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Juryrapport Vijf met Samenhang 2020 De wedstrijd Vijf met Samenhang kent dit jaar een nieuwe 
opzet. Met een vooruitziende blik had het bestuur dit jaar de wedstrijd digitaal opgezet. Dit vergt 
een andere aanpak bij het jureren. Niet samen mijmerend langs de serie lopen, hier en daar een 
opmerking plaatsend, maar alleen achter de computer de series doorgronden. Minder gezellig, 
maar zeker niet minder zorgvuldig. De organisatie heeft voortreffelijk werk geleverd waardoor we 
eerst de serie kregen voorgeschoteld en vervolgens de vijf losse foto’s zagen. Hierdoor waren zowel 
de samenhang, de volgorde als de techniek en de details goed te zien. 

Ook de bespreking is anders dan u gewend bent. Dit is niet te wijten aan de digitale drift van het 
bestuur, maar aan de gevolgen van de Coronacrisis. Dus geen bijeenkomst met een bespreking in 
de zaal dit jaar, maar een overzicht met daarin een korte bespreking van elke serie. 

Wat viel ons in het algemeen op? Ten eerste dat er een grote belangstelling is voor het maken van 
een serie. Maar liefst 76 inzendingen trokken aan ons oog voorbij. Eveneens opvallend was, hoe 
lastig veel mensen het vinden om samenhang in een serie te brengen. Veel series blijven hangen bij 
een reeks van vijf beelden die weliswaar hetzelfde onderwerp hebben, maar waar het verdere 
verband ver te zoeken is. Dit geeft gelijk de moeilijkheidsgraad van deze wedstrijd aan. Vijf foto’s 
die ook nog eens samenhang moeten hebben. Veel series zouden sterker zijn wanneer ze slechts 
beperkt blijven tot drie beelden. Misschien vond de maker dit ook, maar dat was nu eenmaal niet de
opdracht van de wedstrijd. 

Natuurlijk waren er zeker boeiende en interessante series tussen de inzendingen. Series waarbij de 
fotograaf een verrassende of eigen visie toonde. Waar de beeldtaal in alle foto’s gelijk was en ieder
beeld iets toevoegde aan het vorige beeld. En waarin de volgorde van de beelden zorgde voor een 
mooie cadans en ritme in de serie. De volgorde blijkt voor veel inzenders een lastig punt. We hebben
series gezien die halverwege ineens worden onderbroken door een foto die zo’n zware linkerkant 
heeft dat die stopkracht genereert. Hiermee sluit je de serie af en begin je als het ware opnieuw en 
valt de serie in twee delen uit elkaar. Ook zagen we regelmatig twee bijna gelijke beelden die ook 
nog eens naast elkaar waren geplaatst. Dit haalt de dynamiek uit de serie. Het is altijd beter om 
dubbelingen te voorkomen, maar plaats ze in elk geval niet naast elkaar. Iets anders wat u 
regelmatig zult tegenkomen wanneer u de besprekingen leest, is dat de beeldtaal niet consequent 
is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zoals een verschil in het standpunt van de fotograaf, het
gebruik van perspectief, verschil van toon of kleur of een totaal andere benadering van het 
onderwerp. Tenslotte nog een laatste opmerking met betrekking tot de techniek. Een aantal series 
ging mank aan onscherpte, te veel ruis, verschil in achtergrondkleuren of waren te veel gekropt. 
Jammer, want hierdoor kwam de inhoud van de serie niet goed tot zijn recht. Een inhoud die 
overigens erg gevarieerd was, van fraaie vormstudies, abstracties en associatieve series tot 
maatschappelijk actuele verhalen. Dit leverde ons als jury veel kijkplezier op.
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Diana Bokje 
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Opmerkingen van de jury Diana Bokje en Hans Brongers bij de series
van de wedstrijd 5 met Samenhang Afdeling Utrecht-'t Gooi 2020

Vergane bladeren en structuren in hout, al dan niet berijpt. Altijd schilderachtig fotogeniek. De keus voor low key zorgt voor 
een mooie warme donkere sfeer. Foto 2 en 4 hebben de boeiendste compositie, die niet alleen leunt op één opvallend detail/
hoofdblad, maar een mooie combinatie toont tussen de elementen in de foto. Helaas schiet de scherpte bij de foto's te 
kort.Bij dit soort fotografie moet de materie haast voelbaar zijn en hier is dat meer wollig.

