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Foto opdracht 5: maak een foto waarin herhaling en structuur  met perspectief het onderwerp is. 
 
In 2013 zijn we met de fotoclub al eens eerder in Antwerpen geweest. Ik wil niet zeggen dat de 
herinnering aan dat bezoek aanleiding was om herhaling als onderwerp te kiezen, maar als je 5 keer dit 
soort verhalen hebt geschreven, moet je iets doen om niet steeds in herhaling te vallen.   
Je kunt daar niet aan ontkomen omdat je toch een bepaalde structuur volgt. Van A naar B naar C. 
 
Om het bij deze laatste opdracht maar een keertje om te draaien, laten we de gebruikelijke structuur 
maar eens los. Om maar een beetje structuur te brengen in de foto’s. 6 fotografen hebben de fietsen 
in beeld gebracht. 4 keer beelden uit het station, 1 keer de roltrap in de St Annatunnel , 1 keer het 
nieuwe station en 2 keer een willekeurige muur. Voor mijn gevoel heeft iedereen zich aan de opdracht 
gehouden. 
 

 
 
Iedereen zal zijn of haar voorkeur hebben maar die doet er niet zo toe. De Belgische jury heeft 
besloten dat de volgende foto’s in hun ogen het beste waren. 
 
Op de 1e plek foto 507 gemaakt door Jarno 
Mooi gebruik gemaakt v/d beweging v/d roltrap en ook het opnamestandpunt , 
dieptewerking is hier goed in beeld gebracht. Mooi kleurwerking ook. 

 
Op de 2e plek foto 510 gemaakt door Katrin 
Ja, alles is ook hier aanwezig herhaling , structuur en perspectief. Voor wij dat dit plaatsje 
goed kennen vragen we ons af of de kleuropname niet beter was geweest , maar zeker 
een goede foto hoor. 

 
Op de 3e plek foto 506 gemaakt door René 
Een meer sobere maar meer modernere opname waar zeker de lijnwerking een belangrijke 
rol in speelt. 
 

Hieronder de winnende foto’s nog een keertje maar dan wat groter 



 
Foto 507 door Jarno 

 
Foto 510 door Katrin 

 

 
Foto 506 door René 



De finale beoordeling: 
 
In de tabel hieronder hebben we de samenvatting opgenomen van de 5 foto opdrachten. De 
nummering is in de volgorde waarin we de foto’s hebben klaargezet voor de beoordeling door de jury.  
De waardering van de jury zoals we die ontvangen hebben. Voor de volledigheid: de 1e plek = 3 
punten, de 2e plek = 2 punten en de 3e plek is 1 punt.  

  Foto opdracht waardering jury 

opdracht => 1 2 3 4 5 foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 punten overall 

1 Hans 101 201 301 401 501           0   

2 Rico 102 202 302 402 502   3 3     2   

3 Annemiek 103 203 303 403 503       3   1   

4 Carin 104 204 304 404 504           0   

5 Berry 105 205 305 405 505   2       2   

6 Rene 106 206 306 406 506         3 1   

7 Jarno 107 207 307 407 507   1     1 6 2 

8 Margot 108 208 308 408 508           0   

9 Alex 109 209 309 409 509           0   

10 Katrin 110 210 310 410 510         2 2   

11 Frank 111 211 311 411 511 3     2   3 3 

12 Marcel 112 212 312 412 512 1   2 1   8 1 

13 Paula 113 213 313 413 513     1     3 3 

14 Rien 114 214 314 414 514 2         2   

 
Als we dan alle beoordelingen bij elkaar pakken en de telling gelijk houden aan die van de Belgische 
jury, komen we tot de conclusie dat Marcel met 8 punten als eerste en met ruime voorsprong is 
geëindigd. Gevolgd door door Jarno op een 2e plek en door Paula en Frank op een gedeelde 3e plek. 
 
Hieronder de 5 foto’s van Marcel.  

 
 
Dat is het dan. De afsluiting van de citytrip naar Antwerpen. 
Een hele leuke trip waarbij we gekozen hebben voor veel individuele vrijheid. 
Er zijn hele mooie foto’s gemaakt en het is heel bijzonder dat een Belgische fotoclub zich bereid 
gevonden heeft om de foto’s te beoordelen. Wij hebben iets soortgelijks als wederdienst  aangeboden. 
Of er gebruik van wordt gemaakt weten we nog niet. 
 
Voor de winnaar hadden we een Weekend als prijs bedacht. Dat moet Marcel nog maar even tegoed 
houden. 
 
Corona stond aan het begin van de trip aan de deur. Intussen zijn we allemaal een berg vervelende 
ervaringen rijker. Zijn we er al vanaf? Persoonlijk denk ik van niet. Als ik dit schrijf weten we nog niet 
hoe het verder gaat. Vanuit mijn opleiding weet ik dat het virus periodiek zal opduiken. We moeten 
maar hopen dat het virus dan iets vriendelijker is en een eventueel vaccin zijn werk gaat doen. 
 
Hans en ik danken iedereen voor het vertrouwen in ons maar vooral ook de leuke reacties die we 
gehad hebben.  
 
Voor nu: “Cheers”! 
 
Hans en Rico 


