Nr
03-1

03-2

Foto

Pluspunten (noem de belangrijkste)
• Mooi contrast tussen kleurrijk en zwart
personages
• Contrast in kleuren tussen personages
• Je gaat naar de vrouw in de
achtergrond.

Verbeterpunten (noem de belangrijkste)
• Interactie tussen 2 personen ontbreekt. Zij staan los van elkaar.
• Verzachting van de personen is iets teveel
• Ander standpunt kiezen zodat zittende persoon vrijkomt
• Ontbreken van verband tussen pop en persoon
• Slordige vervaging. Vrouw zit te veel weggedrukt.

•
•

Mooi het moment gevangen.
Gewaagd, sterke afbeelding, op juiste
hoogte foto genomen
Beelduitsnede
Geprobeerd om het juiste moment te
vangen.

•
•
•

Jammer dat je haar hoofd niet ziet
Wat wil fotograaf duidelijk maken/laten zien?
Geen spannend beeld. Geen interactie met de vrouw.

Mooie repeterende elementen
Symmetrie
Zeer strakke compositie
Mooi lijnenspel en herhaling

•

•

Hadden de zonnepanelen er niet af gemoeten? Zorgen voor teveel
verstoring . Zou de foto rustiger maken qua opbouw
Foto komt over als er aangetrokken is
Te zeer registratie, foto heeft iets nodig om het strakke te
doorbreken, bijvoorbeeld voorbijganger
Ik mis ergens iets wat de aandacht trekt.

Vreemd straatobject. Rariteit in de
bebouwde omgeving. Mooi gevangen.
Waar dient dit voor, lijkt de foto te
zeggen.
Kleuren groen (bladeren) en rood (dak)
zorgen voor een mooie tegenstelling
Foto straalt thema ‘gevangen’,
‘opgesloten’ uit
Mooi licht en kleuren in de achtergrond.

•
•
•
•

?
Kleuren te verzadigd Hek te nadrukkelijk aanwezig
Aanvullend onderwerp in foto om thema te versterken
Veel asfalt in de voorgrond heeft geen toegevoegde waarde.

Foto verveemdt, waar kijk ik hier naar?
Mooie drukke stadion foto
Blijf in beeld naar nieuwe elementen
zoeken, maar ga steeds terug naar
rustpunt in vorm van centrale persoon
Mooie kleuren en hard licht, maar dat
past in deze industriële omgeving.

•
•
•
•

Iets teveel aan de schuifjes gezeten?
Foto staat scheef
Wat probeert de fotograaf te zeggen?
Te zware bewerking, zichtbaar in ontbrekende details (in gezicht) en
linker gedeelte.
Misschien het groothoekeffect verminderen door de foto recht te
zetten.

•
•

07-1

07-2

•
•
•
•

•

•
•
•
16-1

•
•
•
•

•
•

•

16-2

30-1

•
•
•
•

Mooi abstract beeld van olie oid
Mooi kleurenspel
Kleurenspel
Fraaie compositie, kleuren- en
lijnenspel.

•
•
•

•

Mooie landschapsfoto met invoerende
lijn die diepte geeft.
Kleuren bij elkaar
Roest rots leid je naar de ijsschotsen in
het water
Verschillende structuren in landschap
Prima dieptewerking, en mooi belicht.

•
•
•
•

Mooie zwartwit omzetting op een
zonnige dag
Goede zwart-wit foto
Zwart-wit omzetting
Mooie zwart-wit uitvoering

•
•
•

Verrassend perspectief van een
strandscene. Alsof de foto vanuit een
vlieger is gemaakt (drone?).
Wandelende mensen maken foto af.
Interessante rechterbovenhoek
Standpunt
Apart standpunt, en blikvanger het stel
in de verte met schaduwen op het
strand. Scherp, goede compositie.

•
•
•

•
•
•
•

30-2

•
•
•
•

45-1

•
•
•
•
•

•

•

•

Rechts mss iets er vanaf?
Kleuren te verzadigd
Aandacht gaat alleen naar centrale ronde vorm, andere meer
spannende elementen (vormen) in foto krijgen geen aandacht.
Het blauwe vlak rechts vind ik niet veel toevoegen.

