Foto-expositie 2014
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. We wensen u veel plezier bij het zien van onze
foto’s.
Let op: Op zondagmiddag om 14.00 en 15.00 uur is de Vertelclub Veldhoven
aanwezig om een verhaal te vertellen bij een aantal van onze foto’s.

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

Bovenring

Fotografen zijn op voornaam gerangschikt

ALEX EEKEL
Voor deze editie van de Expo, heb ik me naast het thema Zwart/Wit,
vooral gericht op close-up (macro) fotografie. Het mooie daaraan vind
ik dat je objecten vast kan leggen, die niet te herkennen zijn als je
het grote geheel niet ziet. Probeer gerust eerst de foto's te
herkennen!
1. Kabel
De ophanging van een loopbrug.

2. Leuning
De buis van de trapleuning van diezelfde
loopbrug
3. Ketting
Een stevige industriële machineketting

4. Schroefdraad
Voor het instellen van een of andere
machine, door het handvat genomen.

Maastricht,
December 2013

f/1.8, 1/1250 sec
ISO-100

Maastricht,
December 2013

f/1.8, 1/500 sec
ISO-100

Eindhoven,
Januari 2014

f/2.8, 1/40 sec
ISO-100

Eindhoven.
Januari 2014

f/2.8, 1/125 sec
ISO-200

ANDRÉ HERST
In 2011 heb ik de overstap naar digitale fotografie gemaakt, met z’n
ongekende mogelijkheden in belichting en subtiele nabewerking.
Onderwerpen zijn divers van aard: landschap, portret, architectuur.
Dit jaar exposeer ik een serie gemaakt tijdens Beeldig Lommel.
5. Beeldig stel
Close up. Net bronzen
beelden.

Beeldig Lommel
14-6-2014

f/5.6, 1/250 sec
ISO-200

6. Man met tropenhelm
Schapenherder, reiziger,
of.....?

Beeldig Lommel
14-6-2014

f/9 1/200 sec
ISO-200

7. Alstublieft, uw kaartje
Conducteur overhandigt
kaartje.

Beeldig Lommel
14-6-2014

f/6.3, 1/160 sec
ISO-200

ANNEMIEK JONGENEELEN
Fotograferen blijft een van mijn favoriete tijdsbestedingen.
Afgelopen jaar ben ik me steeds meer gaan focussen op straat
fotografie.
“the question is not what you look at, but what you see”(Thoreau)

8. Fietsenstalling
Eindhoven juni 2014

f/5, 1/500 sec
ISO-40000

Seoul, augustus 2014

f5,6, 1/320 sec
ISO-450

9. Mobiele concentratie

10. Straatbeeld Eindhoven

Eindhoven, juni 2014
F/11, 1/50 sec,
ISO 400

11. Wat bespreken ze?
Eindhoven, juni 2014

f/11, 1/100 sec
ISO-400

BERRY DE JONG
Portretfotografie is mijn specialisme. Het is altijd een kick als je er in
slaagt om het bijzondere in mensen vast te leggen. De camera laat mij
door beter kijken meer beleven. Het is heerlijk om met mijn camera
door een stad te zwerven. Zelfs je eigen dorp of stad verrast steeds
weer, als je zoekt naar manieren om jouw werkelijkheid in een foto te
stoppen.

12. Nancy
Spontaan model
breekt uit de foto

13. Jessica I
Model met prachtige lach
á la Julia Roberts,
nu even serieus voor klassiek
portret
14. Jessica II
Trots op haar tattoos,
die allemaal een grote betekenis
voor haar hebben

Veldhoven,
20 maart 2014

f/2,5, 1/50 sec,
ISO-200

Eindhoven,
6 mei 2014

f/6,3, 1/125 sec,
ISO-100

Eindhoven,
6 mei 2014

f/13, 1/100 sec,
ISO-100

ESTHER CRAUWELS
Sinds 2011 ben ik fanatiek bezig met fotograferen. Eerst een aantal
cursussen gevolgd en sinds 2012 ben ik lid van deze fotoclub. Ik vind
met name macro- en natuurfotografie erg leuk. Sinds kort vind ik het
ook erg leuk om met lange sluitertijden te werken en daarbij
verschillende effecten uit te proberen.
15. Dahlia XL
Een macro-opname van
de mooie bloem.

16. Pantserjuffer
Deze pantserjuffer bleef
gelukkig even stil zitten.

17. Meerkleurig licht
Het licht schijnt door een
gebrandschilderd raam. Tijdens de
sluitertijd ingezoomd. In de
nabewerking de kleuren versterkt.
18. Sacristie
Een kijkje in de sacristie van de
abdijkerk.

