Foto-expositie 2022

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.

Annemiek Jongeneelen
Ik wil graag beelden maken i.p.v. plaatjes. Ik creëer graag een nieuwe werkelijkheid, vaak
schilderachtig en tegen het abstracte aan

1. Aan zee
Het blauwe uurtje.

Wimereux
Frankrijk
22-7-2022

2. Schaduw
Zwart wit contrast.

Lanzarote
Spanje
28-3-2022

3. The Road to Nowhere
A Road to Somewhere Special, a Broken Promise.

Great smokey national park
North Carolina VS
14-8-2022

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.

4.

Afscheid
Op bezoek bij de 90 jarige vrouw die zo belangrijk was
in de jeugd van mijn vriendin, in de wetenschap dat dit
de laatste keer zal zijn.

Boca Chica
Dominicaanse Republiek
30-7-2022

5. Schitteringen
Op zoek naar structuur en patronen: reflecties van
water op een oud schip.

Dordrecht
9-7-2022

6. Bomenwereld
Gekapte bomen gevangen in een gouden glazen bol

Speulderbos, Garderen
9-10-2022

Paula Anglès
Ik hou van creativiteit, originaliteit en een verfrissende blik. Met de focus op heel andere
zaken, heb ik te weinig gefotografeerd. Toch heb ik wat foto's waar ik blij van word. Jij
ook?

7. Vijf voor tien
Opdracht 'Typisch Dordrecht' tijdens een clubuitje. Voor
de Dordtenaar heel herkenbaar!

Dordrecht
9-7-2022

8. Doorkijkje
In dit pittoreske middeleeuwse stadje viel mijn oog op
deze moeder en dochter die zo mooi liepen naar het
licht.

Santillana del Mar
Spanje
26-7-2022

9. Groen
Bomen, altijd fotogeniek. Zeker in het Speulderbos.

Ermelo
9-10-2022

Hans de Cortie
Fotograferen is een hobby en mijn doel is mooie plaatjes te maken die andere ook
inspireren tot het maken van foto’s. Mooie foto's maken waar de kijker wat langer naar
wil kijken om de foto te beoordelen.

10. Misterieus avondrood
Iedere avond maak ik een wandeling in het bos en heb
altijd mijn fototoestel bij me, juist om dit soort plaatjes
te maken.

Veldhoven (Oerle)
8-10-2021

11. Stilte in de ochtend
Heel vroeg hoor je enkel het burlen van de herten. Dit
geeft een rust en stilte in je hoofd.

Weerterbos (Nederweeert)
23-10-2021

12. Het Gouden uurtje
Zonsondergang inspireert me enorm, de ruimte, de
kleuren en de wetenschap dat de zon de volgende dag
weer op komt.

Vessem
15-5-2021

Loek Dirkx
Creatief bezig zijn met medefotografen.

13. Galloway's op de Plateaux
Dampende Galloway runderen in de vroege ochtend op
De Plateaux.

Valkenswaard
3-4-2022

14. Zonsopkomst De Plateaux
Deze zonsopkomst is genomen op De Plateaux.

Valkenswaard
3-4-2022

15. Galloway's in Biesbosch
Deze Galloway runderen wilden even afkoelen door
met de buik in het water te gaan staan.

Drimmelen
13-8-2022

Jarno van Osch
Mijn camera geeft me avontuur. De motivatie om mooie foto's te maken, zorgt ervoor
dat ik op pad ga en dus ook beleef.

16. Onguur type
De vrouw die aan komt lopen, weet niet wat ze te
wachten staat. Het blijkt gewoon een vriendelijke man
te zijn, met een camera op statief.

Geldrop
7-1-2022

17. Oliebol
Samen met mijn dochter aan de slag gegaan met water
en olie. Heerlijk spelen en telkens een ander resultaat.
Toevallig zit in dit beeld de kleuren van Oekraïne
verwerkt.

Veldhoven
12-2-2022

18. lazy dog
Lig je heerlijk te slapen, wil je baasje weer zo nodig een
foto van je maken. Het prachtige licht-schaduwspel
moest natuurlijk vastgelegd worden.