Scherpte op de voorste steen
Waar blijf ik naar kijken?
Ik ga ook weer snel uit de foto/er is niet 1 punt dat vasthoudt
Voorgrond rots rechts te dominant, word niet door foto geleid maar
blijf hangen bij voorgrond
Deze foto was waarschijnlijk nog sterker geweest in liggende stand.

Wat probeert fotograaf hier te zeggen?
Voet afgehakt
Wat is onderwerp van foto, gebouw of persoon? Lijnen leiden naar
gebouw (en lucht), persoon krijgt meer aandacht door zwarte kleur
en grootte in geheel
Positie en houding van de vrouw vind ik minder geslaagd. De schaduw
stoort in dit geval.

Spiegelen van de foto? Mensen rechts
Onderkant stuk vanaf, vierkant maken?
Zeer sterk contrast wandelende personen

45-2

•
•
•
•

52-2

•
•
•
•

52-3

•
•
•
•

53-1

•
•
•
•
•
•

53-4

•
•
•
•

Documentaire achtige foto van
stormschade. Mooie combi van
schuimkoppen en schade
Strepen zeeschuim
Verband tussen gekapseisde boot en
roestige pilaar: vergankelijkheid,
natuurgeweld, …
Goed scherp

•
•
•
•

Mss links iets meer ruimte
Bovenstuk van de foto afhalen, zodat er een stukje van de boeg met
zeeschuim overblijft maakt de foto sterker
Iets meer zicht op pier gebouw
Onderwerp te krap in beeld gebracht. Saaie lucht.

Mooi contrast van een zwarte vlieg (?)
op kleurrijke bloemetjes
Macro
Herhaling kleur door stuifmeel op vlieg
Scherp op de kop van de vlieg.

•
•
•

Jammer dat het dier uit de foto kijkt
Compositie: gaat het om vlieg of om scherpere bloem rechtsboven?
Onnatuurlijke kleuren

Stampers van een bloem ragfijn inbeeld
gebracht
Mooie details bloem
Kleurencontrast
De meeldraden zijn mooi scherp. De
scherpte loopt geleidelijk weg aan de
rechterkant.

•
•

Spiegelen?
Scherpte lijkt op bladrand links te liggen, waar meeldraden eigenlijke
onderwerp zijn
Had spannender gekund

Mooie interactie tussen beeld/foto en
fotograaf.
1 persoon kijkt naar de fotograaf, 1 naar
de kijker.
Het is net of de fotograaf de dames niet
heeft gezien.
Mooie zwart wit foto.
Aansprekende kunst
Mooie zwart-wit uitvoering

•
•
•
•

Hoofd dames iets afgeknipt
Foto mag wat meer ruimte hebben aan de zijkanten en bovenkant.
Fototoestel in hand en niet passende houding persoon bij afbeelding
Fotograaf staat erg centraal in beeld. Wat is de bedoeling van de
foto?

Zwart wit opname van een
straatinterview. Zwart witomzetting is
mooi.
Mooie zwart-wit omzetting
Zwart/wit omzetting
Veel dynamiek in het beeld

•
•
•

Waar gaat dit over?
Had iets meer van de vrouw willen zien. Ietwat aan de drukke kant
Wat is bedoeling van foto? interviewer trekt aandacht, maar is
rommelig in beeld (bedekkende elementen). Geïnterviewde voegt in
deze compositie/beeldhoek niets toe.
Jammer dat de achtergrond zo nadrukkelijk meedoet.

•

•

56-2

56-4

•
•
•
•
•

Avondopname van een verlichte straat.
Repetitie van lampen
Sterke compositie
Mooie belichting
Mooie inkijk in straat, en lampen doen
mee door dichtgeknepen diafragma.

•
•

•

Prachtige kleurstelling van stad (Venetië
?).
Vogel maakt het af.
Weerspiegeling in het water
Mooi licht
Mooie zachte kleuren. Meeuw in de
voorgrond voegt iets toe aan de foto.
De reflectie in het water geeft de foto
ook extra diepte en rust.