Een serie die een "deskundige" tandarts aan het werk laat zien. Een vrolijke, grappige serie, waaraan de makers erg veel 
plezier zullen hebben beleefd. Dat is ook te zien. Een lichtvoetige, anekdotische serie met humor (humor zien we te weinig in 
de fotografie). De humor zou nog sterker worden wanneer het slachtoffer ook echt angstig zou kijken.

Gevangen - bevrijd. Een korte reportage van een geketende persoon die bevrijd wordt. Je ziet eerst de ketens, dan de 
persoon met een ietwat pijnlijke/angstige blik. Dan handen die het slot losmaken. De persoon dankbaar opkijkend en de 
littekens op zijn enkel sluit de serie af. Zwart-wit beelden, waarbij met selectieve scherpte de focus steeds op het essentiële 
aspect van de foto gelegd is. Goede serie. Vooral de dankbaarheid van de man raakt. Dat je in zulke mensonwaardige 
omstandigheden wordt opgesloten en dan toch nog dankbaarheid toont als je wordt bevrijd.

Vuilniscontainer wordt opgehaald. Een chronologische reportage waarin getoond wordt hoe een auto met hijsarm de 
(deels) ondergrondse containers ophaalt en terugplaatst. Bij goed kijken valt op dat het niet steeds om dezelfde containers 
gaat. De serie is in zwartwit hetgeen in combinatie met de rommelige omgeving (vuil, verkeer, flats, e.d.) een sombere, 
grauwe uitstraling oplevert, die misschien ook de bedoeling was. Toch denken we dat er in kleur meer aan te beleven zou zijn 
geweest. De reportage zou nu ook in 1970 gemaakt kunnen zijn. Door kleur te gebruiken plaats je hem meer in deze tijd.



Een serie met verschillende beelden, waarin ritme, patronen, lijnen en structuren een rol spelen. De foto's laten onderling 
heel verschillende beelden zien. Foto 1 boeit het langst: van bovenaf gefotografeerd. Je moet even langer kijken om te 
beslissen of we naar een speelgoed tafereeltje kijken, of naar een stukje werkelijkheid. Boeiend is ook de uitsnede en de 
opbouw van de foto, plus de werking van kleur. Foto 2 is juist heel snel te overzien qua compositie en inhoud. Foto 3 is een 
landschap met bandensporen, waar ritmiek en lijnwerking opvallen. Foto 4 is weer een eigenzinnige uitsnede met dat 
matras helemaal links aangesneden en min of meer lege ruimte rechts. Patronen op matras, kussen en kartonnen beker en 
rechtsonder nog een breed bandenspoor. Foto 5 laat, centraal geplaatst, een stenen constructie zien. De foto's in de serie 
hebben inhoudelijk weinig samenhang.

Deze serie toont een eigentijds fenomeen: de trieste situatie van vluchtelingen. De foto's zijn gemaakt in de regen, wat het 
extra treurig maakt. De beelden laten de gelatenheid, pijn en uitzichtloosheid goed voelen. Over de volgorde valt te 
discussiëren: de eerste twee foto's zitten dicht bij elkaar bv. Dat komt m.n. door de hekken. De volgorde volgt zo te zien de 
dag van licht naar donker. Mogelijk zou foto 2 als laatste foto beter werken. Begin en eind zijn hetzelfde: uitzichtloos; de 
vluchtelingen achter hekken gezet. Dan klopt het chronologisch echter niet meer met het licht van de dag.

Avondimpressie in zwart-wit. Duistere schaduwen in verlaten straatjes en hoekjes. Een schim van een vrouw in twee foto's. Je 
voelt de dreiging van het duistere dat het licht  binnendringt: foto 2 de takken lijken donkere vingers. Foto 3 is een heel sterk 
en eigenzinnig gekozen beeld. Sterke serie van strijd tussen licht en donker en het gevoel van 's avonds helemaal alleen op 
straat lopen. Bij de laatste foto zou je de tekst over de doorrijhoogte kunnen wegshoppen.

Reportage lijkverbranding in India (vermoedelijk). De foto's laten verschillende stadia en handelingen zien, waarbij het 
verbindende visuele aspect wordt gevormd door het gebruikte hout. Alle foto's laten een goed gevoel voor compositie zien 
en ook verschillende variaties in de opbouw van de foto's. Goed gedaan, plezierig om te bekijken.



In zwart-wit een impressie van een concentratiekamp. De beelden tonen afwisselend een pad/doorkijk van voor naar 
achteren en meer gesloten beelden, zonder doorkijk. Door de gekozen zwart-witbewerking voel je de triestheid van de plek. 
Verlatenheid, stilte, donkere plekken met hier en daar oplichtende delen (de "waakzame ogen" van een wachttoren, bv.). Op 
foto 1 kijk je door het prikkeldraadscherm. Merk op hoe mooi het prikkeldraad glimt in het licht. Dat licht speelt in alle foto's 
een belangrijke rol: de blaadjes van de bomen, een enkele lichtstraal, het licht is een teken van hoop. Een consequente sterke
serie.

Toeristen bij Stone Henge. Een toeristische attractie die dood gefotografeerd wordt. Daar lijkt deze serie over te gaan: er 
worden selfies gemaakt (foto 1 en 2). Gemaakte foto's worden bekeken (foto 3, erg aan de rand en foto 4, even van de zon af 
natuurlijk) en op foto 5 zien we dat er een "grappige" foto in de maak is. Die vrouw draagt straks het hele Stone Henge op 
haar handen.
De foto's zijn in zwart-wit en nogal zwaar van toon. De zwarte partijen hebben geen doortekening meer. De foto's zijn ook 
gevignetteerd en dat is niet bij elke foto even zwaar, of licht. Vignettering is bij dit type fotografie eigenlijk overbodig.

Jeugdig rugby. Al weer een goede sportserie. Elke foto is de moeite van het goed bekijken waard. Foto 1: let op die koppies 
onderin tussen de benen van de andere spelers. De uitdrukkingen van de spelertjes: prachtig en gevarieerd: spanning, 
concentratie, uiterste inspanning, verdriet en vreugde (laatste foto de scorer met de tong uit de mond). Prima dichtbij, alles 
heel direct mee te maken door de beschouwer van de foto's. Technisch ook heel goed gedaan.

Het schaaktoernooi; een boeiende reportage. Start: foto 1: binnenkomst, dan foto 2: een prachtig overzicht van heel veel 
schakers: echte kijkplaat. Foto 3 door selectieve scherpte vooral gefocust op man met bril op voorhoofd. Foto 4: prachtig 
beeld, concentratie van de schakers. Scherp onscherp werkt hier fraai. Foto 5: ingezoomd op mooi grijs hoofd en, subtiel, het 
paardje rechts dat geslagen is.  Deze foto is als afsluiting van het verhaal gekozen. Beter zou zijn om foto 3 hier te zetten. 
Dezelfde oudere man staat dan, klaar met zijn partij, met de bril op het voorhoofd uitrustend te kijken naar de anderen.

We zijn op de Lofoten. Vanuit zee wordt 5 keer zicht gegeven op de kuststrook met opvallende bebouwing. De foto's zijn mooi
en technisch goed uitgevoerd. Aan het spiegelende water te zien: vanaf statief met lange sluitertijden, hetgeen een serene 



sfeer geeft aan de beelden. Foto 5 is in de avond gemaakt. Als serie werkt het niet zo goed, omdat er veel herhaling van 
dezelfde beelden is te zien. 

Modelfotografie met meisje in water, deels gekleed, geheel ontkleed, volledig gekleed.
Staand, geknield, liggend, zittend, staand. Moeilijk om een thema, of verhaal te ontdekken. Foto 1: zomerhoed, natte, witte, 
geknoopte lap om het lichaam. De blik: in gedachten. Dat is een filmisch begin. Maar dan komt er geen verhaal uit de verf, 
maar een aantal poses. Foto 2: de dame draagt nu een grijze lap en de rest van de kledingstukken is uit beeld. 
Foto 3: de witte lap is er weer. Foto 4: geheel ontkleed en foto 5: met handschoenen, hoge hakken, geheel gekleed. Goede 
techniek en materiaal weergave bij foto's 1, 3, 4 en 5. Foto 2 valt daar een beetje buiten (scherpte, licht en detaillering).

De dierentuin. Alle dieren zijn afgebeeld met een stukje omgeving. Je moet soms het dier zoeken. Dat is aardig gevonden: je 
krijgt het exotische dier dus niet meteen cadeau. Van de foto's in dierentuinen gemaakt zijn we gewend om de bewuste 
dieren duidelijk en groot in het kader te gefotografeerd te zien. Foto 1: een okapi (?), jammer dat zijn kop vast zit aan een 
pluk groenvoer. Of was dit verstoppen juist de bedoeling? Foto 2: nijlpaard in het water. Aparte serene sfeer. Foto 3: twee 
stokstaartjes, lief tegen elkaar leunend in binnenkader met mooi licht. Foto 4: krokodil/alligator: goed kijken. en foto 5: 
pinguïn in binnenkader. Zelfde beeldtaal bij alle foto's.

Verklede muzikanten. Je bent bij een uitvoering en op het podium spelen muzikanten in mooi licht en opvallende outfit. Dat 
wil je fotograferen. Uiteindelijk levert dat plaatjes op van mooi verklede muzikanten in fraai licht. M.a.w. de foto's leunen op 
datgene wat op zich al bijzonder was om te zien. Wat kun je als fotograaf dan nog toevoegen? Spannende composities, of 
eigenzinnige kadreringen, letten op de emoties, e.d. . Foto 1 is goed geslaagd, mooie uitdrukking van de man. En ook foto 3 is 
mooi van opbouw en licht. Er loopt een dalende diagonaal over het beeld langs de arm van de vrouw die weer gekruist wordt 
door een verticale lijn van het instrument. Dit is de beste foto in de serie. Zet foto 5 er achter De overige foto's herhalen teveel
(b.v. foto 2 herhaalt foto 1 met twee hele lelijke lichte plekken: stuk arm en spotje bij hoofd). Als je foto 1, 3 en 5 achter elkaar 
zet ontstaat een drieluik dat sterker overkomt.

Een opvallende serie, waar je wat langer naar moet kijken. Je zoekt naar het verlenen van een betekenis aan de foto's. Foto 3 
geeft de sleutel tot begrip: we zien een (zelf)portret in combinatie gebracht met personen en plaatsen die vermoedelijk 



belangrijke facetten van zijn leven laten zien (kinderen, kleinkinderen, plaatsen die belangrijk zijn voor deze persoon). Dat 
facetachtige zie je terug in het mozaïek van foto 1 en de herhalingen in foto 2. Foto 4 toont het portret in symbiose met een 
keramiek dierenhoofd. Mogelijk is de hobby/beroep beeldhouwen. De afsluitende foto: in rust kijkend naar zichzelf en dat 
lijkt de serie ook te zijn: een zelfportret met vele lagen.

Een hele fraaie serie van muziekspelers. Er is gebruik gemaakt van het in- of uitzoomen tijdens de opname met als effect dat
je de muzikanten a.h.w. bezig ziet. Op alle foto's spelen de handen de hoofdrol. Het lijkt bij foto 1 alsof het geluid zichtbaar is 
en op je afkomt, evenals de schuivende hand aan de trombone. De toon van de foto's is warm, clair-obscur, aangenaam. Alle 
foto's zijn consequent in dezelfde beeldstijl uitgevoerd.

Vrolijke muzikanten van verschillende muziekkorpsen. Het plezier van de muzikanten komt over. De eerste en laatste foto 
laten dezelfde dame zien van OBK (oefening baart kunst; heerlijke naam!) van Rhenen. Het verband in deze serie is 
duidelijk, maar het blijft vooral een verzameling van losse beelden. Interessanter wellicht om de context van dergelijke 
corpsen meer in het  beeld mee te nemen.

