UITSLAG JURERING TWENTE ONLINE 2017
JURY: STAN KERLEN
Waardering ingezonden foto’s
01
HENK JALVING -geraffineerde compositie, jammer dat het hoofdonderwerp zo krap in de hoek
is weggedrukt
02
HENK JALVING - algemeen mooi beeld met een relatie tussen de lucht en het landschap, de
structuur van het landschap komt terug in de lucht. Goed gezien
03
ANNA JALVING - sterke foto, relatie tussen lege stoel en eenzame? persoon. Wat is hier aan de
hand? Verdriet, verlating of gewoon een beeld dat vragen oproept. De twee delen versterken
elkaar in eenzaamheid. EERSTE PRIJS
04
ANNA JALVING - drie schermen in landschap missen toch de onderlinge relatie
05
CLEMENS NIJENKAMP - bijzonder landschap, jammer dat hengelaars (links boven) zover zijn
weggedrukt, toch een EERVOLLE VERMELDING
06
CLEMENS NIJENKAMP - van ‘veilige plaats’ naar het verwoestende water. Mis enige dramatiek
07
JAN WILLEM DIJKSTERHUIS - kunstwerk op de Waddendijk tegen een saaie lucht. Hij mist
toevoeging van de fotograaf en blijft daardoor te oppervlakkig
08
JAN WILLEM DIJKSTERHUIS -container terminal in Hengelo, teveel een registratie. Blijft
daardoor niet boeien
09
LAURA ONDERDIJK - deze man is te modisch gekleed voor zijn tocht door de woestijn. Keurige
westerse schoenen, modern horloge. Mis zijn schaduw in het beeld. Goed geprobeerd maar
wees kritisch over de toevoegingen en bekwaam je er verder in
10
LAURA ONDERDIJK - eenzame boom, wat gebeurt hier verder? mis de spanning
11
MASJA FLOOR - mooie vakantiefoto maar minder geschikt voor een wedstrijd
12
MASJA FLOOR - reflecties zonder spanning. Blijft daardoor niet beklijven
13
IZABELA DUSINSKA - romantisch beeld van jonge vrouw maar wat doet zij zwevend in de lucht?
Mis hiervan de functie
14
IZABELA DUSINSKA - dubbelportret van met twee jonge mannen. Een opbloeiende relatie? De
linker persoon toont zich intens gelukkig en verliefd? De rechter heeft er duidelijk nog moeite
mee en weet niet goed wat hij er mee aan moet. Verbazing maar vooral twijfel straalt uit zijn
ogen. Met wat meer helderheid zal deze foto nog meer aan kracht winnen. Gedeelde TWEEDE
PLAATS
15
HERMINE HUIS IN ’T VELD - een creatief experiment wat we te weinig zien in wedstrijden. Deze
is vooral voor de maker interessant.
16
DIXON VAN DE SANDE - Leuke vakantiefoto, prachtig landschap bekeken door de backpacker
17
DIXON VAN DE SANDE - Deze foto’s maak je tijdens de verre reizen. Mis de persoonlijke
benadering van de fotograaf
18
EDITH HOWARD - Architectuur. Camerastandpunt is belangrijk om exacte symmetrie te
bereiken, hier net gemist.
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HENK SNUVERINK- Een experiment? Hier weet ik echt geen raad mee. De persoon centraal in
beeld valt volkomen weg
HENK SNUVERINK - Snelheid in de sport en de chaos bij een start? Het levert een boeiend
schouwspel op
JAN GEELEN - Wat een mooi landschap, jammer dat op deze foto zoveel weg staat en relatief
weinig berg
JAN GEELEN - Gewerkt met scherptediepte om smurf een eigen plekje in het landschap te
geven. Vermoedelijk is hier geprobeert om humor aan het landschap toe te voegen hetgeen
toch niet helemaal is geslaagd. Zeker niet door de onscherpte van de smurf
WILLEM VAN LEUSEN - Hier is hedendaagse architectuur gebruikt om een eigen beeld te
scheppen. Het geheel komt onrustig over
WILLEM VAN LEUSEN - Als 24 echter een rustiger beeld waardoor aangenamer om naar te
kijken.
