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De kettingfoto

 Startfoto

 2 onafhankelijke series

 Vrij associëren

 Korte motivatie bij de foto

 Snelle reactie (doel is1week)

 De aanpak: dezelfde startfoto maar de volgorde 

van fotografen is in de series verschillend.



Serie 1



Serie 2



De startfoto



Associatie 1

Berry

De foto van de apen (makaken) straalt uit het 

vasthouden van en zorg voor kinderen. Ik ben 

op zoek gegaan naar de volgende fase: 

loslaten van je kinderen. Nog even instructies 

meegeven aan dochter.

Loek 

Moederaap met kind was de reden tot het 

maken van deze foto.

Liefde van de moeder voor haar kind komt 

duidelijk in deze foto terug.



Associatie 2
Steffi

Hiermee wil ik het contrast weergeven tussen 

de levendigheid aan het begin van een 

schooldag, die ik zie in de foto die ik 

ontvangen heb, en een leeg schoolplein op 

een mooie herfstdag in het weekend / 

vakantieperiode. Het ene moment wemelt 

het van de kinderen, het andere moment ligt 

het schoolplein er verlaten bij. Er zit zelfs al een 

klein spinnenweb op de wipfiets.  

Frank

In de ontvangen foto zie ik een jonge vrouw 

(moeder) met een kind in een liefdevolle 

omhelzing. De moeder biedt bescherming en 

geeft een kus aan het kind. De foto straalt 

tederheid uit. Deze emotie heb ik opnieuw 

willen vastleggen, maar dan niet als 

portretfoto, maar met de handen van een 

moeder en een kind. De handen van mijn 

dochter Ellen met mijn kleinkind Jop.



Associatie 3
Margot

Mijn inspiratie om voor deze foto te gaan is 

het spiraal onder het wipspeeltje. Ik heb 

gekozen voor een heel andere vorm van 

spiraal, gevormd tegen een afdruk van een 

vrouwenvorm in beton alsof het een spiraaltje 

is. Hierbij uitgegaan van allemaal 

natuurelementen/kleuren, wat voor mij past bij 

deze foto.

Rico

Kinderen moeten spelen en het liefste met 

veel Lego. De nachtmerrie van elke moeder; 

“Een kamer vol met lego.” Ik heb het bij een 

grote berg gehouden.



Associatie 4

Nathalie

Ik wilde zowel overeenkomsten als 

tegenstellingen gebruiken. 

Overeenkomsten: locatie(buiten), dominante, 

centrale kleur (roodbruin)

Tegenstellingen: aangelegd (tuin) versus 

natuurlijk, dood (beton en koper) versus 

levend (boom/bladeren)

Kitty

Ik heb me laten inspireren door de veelzijdige 

kleuren en de chaos op de eerste foto.  Dit 

heb ik gecombineerd met mijn voorliefde voor 

bloemen.



Associatie 5

Paula

Het herfstbeeld van de rode blaadjes tegen 

een groene achtergrond inspireerde mij de 

herfst vast te leggen zoals ik het zie: kleurrijk.  

Het werken met onscherpte en het 

vastleggen van beweging leiden tot dit 

schilderachtige beeld. 

Marcel

In de vorige foto viel mij de diepe kleuren op van 

rood via rose naar geel. De rose bloem was het 

onderwerp. Op het moment dat ik de vorige foto 

ontving lag een pop van mijn jongste dochter op 

tafel die een rose jurk aan had. Die heb ik als roze 

bloem "opgebaard" met rode kaarsjes op de 

voorgrond, gele op de achtergrond,  een 

spiegelende ondergrond (de kookplaat) en een 

klein beetje spotlight met een zaklampje..



Associatie 6

René

De vorige foto was een blad van een Acer 

Desectum Verne.

Alle Acers hebben een handpalm als 

bladvorm.

Dat gaf mij het idee van een slanke jonge 

dames hand.
Gerda 

Rust in vrede



Associatie 7

Jeroen

De aansluiting zie ik in de kleuren - zwart wit 

met zwarte achtergrond en in de 

achterliggende gedachte; een deel van een 

lichaam en een deel van een boom, beide 

leven. 