•
•

Strandtafereel
Mooie lichte natuurlijke kleuren
Onderwerp ‘dagje zee’ goed in beeld
gebracht
Zeer snelle sluitertijd, dus achtergrond
zal bewerkt zijn.
Dat heeft bij deze foto goed uitgepakt.

•
•
•
•

Wat probeert fotograaf hier te zeggen?
Lucht kan stuk weg (geen toegevoegde waarde)
Te veel lucht, niet passend bij deze foto
Benieuwd hoe deze foto zou zijn tegen de avond met een lange
sluitertijd.

Spontaan portret van een lachende
meid.
Ogen zijn scherp.
Natuurlijk
Vrolijke meid als portret
Natuurlijk portret
Scherpte ligt op de juiste plaats. Goede
pose. Zachte kleuren, die hier prima tot
hun recht komen.

•
•

Vouwen in de nek voortaan meer vermijden (iets minder draaien)
Achtergrond(kleur) geeft het geheel te veel ‘pasfoto’ gevoel

•
•
•
•

58-1

•
•
•
•

58-2

•
•
•
•
•
•

•

•

Ruis in de donkere delen (te zeer opgehelderd).
Saai straatbeeld, door veel voorgrond en lucht die niets aan foto
toevoegen
Sluitertijd van 1/30ste, dus waarschijnlijk was het nog mooier geweest
om de foto iets later te maken met een langere sluitertijd.

Spiegeling is net niet helemaal
Minder spannende compositie door gebouw centraal in midden
geplaatst
Met langere sluitertijd was het water helemaal een spiegel geweest.

63-1

•
•
•

Kleurrijk spektakel
Mysterieuze sfeer
Veel kleur en contrast

•
•
•
•

Waar kijk ik hier naar?
Personen rechterkant hebben vreemde oren en haren
Belichte personen rechts trekken aandacht, onderwerp zijn personen
links
Wat is het onderwerp? Uitgebeten stukken.

63-2

•
•
•
•
•

Kapeltje in het blauwe uurtje.
Mooie overgang
Onderwerp is goed belicht
Belichting
Prettig sfeerbeeld. Mooie compositie,
en lucht. Ook de lichtbundels voegen
dynamiek toe aan de foto.

•
•
•
•

Spiegeling zou ik weg halen
Dikke lichtbalk rechterkant stoort
Lichtbron links trekt veel aandacht
Met een stapje naar achter had er iets meer reflectie in het water op
de foto gestaan.

66-1

•
•
•
•
•
•

Heerlijk sinister sfeertje.
Poezen voegen iets toe.
Prachtige bewerking
Mooie sfeerfoto in avondlicht
Sfeer
Mooie dieptewerking. De katten maken
de sfeer compleet. Prima compo, mooie
kleuren en contrast.

•
•
•

Geen
Licht op de “grootste kat val wat vreemd
Iets meer van bovenzijde af: groot blauw wolkendek trekt aandacht
van katten weg
Jammer dat er geen exifgegevens beschikbaar zijn.

•
•
•
•

Aardige landschapsfoto met mooie
kleuren
Mooie sfeerplaat
Lichtval
Prima opbouw. Mooie lucht.

•
•
•

•
•
•
•
•

Mooie ochtendopname met nevel.
Beek splitst zich op in 2
De lucht van de opkomende zon is mooi
Sfeer
Mooi sfeerbeeld door de mist

•
•
•

66-2

67-1

•

•

•

Links zit net boven de bomen nog een kleiun streepje.
Iets minder lucht
Nog meer panorama uitsnede (onderzijde, steen links mag
aangesneden worden)
Misschien iets te veel verscherpt

Paaltje weg?
Ik vind hem wat te druk
Golven voorgrond trekken te veel aandacht, meer panorama uitsnede
waarbij voorgrond (golven) uit beeld zijn
Met een langere sluitertijd had het beeld nog meer de dromerige
sfeer gekregen. Ik mis iets wat echt de aandacht trekt.

67-2

•
•
•
•

73-1

•
•
•
•

73-2

•
•
•
•

77-1

•
•
•
•

Weidsheid van het landschap.
Electriciteitsmast als blik vanger
Zeer mooie lucht/bewolking
Prachtige lucht
Mooi landschap, mooie lucht

•
•
•

Foto staat iets scheef
Te veel voorgrond
Jammer de hoogspanningsmast in de achtergrond. Jammer dat de
kleuren van de lucht niet in het water terugkomen.

Mensen die geconcentreerd luisteren in
een museum oid. De koorden kleuren
mooi.
Persoon links mooi scherp tweede
persoon rechts.
Beeld dat veel eigen invulling (verhaal)
mogelijk maakt
Duidelijk onder de indruk van wat ze te
horen krijgen. De persoon op de
voorgrond mooi scherp.
Daarna gaat de aandacht al vrij snel
naar de afbeelding aan de wand,
waardoor de foto een verhaal krijgt.
Een kleurrijke combinatie maakt deze
foto vrolijk
Portret te Guillemins
Spontaniteit
Foto ademt vakantiesfeer. Een vrolijk
persoon.

•
•
•

Waar gaat dit over?
Paarse tinten bij raam trekken te veel aandacht
Misschien iets te krap aangesneden

•
•
•
•

Aanduidingsbord half op de foto
Infoboard links boven vraagt om aandacht
Alledaagse foto
Misschien iets te veel geposeerd. Als het bord boven links weg is,
wordt de foto rustiger.

Prachtige bewerking van een eenvoudig
voorwerp
Mooi stilleven
Bewerking / toning
Mooie, zachte kleuren. Prima
compositie.

•
•
•

Foto van een schilderij? Geen diepte
Scherpte op gekrulde bladeren past niet in deze setting/toning
Ik vraag me af of dit een foto is van een schilderij, omdat ik geen
dieptewerking zie.

77-2

•
•
•
•

Surrealistisch beeld dat vervreemdt
Inleidende witte lijnen
Concept / idee
Spielerei met margriet

•
•
•
•

Benen iets te licht, gezicht iets meer zichtbaar
Verhoudingen ingeplakte kind met gebouw klopt niet
Schaduwen/lichtval niet passend bij bewerking
Poging tot… maar te veel storende factoren om een goede foto te
zijn.

80-1

•
•
•
•

Sneeuwtafereel met lijnen
Winterse sfeerplaatje
Lijnenspel
Sneeuw laat in het jaar

•
•
•

Foto staat scheef
Ben benieuwd naar het origineel!!
Bedoeling? Lijken 2 aparte foto’s te zijn: voorgrond met middenstuk
vormt een foto en middenstuk en achtergrond vormen 2e foto, elk
met een andere uitstraling.
Rommelig. Wat wil je zeggen met deze foto?

•

80-2

•
•
•
•

81-1

•
•
•
•

81-2

•
•
•
•

Boom in de knop. Frisse kleuren tov een •
donkere achtergrond
•
Mooie belichte foto . fris groene kleuren
Frisse tinten tegen donkere achtergrond •
Ontluikend groen op een zwarte
achtergrond. Overal scherp, en veel
detail.

Waar draait het hier om?
Door gekozen scherpte/compositie word ik snel uit de foto geleid en
kom niet bij de knoppen
Met een insect er bij had de foto wat meer spanning gekregen.

Voorjaarsbloeiers
Subtiel de zonnestralen gevangen
Duidelijke context tussen
voorjaarsbloeiers en omgeving
Mooi hoe de zon langs de
boomstammen strijkt en de bloemen op
de voorgrond.

•
•
•
•

Foto is wat rommelig
Rechterkant na gele bloem afsnijden
Rommelig beeld
Erg veel informatie waardoor het moeilijk is om een rustpunt te
vinden in de foto.

Repeterend karakter maakt het leuk
Schip leid je naar de sluis toe
Herhaling van vormen
Prima dieptewerking, mooie lucht.