Veldhoven
Mei 2014

f/5, 1/320 sec
ISO-100

Nationaal Park De Hoge
Veluwe
Augustus 2014

f/5.6, 1/125 sec
ISO-200

Abdij Lilbosch, Echt
Augustus 2014

f/32, 30 sec
ISO-100

Abij Lilbosch, Echt
Augustus 2014

f/4.5, 1/10sec
ISO-400

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 A77M2 met
verschillende objectieven.
19. Groene Tap
Hertog Jan Brouwerij
April 2014

20. Meisje in Groen
Levende beelden

21. Kinderdijk Molens
Een foto uit de serie over de
molens in Kinderdijk

f/4,5, 1/15 sec
ISO-800

Lommel
Juni 2014

Kinderdijk
Mei 2014

f/9, 1/400 sec
ISO-100

Oostenrijk
Juli 2014

f/11, 1/60 sec
ISO-100

22. Distels

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.
23. Ijsbergmeer
IJsland
Augustus 2014

f/11, 1/500 sec
ISO-100

24. zwart, wit en Kleur

Noorwegen
Juli 2013

f/9, 1/100 sec
ISO-100

25. Kosmos

Waalre
Oktober 2013

f/11, 1/60sec flits
ISO-400

INGRID SCHAMPERS
Fotografie is al sinds jaren een hobby. Dit doe ik momenteel met mijn
Canon 650D. Samen met de club, maar ook op eigen houtje ben ik
actief op pad om mooie foto’s te maken. Het is heerlijk om er mee
bezig te zijn en onderdeel uit te maken van deze groep enthousiaste
mensen.
26. Eenzame fietser
In het Vondelpark
kwam hij ineens voorbij
dus in de beweging nam
ik de foto.
27. Roze bloem
Spelen met licht. Een
high-key foto met mooie
kleuren.
28. Fotocamera
Een leuke macroopdracht.

Amsterdam,
December 2013

f/8, 1/125 sec
ISO-200

Veldhoven,
April 2014

f/5, 1/40 sec
ISO-800 (+2.3)

Veldhoven,
April 2014

f/2.8, 1/200 sec
ISO-400

JEROEN SWART

Sinds twee jaar ben ik lid van Bellus Imago. Ik fotografeer het
liefste natuur maar mensen fotograferen kan ook hele mooie
foto’s opleveren. De foto’s zijn van de Brabantse Dag in Heeze

Lekker schreeuwen
Heeze
Augustus 2014

f/9, 1/320 sec
ISO-500

Heeze
Augustus 2014

f/11, 1/320 sec
ISO-1000

Heeze
Augustus 2014

f/11, 1/320 sec
ISO-800

Publieke WC

Hoofd in WC

Duveltje uit de doos
Heeze
Augustus 2014

f/9, 1/320 sec
ISO-1000

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.

32. Geen wolkje aan de lucht
Kamyeniuki (WitRusland)
Juni 2014

F/11, 1/320 sec
ISO-100

33. Moerassig
Het oudst bewaarde Europese
laaglandoerbos dat nog in een min of
meer natuurlijke staat is.

Kamyeniuki (WitRusland)
Juni 2014

F/5, 1/60 sec
ISO-100

34. Klaproos met vlooien
Alleen in de wind, overgeleverd aan de
meneleten.

Miluki (Polen)
Juni 2014

f/10, 1/400 sec
ISO-100

Tilburg,
Januari 2014

f/10, 1/250 sec
ISO-100

35. Raindrops are falling on my
head
Glazen doorgang in het textielmuseum
op een regenachtige dag van onder af
gefotografeerd.

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.

36. Lotte
Portretfoto,
Januari 2014

f/5, 1/60 sec
ISO-400

37. Golden Gate bridge

San Francisco, USA
September 2013

f/10, 1/400 sec
ISO-250

38. Kerkhof Kyrenia

Cyprus
Juni 2014

f/4.5, 1/500 sec
ISO-400

MARCEL TILLEMA
Fotografie is voor mij een aangename manier om eens met andere

ogen naar de wereld te kijken. Ik vind het leuk om te spelen met
structuren, patronen, contrast, details, lijnenspel en ongewoon
perspectief. Maar omdat we binnen de fotoclub portretten als
thema hadden heb ik daar dit jaar wat meer mee gedaan.
39. Feona zingt
K3 is nog nooit zo gevoelig gezongen.

Veldhoven,
April 2014

f/13, 1/250
sec
ISO-100

40. Verstilde schoonheid
Mijn favoriet op het jaarlijkse evenement
voor levende standbeelden.

Lommel,
Juni 2014

F/5.6, 1/160
sec
ISO-500

41. Schilderachtig
Model Lotte zoals ze in vervlogen tijden
geschilderd had kunnen zijn, tijdens een
portretworkshop van de club.

Veldhoven,
Januari 2014

f/8, 1/60 sec
ISO-800

42. Catacomben
Op weg naar de bovenwereld na een tocht
door gangen vol met schedels en
beenderen.

Parijs,
November 2013

f/4.8, 1/5 sec
ISO-3200

PAULA ANGLÈS
Met fotografie zoeken naar het bijzondere in het alledaagse. Daar zit
voor mij de uitdaging. En heel soms krijg je cadeautjes van de natuur.