Herman

Met name de structuur van het materiaal van 

het Mariabeeld en het groene mos waren 

inspiratie voor de foto van het bemoste vogel 

fonteintje uit beton te midden van andere 

tuinornamenten.



Associatie 8

Rien

De oude boom is dood en is omgezaagd. Tijd 

voor een nieuw begin, nieuwe kansen, een 

nieuw jaar!

Nathalie 

Mijn associaties: steen, duurzaam, vogel, 

buiten, vliegen over landsgrenzen

Mijn kettingfoto: 

Een Duitstalig monumentje voor een eeuwige 

liefde, in een Nederlands bos



Associatie 9

Alex

ls je takken afknipt, krijgt je bladeren op de 

grond. Met mist en vorst, krijg je ijsranden.

Tony

Ik wilde persé een kikkerperspectief, maar dat 

was geen pretje.

De relatie met de voorganger lijkt mij duidelijk: 

"Liefde bij de Grenspaal".



Associatie 10

Ronald

Motivatie: Ik kreeg een foto te zien van groen 

blad in de vorst.

Gelukkig viel er sneeuw in mijn ketting-

periode! Dat kon ik niet ongebruikt laten.

Mijn volgfoto past goed in de tijd van het jaar. 

Een warme kleurenfoto in de ijskoude! 

Roland

Zoals de vorige foto uit de reeks ook bij een 

landsgrens. 

Geen "liefde" aan de grens, maar 

verkeersdrukte in de morgen.

De foto sluit ook aan op het huidige thema 

van de fotoclub nl; beweging.



Associatie 11

Esther

De fotograaf van de vorige foto moest buiten 

de kou trotseren om de foto te maken, maar 

ik zit liever met m'n warme sokken voor het 

haardvuur!

Berry

Ik ben met het ‘op-weg-naar’ aan de slag 

gegaan. Met het bijgevoegde resultaat



Associatie 12

Gerda

Vanavond nog verplicht aan de bitterbal. 

Heerlijk onderuit met een borrel en een hapje. 

Het was geen straf hoor!!!!

Alex

Toelichting: Koude ochtendweg die ook 

nergens naartoe leidt.



Associatie 13
Frank

Op de ontvangen foto zie ik een “cosy” 

tafereel; openhaardvuur, glaasje rode wijn en 

een borrelhapje in een knusse setting en een 

warme en intieme sfeer.

Mijn foto contrasteert hiermee in diverse 

aspecten; hij zet zich af tegen deze warmte 

en intimiteit; koele, blauwe kleuren en een 

ijskoud glas met ijsklontjes. Om te rillen ...

Margo

Ik heb voor deze foto gekozen om de 

tegenstellingen van de vorige foto, namelijk 

op mijn foto regent het ipv sneeuw, is er een 

regenlucht versus blauwe lucht, is de weg met 

strepen links ipv rechts en bij mijn foto worden 

de kabels onder de grond bewerkt in 

tegenstelling tot de kabels boven de grond.



Associatie 14

Frans

Van koud kunstijs gevangen achter glas naar 

het levendige vrije ijs in de natuur.

Rien

Het glasvezel netwerk wordt gelegd. Dit eist 

zijn tol.....



Associatie 15

Rico

Een miljoen sneeuwvlokken en ijspegels. Een 

foto die in de winter gemaakt is. Na de winter 

ontwaakt de natuur. Een miljoenenpoot laat 

een paar van zijn poten zien. Kruipend door 

het zand waar kwarts glinstert in het licht als 

ware het ijskristallen.

Jarno

Ik heb gekozen om de felle oranje streep, wat 

de aandacht trekt op de voorgaande foto, 

op de boomstam verder door te trekken. Ik 

heb een metalen vogel die bij me thuis staat 

als decoratie gebruikt om die kleur extra 

aandacht te geven.



Associatie 16
Hans

De vorige foto was een foto van, zoals ik het 

kon zien, van een duizendpoot. Aangezien 

het voorjaar wel begonnen is vond ik toch wel 

dat deze duizenden pootjes het nog erg koud 

moesten hebben, daarvoor heb ik alle 

schoenen die we hebben voor dit arme 

diertje in een rij gezet, zodat dit diertje nog 

verder kon lopen op deze schoenen.

Paula

Hier is de foto, gebaseerd op die vreemde 

vogel.

Wat viel mij op? Het oog en de kleuren geel 

en oranje. Dat waren dan ook de 

hoofdingrediënten voor mijn foto.



Associatie 17

Marcel

Nu de schoenen de benen hebben genomen 

zullen we blootsvoets verder moeten.

Ronald

Ik kreeg een foto te zien van een vervagend 

badeendje. Ik moest al snel denken aan een 

regenboog omdat er meerdere kleuren schuin in 

beeld waren.

Natuurlijk staat er geen regenboog als je er eentje 

nodig hebt maar gelukkig bracht een weekend 

aan zee uitkomst. Het waaide hard die dag dus 

uitstekend vliegerweer op het strand van Egmond 

aan zee.



Associatie 18

Loek

Ik wilde een tegenstelling ten opzichte van de 

voorgaande foto fotograferen.

De inspiratiefoto was een persoon met blote 

voeten in het gras.

Mijn tegenstelling is iemand met 

bergschoenen aan op een beton en 

steenachtige ondergrond.

Rene

Een regenboogmatras in de lucht vinden vele 

personen mooi.

Maar komen de regenboogkleuren dicht in de 

omgeving dan is het voor vele 'een brug te ver'.



Associatie 19

Henri

Ook al loop je tegen een muur er is altijd een 

uitweg!

Esther

Onder een brug stroomt water.

In het water zwemmen vissen.

En vissen zijn er om gevangen te worden!



Associatie 20
Tony

Input – Een foto die een doorkijkje levert door 

een oud raampje in een muur die 

waarschijnlijk onderdeel is geweest van een 

oude stal.

Output - Een foto van een modern 

vormgegeven raam (geen in-/doorkijk, 

hooguit wat reflectie) in een recent 

gebouwde woning. (Dus alles tegengesteld)

Andre;

Step into the Arena, Berenkuil Eindhoven. 

De link met de vorige foto zal duidelijk zijn, de vis.



Associatie 21

Roland

Vormen zijn er in alle soorten.

Van achtkant naar zeskant is een kleine stap.

Toch is dit weer een heel ander beeld.

Frans:

Ook in de natuur zijn mooie gekleurde huizen 

te vinden.



Associatie 22
Kitty 

Ik zie een landschapsfoto. Het lijkt me een leuning 

van een trap. Via deze leuning wordt mijn oog 

getrokken naar de (onscherpe) achtergrond. Dit 

lijkt een rivier of iets te zijn. Op mijn foto is ook de 

voorgrond scherp en moet je ven kijken wat het is 

(een wijngaard). De achtergrond is ook iets 

onscherp en prikkelt ook … een auto, hooi, 

dorpje … verder heb ik de horizon ook op 

(ongeveer) dezelfde hoogte gezet.

Jeroen

Van een tak van een boom naar een ijzeren 

paal.



Associatie 23

Jarno

Het eindproduct van de vorige foto, in twee 

delen. 

Hans

De blik van het roestige metaal bracht me 

direct naar de roestige fiets van een bewoner 

van Oradour-sur-Glane. Na een totale 

afslachting van alle dorpsbewoners door de 

Nazi's is deze roestige fiets na meer dan 73 jaar 

nog een stille getuige van dat bloedbad.



Associatie 24

Henri

Fietsen tijdens de vakantie, een heerlijk gevoel!



Vragen van Annemiek

 Wat betekent het voor jou om met een opdracht 

te werken?

 Werkt de tijdsdruk?

 Zou je hier iets meer mee willen?

 Als vervolg zit ik (Annemiek) te denken aan een 

maandelijks woord waar iedereen mee aan de 

slag gaat. Wat vinden jullie hiervan?