•
•
•
•

Foto staat iets scheef
Foto lijkt niet horizontaal
Wat wil fotograaf vertellen met dit beeld?
Overwegen om deze foto een keer in de vroege ochtend, of ’s avonds
te maken met een iets lager standpunt.

82-1

•
•

•
•
•

?
Bovenkant luifel zou ik weghalen
Beter gebruik van reflecties in raam (fotograaf in beeld)

•

Maf straattafereel.
Je blijft je afvragen, waar kijken ze nu
naar?
Keuze zwart-wit
Herkenbaarheid (wachtende mannen bij
modewinkel)
Grappig kiekje

•
•
•
•

Avondopname met apart licht.
Goede belichting van het touw
Origineel beeld
Prima blikvanger in de voorgrond.

•
•
•

Boei in het midden
Andere (com)positie
Uitsnede (linker gedeelte voegt niet veel toe, bovenzijde te veel
lucht)
Het lijkt nu of de achtergrond rechts naar beneden wegloopt.
Misschien iets draaien.

•
•

82-2

•

85-1

• Mooie zachte tinten
• Van van links o naar rechts b
• Speigeling in groen
• Mooie compositie
• Minimalisme (less is more)
Prima prent. Zacht, met toch mooie details.
• Evenwichtige opbouw.

•
•
•

?
Mijn inziens teveel aan bewerkt
Onnatuurlijk ogende reflectie

87-1

•
•

•
•

Waar draait het in de spiegeling om? Je bent snel weg uit deze foto
Rechter gedeelte te druk, leidt te veel af van meer sprekende
gedeelte links
Foto wordt aan de rechterkant abrupt beëindigd. Een optie om
horizontaal te spiegelen?

•
•
87-2

•
•
•
•
•

89-2

•
•
•
•
•

Spiegeling is aardig
Mooie weerspiegeling bomen en
wolken
Reflectie-effect
Spannende foto. Mooie reflectie,
kleuren en compositie.
Spiegeling met mooie blokken
Kleuren groen geel en blauw zijn mooi
complementair
Mooie weerspiegeling,de bladeren
lijken net klaverblaadjes in het water
Herhalend rimpeleffect op water
Ook deze foto heeft een mooie
reflectie, waarbij de aandacht vooral
naar de linkerkant gaat.
Kleuren in de foto
Opbouw in lagen
Mooie kleuren, bewegingsonscherpte
Dynamiek
Fijne dynamiek in het beeld.

•

•
•
•

?
Lichtere plek trekt zeer veel aandacht
Horizontaal spiegelen?

•
•
•

Lucht afknippen
Onduidelijke bedoeling
Jammer van de saaie lucht.

89-4

•
•
•
•

Fris voorjaarstafereel
Landschapsfoto
Voorjaarsgevoel
Mooi landschap.
Mooie kleuren.
Door de lijnen naar rechts krijgt het
beeld een fijne dieptewerking.

•
•
•

Bloemen rechts had ik liever scherp gezien ipv scherpte achteraan
Linker bovenhoek is druk en haalt daardoor rust uit foto
Scherpte op de voorgrond was nog mooier geweest.

90-1

•

Rotterdam Markthal, kindje voegt iets
toe met haar roze fiets
Mooie kleuren, bewegingsonscherpte
Onderwerp
Mooi groothoek effect, met als
blikvanger het kind in de voorgrond.
Prettig beeld.
Alle lijnen lopen richting de ingang van
de markthal.

•
•
•
•

?
Foto is te bewerkt
Blokkerig beeld door weinig pixels
Misschien iets te veel verscherpt?

Perspectief werkt vervreemdend
Symmetrie, kubuswoning
Dieptewerking door herhaling van
vormen/lijnen
Kubuswoning. Mooi lijnenspel.

•
•

Maar waar gaat t hier om?
Ontbreken van ‘konijntje’ in kleinste driehoek-vorm links: waarheen
leidt de doorkijk?
Bij deze foto vind ik de zwart-wit uitvoering niet zo geslaagd. Hier
zouden net uitbundige kleuren de foto kunnen maken.

•
•
•

90-2

•
•
•
•

•