43. Vloeibaar goud
Deze pareltjes vond ik
onder een paddenstoel.
’n Cadeautje!

44. Muzikale spiegeling
Weerkaatstsing van licht
door brandgeschilderde
ramen op het orgel in de
Sagrada Familia.
45. Ui
Een simpele rode ui kan
nog heel verrassende
plaatjes opleveren!

Landgoed de Utrecht,
5-10-2013

f/5.6, 1.5 sec
ISO-100

Barcelona, 3-2-2014

f/4, 1/6 sec
ISO-100

Thuis, 24-11-2013

f/11, 1.5 sec
ISO-100

RICO COOLEN
Lid zijn van Fotoclub Bellus Imago is voor mij een heel goede stap
geweest. Sinds het lidmaatschap is bij mij veel veranderd in het kijken
naar en het maken van een foto. We leren van en met elkaar. Mijn
motto: Het moment vastleggen is een doel. Het resultaat delen is een
instelling.
46. Gewone Petunia
Een detail van de bloem van een
petunia. De stamper en meeldraden
vond ik erg opmerkelijk.

Waalre,
3 augustus 2014

f/11
1/125e sec
ISO-100

47. Militaire precisie
2 militairen bereiden een oefening voor.
Een precies werkje met oog voor details.

Geldrop,
13 juni 2014

f/4
1/60e se
ISO 800

48. Trostomaten
Een bijproduct van de opdracht “Maak
een portret na.” Een foto met een twist

Waalre,
8 juni 2014

f/10
1/5e sec
ISO 100
Bevroren met flits.

Veldhoven,
16 Januari 2014

f/5,6
1/60e sec
ISO 800

49. Lotte
Tijdens een clubavond waarbij
portretfotografie werd uitgelegd. Lotte
was het model van de avond.

RIEN VAN AAKEN
Ik fotografeer al ongeveer 4 jaar met veel plezier. Dit jaar een heb ik
mijn expositie foto’s gekoppeld aan het thema spiegelingen. Een
spiegeling zorgt voor een extra dimensie in de foto, waardoor je er
naar kunt blijven kijken.
50. Blob by night
Eindhoven,
Oktober 2013

f/16, 30 sec
ISO-100

Duisburg,
Mei 2014

f/9, 1/125sec
ISO-125 HDR

Parijs,
Nov 2013

f/6.3, 1/80 sec
ISO-800

51. Waterzuivering

52. Louvre

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.
53. Stuurloos
Eens de werkplek van de machinist

Hombourg
14-04-2013

f/20, 1/30 sec
ISO-3200

54. Roldeur
Zonder beweging

Hombourg
14-04-2013

f/16, 1/40 sec
ISO-2500

55. Dwarsliggers
Oneindig eindigt uiteindelijk

Hombourg
14-04-2013

f/13, 1/640 sec
ISO-1600

56. Vergane glorie
De natuur neemt weer bezit van het
spoor

Hombourg
14-04-2013

f/5.6, 1/125 sec
ISO-125

RONALD VAN BOURGONDIËN
Ik ben me als fotograaf nog aan het ontwikkelen en vind het daarom
erg leuk om met collega-fotografen op pad te gaan. Een specialisatie
heb ik nog niet want je kunt onderwerpen van vele kanten
belichten. Mijn fototoestel wordt wel steeds meer onderdeel van
uitstapjes en vakanties.
57. De Wandelaar.
In de ochtend is het nog rustig op straat.
Deze heer is op weg naar de Synagoge.

Antwerpen,
januari 2014

f/5.6, 1/320 sec
ISO-800

58. De Kraai.
Een vogel vliegt op van het dak van een
kerk. Het kruis geeft een bepaalde sfeer.

Forbach,
oktober 2013

f/5.6, 1/400 sec
ISO-100

59. De Ladder.
Na bewezen diensten en tot grote hoogten
reikend, hangt hij nu aan de haak.

Gengenbach,
oktober 2013

f/4.5, 1/30 sec
ISO-2800

Veldhoven,
Januari 2014

f/5.6, 1/60 sec
ISO-800

60. Het profiel
De blik in de verte van Lotte, ons model
tijdens een praktijkavond. Waar denkt ze
aan….?

TONY SEESING
Ik fotografeer al sinds mijn 12de jaar, met wisselende intensiteit. De
laatste jaren richt ik mij vooral op mensen. Dit jaar heb ik mij zelf
uitgedaagd om eens iets anders te doen, vandaar mijn keus.

61. Low Key
Zwart-wit

Thuis 15-5-2015

f/11, 1,3 sec
ISO-200

62. Mid-tones
Niet zo zwart-wit

Thuis 16-9-2014

f/18, 0,3 sec
ISO-200

Grolloo 13-9-2014

f/8, 1/60 sec
ISO-200

63. Blue(s)?
Spreekt voor zich
Gitaar van Harry Muskee

Entree: Jaaroverzicht

Aula: Beter dan het origineel

Mede mogelijk gemaakt door:

Aula: Redactioneel portret voor
“De Ahrenberger”

Mede mogelijk gemaakt door:

