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Vrijetijdsfotografiegroep: NL-70

Over NL-70
NL-70 is een groep van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1970, die extra uitdagingen zoeken naast de
fotoclub in hun directe omgeving. Ze zijn in hun ontwikkeling als fotograaf zover gevorderd dat van
een eigen fotografische handtekening gesproken kan worden. In de groepsbijeenkomsten wordt
elkaars fotowerk besproken en een klankbord gevonden in de zoektocht naar vernieuwing en
verbetering. De huidige leden zijn afkomstig uit Noord-Limburg en Oost-Brabant.
Voor diverse leden van NL-70 is fotografie veel meer geworden dan zomaar een creatieve
vrijetijdsbesteding. Het is een passie met een belangrijke plaats in hun leven. De onderlinge
‘kruisbestuiving’ genereert kennisoverdracht, nieuwe inspiratie en houdt het geheel fris.
Over de exposanten
Anneke Verlinden
Het creëren van nieuw beelden heb ik altijd leuk gevonden. Fotograferen is ontdekken en een
uitdaging. Van mijn eigen foto’s weer nieuwe beelden en omgevingen samenstellen, daar kan ik veel
plezier aan beleven. Ik maak gebruik van een beeldbewerkingsprogramma, soms ook van inkt of verf
en dat laat me spelen met de beelden", aldus Anneke.
Hub Vermeeren
Eind jaren 90 werd ik gevraagd om wat van mijn fotowerk te laten zien bij NL-70 en sindsdien ben ik
lid van deze groep. Het fijne is dat er vooral dieper op de fotografie wordt ingegaan, bloemetjes en
bijtjes zal je hier dan ook niet gauw vinden.
De bijeenkomsten worden druk bezocht en er wordt op een zeer prettige manier over de inhoud van
de foto’s gediscussieerd. Vaak zien we foto’s op een andere manier genomen en menigeen schuwt het
niet om de grenzen van de fotografie op te zoeken! Als we gezamenlijk naar huis rijden, gaat het in de
auto dikwijls nog over het fotowerk dat we gezien hebben en dat inspireert keer op keer tot het weer
aan de slag gaan met de camera en PC.

Jan Nabuurs
Jan Nabuurs mag in dit rijtje fotografen niet vergeten worden. Jan mag vooral graag foto’s maken die
een verhaal vertellen. Foto’s van situaties die tot nadenken stemmen of die je een nieuw gezichtspunt
bieden. Zo’n verhaal in foto’s kan heel persoonlijk zijn, maar is een andere keer heel universeel. Soms
is het heel duidelijk, soms wat meer onder de oppervlakte zodat er nog wat te raden blijft. De ene keer
diep serieus, de andere keer wat luchtiger.
In zijn foto’s spelen onderlinge relaties vaak een rol. Dat sociale aspect is zowel in de solitaire foto’s als
ook in zijn series te vinden.

Joep Keij
Joep Keij maakt graag verhalende beelden. Daarvoor gebruikt hij het liefst fotografie, olieverf
schilderijen, digitale middelen en combinaties daarvan. Of het nu gaat over concerten, natuur en
landschappen of het in beeld brengen van subculturen, het moet wél ergens over gaan. Zijn

fotografische handtekening bestaat veelal uit contrastrijke zwart wit beelden, die de kijker graag aan
de hand nemen om samen met de maker het verhaal in te stappen en verder te beleven.
Joep is in 2012 lid geworden van NL70 en kreeg in 2014 nationaal en internationaal aandacht met zijn
fotodocumentaire "Collar - Fifty Shades of Reality". In deze 22-delige fotodocumentaire nam hij
bezoekers in onder andere museum Centre Céramique, mee in de verborgen wereld van BDSM en
zagen we naast bijzondere en prikkelende beelden ook de overeenkomsten van deze bijzondere
subcultuur met onze eigen levens. Met deze fotodocumentaire heeft Joep in 2015 het predicaat
Bondsmeester verkregen van de Fotobond.
Tijdens deze expositie laat hij ons in drie grote monochroom beelden de mystieke omgeving zien van
Stonehenge (Engeland). Om deze beelden te maken kreeg hij toestemming om buiten de toeristische
paden te fotograferen tijdens een zonsopkomst. Vanuit een locatie in de kring tussen de enorme
stenen, straalt met het eerste zonlicht de mystiek van deze plek naar de kijker.