Een serie als impressie van een bustochtje. Foto 1: de abri met reclame: fraai beeld met het spiegelen van binnen en buiten. 
Foto 2 toont een jongeman met mobieltje die instapt. Foto 3  (van achteren) en 4 (heel direct van voren) geven een kijkje in 
de bus. Foto 5 is de logische afsluiting: het uitstappen. Ook een mooi direct beeld: in het gezicht en gekozen voor een licht 
onscherpe voorbijgangster in de voorgrond: werkt goed.

Oradour-sur-Glane, dorpje in Frankrijk dat als totale ruïne getuigt van de waanzin van een oorlog. Deze serie laat daarvan 
5 beelden zien in zwart-wit. Het nadeel van een zo bekende en opmerkelijke plek is, dat iedereen daar graag veel foto's 
maakt en iedereen daar ook veel foto's van te zien krijgt (vergelijk de stationsfoto's van Arnhem, of Luik en allerlei 
opvallende architectuur, e.d.). Er is daarom op de serie niet veel aan te merken, behalve het feit dat de beelden zo bekend 
zijn. Het is heel moeilijk om een eigen invalshoek/verhaal te vinden.



Zo zit er bij de inzendingen voor deze wedstrijd nog een serie van dit dorpje.trandhuisjes met toevoegingen: de witte, 
ritmische, huisjesrijen op grindstrand worden aangevuld met een kleurige toevoeging: wandelaar(s), een gele paraplu, 
zittende mens(en). Op 4 foto's is de horizon en blauwe lucht te zien, op foto nr. 3 niet. Deze wat afwijkende foto qua beeldtaal
staat vermoedelijk om die reden in het midden van de serie. De plaatsing van deze foto in het midden zorgt ervoor dat de 
blik van de kijker midden in de serie wordt gestopt. De rij huisjes aan de linkerkant als het ware een nieuwe serie. Deze foto 
zou daarom beter als eerste passen. Om diezelfde reden zou de vierde foto een goede eindfoto zijn. De serie heeft geen 
thema; de verbinding onderling bestaat uit het onderwerp dat hetzelfde is: die huisjes.

Een serie abstraherende foto's van vermoedelijk een textiele substantie. Bij dit type fotografie kan het gemakkelijk mis 
gaan: dat geldt voor de vormgeving (compositie, kleur, textuurweergave, etc.), maar ook voor de inhoud (bv. prikkelt de 
voorstelling je fantasie). Als de voorstelling geen diepte suggereert en volledig abstract is, is het gevaar dat het een soort 
behangpapier wordt. Dat alles is hier niet aan de orde: er zit diepte in en de voorstellingen zijn niet volledig abstract (je kunt 
zien dat je naar stoffen kijkt). Textuur, composities en kleuren zijn prachtig. Foto 5 valt qua toon wat uit de serie (te licht/hel 
van toon). Foto 1 t/m 4 passen goed bij elkaar. Een drieluik zou nog sterker zijn: Foto 2, foto 1 en foto 4. 

We zien op elke (vierkante) foto een vrouw die bezig is met oogsten. Alle vrouwen zijn zich bewust van de fotograaf en 
lachen vriendelijk. Met één uitzondering: foto 5. Daar is sprake van een echte uitdrukking: onderzoekend, beetje 
argwanend. Dat is daardoor ook de foto die het meest verteld. Er is technisch niet veel aan te merken op de beelden, maar 
inhoudelijk zijn de beelden te veel hetzelfde en vooral te vrijblijvend van contact en uitdrukking.

Wat een indringende portretten van gorilla's!  De keuze voor low key werkt heel goed. De uitdrukkingen, bijna menselijk, 
verschillen steeds, op één na: foto 3 herhaalt ongeveer foto 1.  De serie begint met de indrukwekkende kop die naar rechts 
kijkt en de serie sluit af met de wat onzeker kijkende gorilla die naar links kijkt.

Deze serie lijkt een resultaat van een sessie plonsfotografie, waarbij opspattende druppels (of "kroontje") gevangen 
worden op de foto en vervolgens gecombineerd net een wolkenlucht. Op de eerste foto is een andere wolkenlucht gebruikt. 
Op foto 2 t/m 5 steeds dezelfde. Over herhaling gesproken: foto 2 en 3 zitten wel heel dicht bij elkaar en dat geldt ook weer 
voor foto 4 en 5. Dat doet afbreuk aan het geheel. Een drieluik van foto 1, foto 2 en foto 5 zou al veel sterker overkomen.



Een klein verhaaltje met twee roodpootaalscholvers. Het vrouwtje krijgt bezoek van een mannetje met een veertje in zijn 
snavel. Dat wordt aanvaardt, waarna de paring kan plaatsvinden. Heel jammer is het dat de techniek hier tekort schiet: 
scherpte, maar vooral de kleuren van de foto's zijn te flets. Het rood van poten en snavels is meer oranje en de verenpracht 
zou heel erg winnen bij meer scherpte en dekking. Foto vier en vijf liggen wel erg dicht bij elkaar, waardoor de serie niet 
lekker wordt afgerond.

Een min of meer abstracte serie. Het lijkt op bloemdelen die beijzeld, of volledig opgesloten in ijs zijn gefotografeerd. De 
vijfde foto laat het duidelijkst een deel van een zonnebloem zien en die puntige bladeren zijn ook terug te vinden op foto 1 en 
2 . Foto 3 en 4 bevatten hele bloemkoppen in ijs. De werking van de abstracties is in de foto's verschillend: foto 1 creëert een 
eigen wereld met een suggestie van ruimte en daarin zwevende deeltjes. Foto 2 (de fraaiste wat ons betreft) doet dat ook: 
het lijkt of er een tsunami als explosie van water op je af komt. Foto 3 en 4 missen die suggestie, daar gaat het meer om kleur 
en vorm. Foto 5 sluit meer aan bij 1 en 2, maar wel in mindere mate, omdat de bloem zo herkenbaar en prominent in beeld is.

Spelen is hier het verbindende thema. Wat meteen opvalt is een verschil tussen foto 3 en 5 en de andere drie foto's in de serie. 
Foto 1, 2 en 4 passen heel goed bij elkaar: leuke beelden waar men volledig opgaat in een spel. Rust qua compositie en 
kleuren. Foto 3 en foto 4 passen qua inhoud, het spelen, wel bij deze drie, maar niet qua beeldstijl. De foto's wijken af 
vanwege HDR-effect van de overdreven kleuren en de onscherpte in het derde beeld.

Een opvallend hoekje in een kamer. We zien oude spullen en oude kleuren. Gescheurd behang een rommelige volle kast. De 
stofzuiger en trap met handschoenen wijst op schoonmaakplannen. Misschien gaat het om een leeggekomen huis dat 
uitgeruimd moet worden. Dat krijgen we niet in beeld, want de serie herhaalt zich in vrijwel gelijke beelden. Net even iets 
verschoven, of meer ingezoomd. Dat is jammer, want zo'n plek leent zich voor meer: andere kamers in het huis?

Spel met parelketting. De parelketting verglijdt in de serie van boven naar onderen op een naakt vrouwenlichaam. Er zijn 
steeds uitsnedes gekozen die net voldoende aanwijzing geven over de plaats waar de ketting terechtkomt. Het is een soort 
grapje, waar je van houdt of juist niet. De techniek is niet aangenaam: te licht, te grijzig. De details in vingers/huid en parels 
zijn bijna verdwenen.



Daar is weer een serie over Oradour-sur-Glane. En hiervoor geldt hetzelfde als bij de eerdere serie ook is genoteerd: 
bekende beelden. Ook deze serie is in zwart-wit. Er zitten foto's tussen met een prachtige compositorische opbouw. Dat 
geldt vooral voor foto 2. De serie laat over het geheel een technisch perfecte uitwerking zien. 

Deze serie laat een dansimpressie zien. Er is veel beweging in de beelden wat natuurlijk de danssuggestie oproept. De 
dansvloer heeft kleurpatronen en de dansparen zelf worden kennelijk kleurrijk aangelicht. Zo ontstaat een spel van 
beweging en in elkaar overlopende kleuren. Echter vijf beelden op deze manier is wat veel van hetzelfde. Er zitten drie foto's 
tussen die iets meer geven dan alleen de beweging en kleurmenging: foto 1, 3 en 4. Bij deze drie foto's spelen de gebaren in 
combinatie met de houdingen van de dansers meer mee, dan in foto 2 en 5. Aan die drie foto's is derhalve meer te beleven: 
een drieluik is dan sterker.

Een kleine sequentie: meisje in museum, drie keer wat gangetjes tussen panelen en als afsluiting weglopende voeten. Dat 
gegeven klinkt niet heel spannend en de vijf foto's hebben drie vrijwel identieke situaties: foto 2, 3 en 4. Van die drie foto's is 
foto 3 de interessantste compositie (de geometrische vormen van de panelen en de restruimte van de vloer). Als drieluik zou 
foto 1 met foto 3 dan een laatste foto nodig hebben die synoniem is met foto 1 (maar dan weglopend). Echter op foto 5 zijn 
alleen de voeten bewegend zichtbaar. Door de beweging en het ontbreken van perspectief is een heel andere beeldtaal 
gebruikt dan in de andere foto's.

Een impressionistische serie vol onscherpte. Wat opvalt is dat de eerste foto meer dekking heeft dan de overige vier. Die 
eerste foto is ook het prettigst qua kleur en inhoud. De overige vier zouden met iets meer dekking beter bij de serie passen en 
hun inhoud beter naar voren brengen. Foto 4 laat een mensfiguur zien. Een associatieve serie die bij de één emoties oproept, 
maar voor de ander vooral wat vage donkere lijnen in een geelgroene onscherpe achtergrond blijven.

jury Een impressionistische serie van vierkante beelden. Fietsers, mist, avondsfeer en onscherpte roepen het gevoel op dat 
bij die omstandigheden past. Die vormtaal is goed gekozen. Eigenlijk zijn 5 foto's voor deze serie te veel. Een drieluik van 
foto 1, 2 en 3 (of 5) zou sterker zijn.



Er wordt een kerstbal kapotgeslagen met een hamer. In de foto's 1, 3 en 5 levert dat in de intacte "delen van de "schil" aardige 
spiegelbeelden op. Dat geldt vooral voor de vijfde foto: de fraaiste van de serie. Let daarbij ook op de manier waarop in de 
vijfde foto de lelijke baksteen muur is weergegeven. Zo in de onscherpte werkt veel mooier. Foto 2 laat zien waarom we 
verderop naar scherven kijken en op foto 4 is, onscherp, de beweging van het uiteenspatten te zien.

We zien hier 5 landschappen waar water een rol in speelt. De verschillen onderling zijn groot: de hoogte van de horizon, het 
ontbreken er van in foto 3. Er is ook een groot verschil in technische benadering en beeldtaal. Foto 4 heeft een fijnzinnige 
sfeer waarin lucht en water elkaars spiegelbeeld vormen. Andere landschappen zijn rauwer van textuur. In twee foto's is de 
horizon een strakke donkere streep, die met name in foto 2 wat onnatuurlijk overkomt (misschien de scheiding van 
doordrukken van de lucht?). 

Een serie met glaswerk van ramen van grote gebouwen. De serie laat veel spiegelingen zien en onscherptes. In de eerste foto
zijn schaduwen van mensen te zien. De overige foto's hebben dat niet. Foto 2 en 4 passen goed bij elkaar (ruimtelijke 
impressies). Foto 3 wordt als smal verticaal formaat ook nog in tweeën gedeeld door een zware, donkere, middenstrook. Dat 
is minder geslaagd. Foto 5 is de meest abstracte van de serie. Een serie met een aantal boeiende foto's, maar met 
verschillende uitwerkingen. Het kleurgebruik in de serie zorgt voor samenhang. De combinatie van blauw en 
geel/bruintinten is prettig om naar te kijken.