Veldhoven
28-7-2022

Berry de Jong
Fotografie helpt mij om intensiever te kijken, dingen te zien, van verschillende kanten,
vanuit verschillende perspectieven. Ook om te genieten. En als de resultaten gebruikt
worden voor aan de muur, in brochures, trouwboeken, etc., dan maakt dat het af.

19. Wie is bang van rood?
Scherp zijn om dat ene moment te fotograferen, dat is
straatfotografie. En dat hoeft dan niet eens op straat te
zijn, een straatfoto kan je ook in een museum maken.

Antwerpen
België
1-10-2022

20. Climate Chaos
De Klimaatmars in Rotterdam. Om te laten zien dat
documentaire fotografie meer is dan alleen het
vastleggen van een moment. En omdat fotografen ook
best maatschappijkritisch mogen zijn.

Rotterdam
19-6-2022

21. OVer
Wegroestende treinwagon ergens in Beieren. Het viel
mij op hoe mooi roest patronen kan maken in metaal.
En hoe mooi dat de kleuren samengaan met
bladderende verflagen.

Streitberg
Duitsland
19-8-2022

André Herst
Het proberen te vinden en vastleggen van het onverwachte, (on)gewone wat op je pad
komt, waar je ook bent. Dat is mijn uitdaging. Niet alle moois hoeft van ver te komen,
kijk goed om je heen. Durf te experimenteren, tijdens opname en of in de nabewerking.

22. Sea view
Een stukje kust bij Corralejo op een bewolkte dag. Er is
gebruik gemaakt van ICM (Intentional Camera
Movement), waarbij tijdens belichting een horizontale
beweging is gemaakt.

Corralejo
Fuerteventura, Spanje
9-12-2021

23. On the black hills
Wandelaar op de desolate zwarte heuvels van Ajuy.

Ajuy
Fuerteventura, Spanje
11-12-2021

24. Mistical
Het ven deels onttrokken aan het zicht door de
voorgrond en dichte mist.

Oisterwijk
10-1-2022

René Mathijssen
Ieder jaar weer met andere onderwerpen jezelf weer te overtreffen en de kijker te laten
genieten van de foto's die weer worden gepresenteerd.

25. Where are you ...
Met regelmaat zie je een foto de revue passeren welke
gebaseerd is op een klassieke schilderij, waarin
vervolgens moderne attributen zijn verwerkt. Dit is mijn
versie. Veel kijkplezier.

Tilburg
10-7-2022

26. What do you want from me.
Bij het creëren van deze foto, kreeg ik het gevoel alsof
deze opname uit een sciencefiction film kwam.

Tilburg
10-7-2022

27. How can I help you
Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Iedereen kan elkaar
helpen. Maar doe jij het ook als ze jou vragen ???

Tilburg
10-7-2022

Margo Kauwenberg
Ik fotografeer nu 12 jaar intensief en heb me de laatste tijd meer toegelegd op creatieve
fotografie. Met behulp van mijn macrolens of lensbaby probeer ik mijn gevoel vast te
leggen in een foto, daarbij gebruik makend van spelen met licht en/of beweging ook wel
In Camera Movement genoemd.
28. Bosanemoon
Laag bij de grond met op de achtergrond een slootje
en zon geeft deze prachtige bokeh.

Geldrop
22-3-2022

29. Krokus
Met de macrolens dicht op de bosanemoon geeft een
mooie zachte achtergrond.

Geldrop
3-3-2022

30. Schilderen met de camera
Tijdens zonsondergang aan zee spelen met de camera
met lange sluitertijd en In Camera Movement (ICM).

Den Hoorn
21-9-2022

Rico Coolen
Fotografie is voor mij een soort onderzoeksinstrument om dingen vast te leggen. Dat
kan zijn een situatie maar waar ik de meeste voldoening uithaal is het opzoeken van
minder voor de hand liggende beelden. Een andere kijk op de dingen om ons heen.

31. Porseleinzwam
Deze porseleinzwam viel op door de plek waar hij
stond. Door met een groothoeklens van onder een foto
te maken, ontstaat een beeld waarbij de zwam
reusachtig lijkt.