Leo Koppens
Mijn fotografische loopbaan is begonnen in 1977. Lange tijd heb ik getwijfeld of dit mijn ideale richting
was om creativiteit en fantasie te ontplooien. Had ik misschien beter de schildertechniek kunnen
gebruiken. Eigenlijk doet dat er niet toe. Als ik wil doen wat ik wil, bestaat altijd de vraag, of dat wel
lukt. Ik heb ontdekt, dat de ontplooiing veel beter is, als je wilt, wat je doet. Daarom heb ik de fotografie
als basis gebruikt om binnen deze beperking de maximale vrijheid te vinden.
Uiteindelijk heb ik mijn beste ontplooiing ge vonden om in de combinatie van fotografie, muziek en
geluid en de hedendaagse digitale middelen een tevreden creativiteit te vinden om met abstracte
beelden een gemoed uit te drukken via audiovisuele presentaties en zorgvuldige fotografische
beelden.
Luc Boonen
Luc Boonen fotografeert vanuit een beleving. Minder detail en meer impressie bepalen het karakter
van zijn fotowerk. Stillevens en spontane straatbeelden vormen de basis voor zijn vierkante beelden,
waarvan een viertal te zien is in reuzenformaat. Ook zijn video Hymn to Hope wordt vertoond.

Marcel Hakvoort
Fotografie is voor mij een geheel uit de hand gelopen hobby gericht op interactie mens & omgeving.
Spelen met licht, actie en emotie. Ik beoefen de fotografie professioneel, maar niet beroepsmatig.
Hierdoor blijf ik een verrassende fotograaf zonder mijn eigen vrijheid in te leveren. Mijn voorliefde
bestaat uit de theater-, concert-, sport- evenementenfotografie. Ook tijdens mijn verre reizen gaat
mijn camera (natuurlijk) mee.
Ik ben fotograaf voor diverse online muzieksites, CV D’n Tuutekop, en natuurlijk met enige trots;
huisfotograaf van Rowwen Hèze. Ervaring: van de intieme poppodia tot de grote podia, zoals ArenA,
HMH, Ahoy, Phillips Stadion, en Ziggo Dome. Van Zomerparkfeesten, ParkCityLive, Bospop, via
Vrienden van Amstel LIVE en Zwarte Cross naar Speedfest en Jera On Air. Van Cabaret, Jazz tot Rock
en Metal.
Naast het fotograferen, ben ik betrokken bij het selecteren van foto’s voor exposities en geef ik mijn
mening over fotografie en exposities. Verder geef ik lezingen over mijn concertfotografie en
reisfotografie. Meer informatie vind je op: www.hakvoortfoto.nl.

Marij v.d. Munckhof
Vorig jaar ben ik begonnen met seriematig te fotograferen. Ik richtte de camera op mijn vader die
vasculaire dementie heeft. In een collage van foto’s vertel ik in deze tentoonstelling zijn verhaal. Hij
loopt naar een mistige toekomst en steeds verder van ons weg, letterlijk en figuurlijk. De serie van 5
foto’s in het midden ‘Dad’s life’ is zijn dagelijks leven dat vooral nog bestaat uit praktische zaken die
iedere dag weer terugkeren. In gedachten verzonken leeft hij steeds meer in zijn rijke verleden dat een
eenvoudig en liefdevol leven was.
In het familieportret tijdens Corona, vertel ik het verhaal van het zwarte gat dat Corona heeft geslagen
in onze familie. Pap is in het verpleeghuis overleden aan Corona. Er is hem gelukkig veel leed gespaard.
Individueel moesten we afscheid nemen…
Doormiddel van het maken van foto’s van mijn vader verwerk ik ook wat er allemaal is gebeurd. Door
de camera te pakken voel ik een bepaalde afstand en word ik observator. Ik kon zodoende ook dicht
bij mijn vader blijven. Door de creatieve vertaling in beeld van wat er met ons gebeurt verwerk ik het
onmogelijke van een dementerend levenseinde in Coronatijd en hoop ik dat anderen het herkennen.