MARIAN HOEBEN - Doorkijk naar een minder interessant landschap waarbij ook de lucht wel
erg saai is
MARIAN HOEBEN -Stadsgezicht in Zwolle waarbij `de ballon` op de Fundatie een surrealistisch
beeld geeft. Jammer van al die auto’s anders zou het een schilderij van Carel Willink kunnen
zijn
EMERSON B. HOWARD - Een bushokje op straat met een wachtende oude dame. Jammer dat
zoveel van de straat afleid van het hoofdonderwerp. Een ander standpunt had de vrouw (waar
het toch om gaat) bewuster in beeld gebracht.
WIM JURGENS - Een relatie tussen kunst en landschap? Het karakter van het beeld past
uitstekend bij het karakter van het landschap waarbij goed is gelet op de `doorkijk` met de
passende berg op de achtergrond
WIM JURGENS - Kader in de lucht. Wat wil de fotograaf laten zien?
ANDRE VRIESWIJK – Dubbelportret van één opname. Interessant experiment
ANDRE VRIESWIJK - De spoorlijn naar wat? roept veel vragen op waarbij de fantasie van de
aanschouwer alle kanten op kan
GERARD BREUKERS - Urinoirs, dit moet toch een plezier en uitdaging zijn voor elke man. Hier
heb je geen vlieg nodig
GERARD BREUKERS - Sint Pietersplein in vogelvlucht, goed gefotografeerd maar ook niet meer
dan dat
ELLES DE WIT - Licht in de duisternis maar wel erg veel duisternis
ELLES DE WIT - Nog meer duisternis. Wat wil de fotograaf heir laten zien?
DICK VAN DER ZEE - Landschap met diagonale weg. Mis de spanning daardoor saai beeld
DICK VAN DER ZEE - Hier wel de spanning door voetstappen die de beschouwer meevoeren
naar … Goed gefotografeerd. Een behoorlijk deel van de lucht afsnijden en het beeld krijgt nog
meer diepte
HENK WENTINK - Afslanken en het resultaat. Informatief weergegeven. Detail van de hand met
een deel van de broekband had dit nog versterkt. Hier teveel geregistreerd en weergegeven
HENK WENTINK - Idem als 39
HAN HILDERINK - Een warboel van staal, een surrealistisch beeld dat onbehagen oproept.
HAN HILDERINK - Maan met vliegtuigstrepen geeft hier een onwerkelijk, bijna surrealistisch
beeld
ARIE DRIESSEN - Een metrostation met wachtende mensen? Jammer dat deze personen zo
naar de achtergrond zijn gedrukt
ARIE DRIESSEN - Kleurrijke valschermen tegen een blauwe lucht. Jammer dat de springers bijna
niet zijn te zien
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BENNO HAMS - Een schreeuw ter herinnering van oorlog of ellende? Was deze foto sterker
zonder het torentje ?
BENNO HAMS – JOS WEKKING - Van boven naar beneden. Treden en trappen in een
amphietheater met een enkele bezoeker in de diepte. Beschouwer wordt gedwongen mee de
diepte in te gaan. Goede keuze voor zwartwit
JOS WEKKING - Veel onrust in deze ondergrondse? Ruimte. Lichtbakken trekken wel erg veel
aandacht weg van de personen in de achtergrond. Waar gaat het hier om?
JOS WEKKING - Goed geprobeerd maar teveel. Snij het linker deel weg en hou drie elementen
over.
JOOST CUIJPERS - Wel een erg druk beeld. Waar gaat het om, maw wat wil de fotograaf laten
zien?