Speulderbos
9-10-2022

32. Bij en zweefvlieg.
Het Klein Hoefblad groeit op arme gronden. De gele
bloemen voorzien ruim in nectar. Als je er even naar
kijkt zie je dat het een drukte van jewelste is. Bijen en
zweefvliegen verdringen elkaar.

De Plateaux
4-6-2022

33. Waterexplosie
Een "lange" sluitertijd opname van een vallende
druppel in water. De val van de druppel lijkt door de
belichting een buis. In de wegspattende druppels zie je
het flikkeren van de LED lampen.

Veldhoven
7-4-2022

Kitty Faas
Ik probeer me nog steeds te ontwikkelen in de fotografie. Door de uitdagingen van en
via de fotoclub krijg ik steeds weer inspiratie om met beelden bezig te zijn. Daarnaast is
het gewoon een gezellige club!

34. Ottertje
Nieuwsgierig kijkt hij de wereld in ... Je ziet hem
denken: Ben ik nu bijzonder of ben jij het?

Plaswijckpark, Rotterdam
9-11-2022

35. Drie op een rij
Deze drie paddenstoelen stonden lekker in het zonnetje
op te drogen.

Speulderbos, Garderen
9-10-2022

36. Heidedrup
De heide is nog nat van de dauw. Net voor de
zonsopkomst is het licht op zijn mooist.

Leusden
9-10-2022

Jos Schreur
Het maken van series - waaronder deze serie "Shoppen" - is een stap in mijn
ontwikkeling als fotograaf. Ik vind het fijn om mijn resultaten met anderen te delen en
waardevolle feedback te krijgen.

37. Dame blaast stoom af.
In Las Vegas zijn er veel manieren om van je geld af te
komen. Maar om ons geld in een stoomstrijkijzer te
steken, was wel het laatste waar wij behoefte aan
hadden.

Las Vegas
Verenigde Staten
28-9-2019

38. Band tussen mens en dier
Drie lachende wezens op één foto. Maar zijn ze alle drie
even gelukkig?

Trinidad
Cuba
31-12-2019

39. Kijk eens wat lekker!
Zo'n enthousiasme kom je zelden tegen. Als je dit ziet
móet je toch bijna wel wat kopen!

Eindhoven
13-5-2022

Frank Jansbeken
Ruim 40 jaar fotografeer ik met veel plezier. Landschappen, natuur, architectuur en
reportages vind je vaak terug als onderwerp van mijn foto's. Als "buitenmens" geniet ik
veel van deze creatieve hobby.

40. Blois
Een panorama van de Franse stad Blois, spiegelend in
de rivier de Loire.

Blois
Frankrijk
12-9-2021

41. Anja
Komt hij met de fiets? De boot? Of toch met de bus?

Dordrecht
9-7-2022

42. Vuurwerk
Spelen met licht rond een blauwe glazen fles.

Veldhoven
7-7-2022

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.

43. Getint Uitzicht
Een panorama-uitzicht over Aarhus.

Aarhus
Denemarken
16-9-2022

44. Mondriaan in beweging
Een mooi contrast tussen de strakke vormen van
Mondriaan en beweging in de stad.

Amersfoort
8-10-2022

45. Trappenhuis
Een diagonaal lijnenspel als gevolg van een dubbele
belichting.

Amsterdam
29-1-2022

Katrin Letz
Met een camera in je hand kijk je anders om je heen. Dit jaar heb ik momenten op
Svalbard ingevangen.

46. Ijsklontjes

Svalbard – Spitsbergen
28-8-2022

Op weg naar Ny Alesund - de meest noordelijke
vestiging ter wereld. Ter verrassing van ons kapitein
drukte de wind ijs van de gletsjer de zee op.
47. Papegaaiduiker
Een boeiend moment … maar de hele coulisse lijkt
onwerkelijk.

Svalbard – Spitsbergen
29-8-2022

48. Spookstad
Mijn eerste indruk van Pyramiden - een voormalig
prestige project van de Soviet Union. Geplaats in een
ruwe omgeving is dit een heel andere aanzicht in de
natuurlijke landschap van Svalbard.

Svalbard – Spitsbergen
29-8-2022

Mede mogelijk gemaakt door:

