap 

Uitzicht vanaf de veranda van mijn vakantieverblijf in 

Ojén. De glooiende bergkam, en stevige wolkenpartijen 

lijken de glooïng van de bergkam te volgen. 

Ojén - Andalusie 

Spanje 

13-9-2021 



 

 

Kitty Faas 

Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar diepgang in de foto's. Geen zomaar mooie 

plaatjes, maar een verbeelding van een gevoel of iets anders. Deze drie foto’s 

beschrijven het afgelopen jaar, waarin we voor onze dochter gezocht hebben naar 

voedingsmiddelen die ADHD-gedrag triggeren. 

 

50. ADHD 

Zo moet het zijn om ADHD te hebben ... onrust in je 

hoofd, en eigenlijk overal. 

Appelscha 

11-5-2021 

 

51. Zwaar 

Soms is de weg die je kiest zwaar en lastig, maar kijk 

vooruit en dan kom je er wel. Het gaat niet om wat er 

met je gebeurt, maar hoe je daarmee omgaat. 

Eindhoven 

6-4-2021 

 

52. Eye's up 

Het resultaat is even mooi als het uitzicht over Londen 

vanuit de London Eye. 

Londen 

Groot-Brittannië 

20-10-2019 



Mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 