JOOST CUIJPERS - Vormenstudie van een lege betonnen ruimte. Invallend licht van rechts haalt
het geheel enigszins op. In z’n algemeenheid een foto die niet `blijft hangen`
GENEVIEVE RIETVELD - In tegenstelling tot foto 50 is hierop meer te zien. Mooi gebruik
gemaakt van weerkaatsing van het licht. Ook de kleur is aangenamer dan die op nr 50. Beide
van dezelfde fotograaf?
GENEVIEVE RIETVELD -high key beeld met een sterke compositie. Het geheel is eenvoudig van
opzet maar volkomen in balans/ Elk element zit op de juiste plaats. Deze plaat krijgt een
Gedeelde TWEEDE PLAATS
ROB VAN DER PIJLL - Schaamte? Angst? Waarom `verstopt` deze jonge vrouw zich in een
parasol? Een foto die vele vragen oproept en ze niet beantwoord. Hij laat ruimte over voor de
fantasie van de kijker
ROB VAN DER PIJLL - Weergave van een lege parkeergarage. De fotograaf heeft hier weinig zelf
ingebracht. Het beeld toont daardoor wel wat saai
LUUK VOSSLAMBER - Strekdam aan de kust. Door de lange sluitertijd ontstaat een sluiering van
het golvend water. Het levert een surrealistisch beeld op waarbij de ondergaande zon links
boven in het beeld dit nog versterkt. Fraai gefotografeerd maar niet boeiend genoeg. Een foto
die we vaker zien
LUUK VOSSLAMBER - Binnenvallend licht door een raampartij. Buiten zien we een zware
wolkenlucht met rechts in een raampje een voorbij vliegende vogel. Goed gezien en het juiste
moment gepakt. Het beeld doet mij enigszins aan de raampjes Jan Saudek denken
MAJORIE STEENTJES - Interieur van een oud kerkgebouw. Ik mis hierin de hand van de
fotograaf, het is teveel voor de hand gefotografeerd
HANS WISSINK - Dijk aan de waddenkust? Plek waar prachtige originele landschappen kunnen
worden gefotografeerd. Deze is wat te makkelijk en wordt daardoor saai. Kijk eens naar de
bijna strak blauwe lucht en het saaie fietspad. Een fietser had al meer spanning gegeven.
HANS WISSINK - Fraai invallend licht in deze voormalige steenoven? Het meisje zit precies in de
invallende lichtbundel. Wat doet ze daar zo alleen?
KARIN REIJMER - Electriciteit- of telefoonpalen. Wat doen deze zo `eenzaam` in de woestijn?
Jammer van de saaie lucht daardoor ontbreekt spanning aan het beeld.
KARIN REIJMER - Een tocht per ballon, wie wil dat niet. Je maakt dan dit soort foto’s. Omgezet
in sepia geeft geen meerwaarde aan dit beeld. Ik zie kleine menselijke figuurtjes langs de
waterlijn hadden deze niet nadrukkelijker in beeld gekund en daardoor meer spanning in de
foto gebracht?
MARRIANNE KOREN - In tegenstelling tot foto 58 is hier wel goed gebruik gemaakt van de
mooie Hollandse wolkenlucht en de reflectie daarvan in het water. De wolken gaan zo bijna
een dans aan met de reflectie van hun eigen evenbeeld. Ook hier weer een klein mensje,
fotograferend op het wad+
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MARRIANNE KOREN - Doorkijk naar grasmaaiende man. We zien mooie bomen die de maaier
bijna omarmen. Is het omzetten in zwartwit hierbij een versterking?
GEERT MOES - Twee oude lege ramen met doorzicht naar wolkenlucht. Het linker opgevuld
door bladeren van een boom. Bijna symmetrisch in beeld gebracht. Er gebeurd weinig in deze
foto terwijl het onderwerp er wel om vraagt. Kan er dramatiek aan worden toegevoegd?
GEERT MOES - Een warrige foto waarbij het niet te zien is waar het om gaat. Een hekwerk van
een wenteltrap tegen de achtergrond van boomkruinen. Gefotografeerd vanuit een laag
standpunt met een grote scherptediepte De treden ontbreken. Wat wil de fotograaf hier laten
zien?