Martin Janssen
Ik fotografeer al heel lang, eerst analoog en sinds enige jaren digitaal. De laatste jaren ben ik me steeds
meer gaan toeleggen op het fotograferen van mensen. Op evenementen en op plaatselijke concerten
zijn prachtige momenten vast te leggen van interactie tussen mensen. Emoties vangen. Dit oefende ik
ook door straatfotografie. Gelaagdheid in het beeld vind ik belangrijk.
Ik ben nu lid van twee fotoclubs, NL 70 en Fotoclub Optika.
Mijn belangstelling heeft zich de laatste tijd toegespitst op het maken van series over mensen. Ik heb
gemerkt dat als je langere tijd bezig bent met één onderwerp, de fotografie beter wordt en je
gedwongen wordt om na te denken over het verhaal dat je wil vertellen. Momenteel ben ik bezig met
een langdurig project. Het is een serie over Christina, met de titel 'levenskracht'. Het tussentijdse
resultaat , drie panelen met 12 foto’s, hangt nu in deze tentoonstelling. Mijn ontwikkelingsproces houd
ik op gang door het volgen van mentoraten van de Fotobond, lezen van boeken en het bezoeken van
tentoonstellingen.

Miel van Montfort
Fotograferen blijft schrijven met licht. Schrijven met kleuren, licht en donker. Schrijven met vormen,
lijnen en vlakken. Beelden zijn verhalen . En nu niet met de gebruikelijke woorden, maar in een iets
andere taal.
'Een beeld kan meer vertellen dan duizend woorden' is een veelgehoorde uitspraak waaraan Miel
graag gevolg geeft middels mijn gevormde beelden. Beelden die al sinds jaar en dag afwijkend zijn en
derhalve ook wel weerstand en zelfs wrevel oproepen. Foto’s moeten immers 'een reflectie van de
werkelijkheid zijn'. De werkelijkheid… nee die bestaat niet. Miels werkelijkheid wel.
Foto’s kunnen nooit DE werkelijkheid weergeven. Hooguit een klein zorgvuldig geselecteerd
deel/stukje. Iedereen die naar een beeld kijkt, ziet toch ZIJN werkelijkheid. Als fotograaf vindt Miel dat
je dat moet respecteren. Dat probeert hij ook zelf te doen. Of het lukt? "Dat ligt natuurlijk ook aan mij,
maar…. niet aan mij alleen…", aldus Miel.

René Engels
Voor mij is fotografie ‘spelen met licht’. Zonder licht geen foto. Sommige fotografen zeggen ‘alles is al
gefotografeerd’, maar dat is voor mij de uitdaging om van een gewoon onderwerp een mooie/goede

foto te maken. Dat kan doormiddel van het spelen met het aanwezige licht, compositie, ander
standpunt .
M.a.w. meer uit een ‘gewoon onderwerp halen’, dat probeer ik. En wat voor mij belangrijk is:
‘fotograferen is zien’. Fotograferen ontwikkel je door te ‘doen’ dat heb ik wel geleerd , en oefening
baart kunst. En zeker ook belangrijk is dat je er ‘lol’ in hebt.

Roos Knijnenburg
Fotografie begint een beetje een uit de hand lopende hobby te worden voor mij. Je kunt me bijna
wekelijks vinden als clubfotograaf bij voetbalvereniging SV Deurne. Daarnaast maak ik regelmatig
foto's bij diverse muzikale optredens van onder andere de KHD, JFF-band en de Hosbengels uit Deurne.
Ik ben met veel plezier hoffotograaf van carnavalsvereniging de Peelstrekels geweest. Op
fotografiegebied heb ik hier heel veel van geleerd. Hier ben ik in 2016 mee gestopt. Tijd voor nieuwe
uitdagingen.
Op dit moment ben ik me aan het verdiepen in het maken van documentaire series. Ik ben een echte
mensen-fotograaf, het liefst met een verhaal erbij. Naast mijn lidmaatschap bij NL-70 ben ook ik lid
van fotoclub Optika Deurne en heb daar een bestuurlijke taak, samen genieten van een fijne hobby!

Wim Jenniskens
"Fotograferen is voor mij meer dan een hobby. Het is een leefwijze. Ik “kleur graag buiten de lijntjes”.
Daar is veel meer plaats dan er binnen. Ik doe dat met foto’s maar ook met audiovisuals.
Prachtig wat je met fotografie allemaal kunt", aldus Wim Jenniskens.