ANITA VAN DER PALEN - Zwartwit foto waarbij de fotograaf duidelijk heeft gekeken naar de
compositie, Links een tekst met verwijzing naar `Wonderkamers` en rechts een opgehangen
skelet. Ik zie hier twee foto’s, een linker een rechter vierkante foto
ANITA VAN DER PALEN - De fotograaf kijkt vóór de opnamen en let daarbij op de composite en
opbouw van het beeld. Het komt er nog niet helemaal uit. Ook op dit beeld kan wat mij betreft
het linkerdeel verwijderd worden. Het schaad de foto niet terwijl de aandacht sterker op de
figuur in het rechter deel wordt gefocust.
KLAAS WIND - Haagse School `Vissers aan het strand` daar doet deze foto mij aan denken. Een
romantisch beeld van de Hollandse kust. Ik mis de mooie Hollandse luchten
KLAAS WIND - Durf het maar! Driekwart van de foto bestaat alleen uit gras dat eindigt bij een
rijfraai gesnoeide bolbomen. Als de rechter boom wordt aangesneden (deel van de kruin/stam
er af) wint het beeld aan kracht. Gevoelsmatig loopt de rij bomen dan eindeloos door
HANS ROLEVINK - Bezoek aan Jopie Huisman museum, de een is geïnteresseerd in de kunst, de
ander vind het mobieltje belangrijker. De vrouw zit op een oncomfortabel bankje terwijl er een
stoel staat. De stoelleuning op de voorgrond geeft extra diepte aan het beeld. Daardoor ook
spanning. Mooi van kleur met het licht op de juiste plaatsen
HANS ROLEVINK - Architectuur van een hedendaags stadsbeeld. Mede door de kleuren en de
uitsnede komt het beeld onrustig over. Meer weg laten en het beeld zal sterker overkomen.
NIENKE DE HAAN - Een landtong genomen vanaf het wad? Groot zandstrand met, bijna
weggestopt een vuurtoren. Jammer dat deze zo klein in beeld is gebracht. Met wat meer
inzomen en daardoor minder zand en lucht had het beeld sterker gemaakt. Panorama uitsnede
kan ook verbetering brengen, laat een deel van de lucht weg
BEN LENSINK - Alleen de gevel laten staan!!! Het lijkt de gevel van Stork in Hengelo. Dit beeld is
opzich-zelf niet zo interessant maar kan als uitstekend als basis dienen voor een
gemanipuleerde surrealistische foto.
BEN LENSINK - Bezoeker van een tentoonstelling? Hij is kennelijk niet zo geïnteresseerd in de
tentoongestelde maanman. Hij kijkt uit beeld; gezien zijn kijkrichting en blik lijkt het of hij flirt
met een onbekende. Hierdoor mis ik de relatie tussen beide elementen en valt het uit elkaar in
twee beelden.
LUKIE OOSTERHUIS - Boeiende foto die de kijker aan het denken zet. Wat doet die man daar zo
in zijn eentje? Een lege fabriekshal met een eivormig element en de tekst Waste no space,
staat daarom die verlaten hal er nog? Een man, keurig gekleed staat precies op de goede plek
om het daglicht op zijn hoofd te vangen, aan zijn voeten een krat met frisdranken. Wil hij dan
toch een feestje geven of zijn de feestgangers niet komen opdagen?
LUKIE OOSTERHUIS - Omgekeerd landschap of landschap in spiegelbeeld. Goed keuze om deze
spiegeling vast te leggen en weer te geven zoals het was. Draai deze foto om en je krijgt een
heel ander beeld van het landschap. Mooier en vervreemdend?
EMERSON B.HOWARD - Kleurrijke BH’s of bovenstukjes hangend aan de kraam op een markt.
Jammer dat de vrouw rechts (net achter het harige hoofd) zo klein in beeld is gebracht. Ze is
duidelijk geïnteresseerd in de koopwaar hetgeen er nu niet voldoende uitkomt