"Kijk naar boven" zegt de eerste foto en dat gebeurt vervolgens op de volgende vier foto's.
Dat maakt dat er veel van hetzelfde te zien is in de foto's 2 t/m 4 en dat is jammer. Maar wat in deze serie helaas bij veel foto's 
speelt is een gemis aan scherpte en contrast, ze ogen vlak en wat vaag (foto 3 is daarin de betere). De brillen zijn dan nog het
meest acceptabel van scherpte, maar de meeste personen niet.

De stad. De serie is technisch prima uitgevoerd in zwart-wit en toont de dynamiek van de stad (bouwen, verkeer, 
architectuur, een enkele mens in beeld). De composities zijn krachtig, de luchten mooi doortekend. De meeste foto's hebben 
een hoofdlijn in de vorm van een middenruimte die doorloopt naar achteren. Op die manier ontstaat een diep podium dat 
omringd wordt door een decor van bebouwing. Foto 4 wijkt hier van af en is minder "diep". Wat de serie inhoudelijk 



interessant maakt, is dat het een drukte van belang is tijdens de bouw, maar wanneer er na al dat harde werken een 
prachtige straat ligt, er niemand loopt en er een enorme verstilling is ontstaan.

Lezende kinderen. Een serie met een duidelijke samenhang qua inhoud en qua beeldtaal. De kinderen gaan volledig op in 
het lezen. De foto's maken gebruik van selectieve scherpte en bevatten veel witte delen. Er is een prettige afwisseling gevon- 
den van lezende kinderen in verschillende posities en composities. Over de witte delen valt te twisten: enerzijds past het bij 
het jonge kind dat daardoor "teer/zacht" wordt afgebeeld; op andere plekken stoort het wit wel (foto 4 is links onder "lek"). 

Deels abstracties, deels close-ups in zwart-wit. Spiegelingen, ijsvliesjes, een kapotte schelp in het zand, water met bubbels 
en een pluk wier op zand. De foto's hebben een artistiek randje meegekregen. Foto 1 boeit door het lijnenspel en de 
structuren in het ijsvliesje. Foto 2 heeft een aparte inhoud, waardoor je je afvraagt: "Waar kijk ik naar?" De overige foto's zijn 
sneller bekeken en hebben minder te "vertellen". Je ziet meteen wat het is (een schelp, water, een plukje wier) en blijven 
daardoor minder hangen.

Deze serie kun je typeren als een vormstudie. Dat wil zeggen dat het gaat om compositie, lijnen en vlakverdeling, ritmiek, e.d.
De vormgeving is het doel, niet de inhoud. Voor deze serie is mogelijk een parkeergarage gebruikt om uitsnedes te maken 
die abstraheren van die werkelijke parkeergarage. In foto 1 is dat zodanig gedaan dat er een patroon van smalle, taps 
toelopende, rechthoeken gezien wordt en er een zigzaglijn door de foto loopt. Bij foto 5 zie je twee trapezia (omgekeerd 
naast elkaar bovenin) en een geometrische restruimte. Deze beide foto's zijn het verst vereenvoudigt en hebben ook de 
minste zones van de grijstrappen tussen wit en uiterst zwart. Foto 4 heeft wat ingewikkelder geometrische vlakken en wat 
meer tonen met ook donkerder grijs in de foto (boeit langer). Foto 3 laat het meest van de ruimte zien (bogen en licht en 
schaduw) en is het minst ver geabstraheerd. Tenslotte foto 2: de meest boeiende abstrahering: speelse vlakverdeling met 
licht en donker en enige kleur en textuurweergave. De serie is dus niet eenduidig van beeldtaal.

Paardenkeuring met aanspanningen. De serie is in zwart-wit uitgevoerd en laat een aantal facetten van de keuring zien. 
Start is duidelijk: de spreekmeester kondigt een nieuwe aanspanning aan. Prima foto, ook als begin van deze korte 
reportage. Op foto 2 zien we die aanspanning (helaas) op de rug. Het paard toont zich steigerend aan het publiek. Foto 3: de
slee wordt losgemaakt en de serie sluit af met twee close-ups van mannenkop met ernaast een paardenhoofd. Foto 4 heeft 
een rommelige achtergrond bij het portret, foto vijf is meer geïsoleerd van al die drukke bedrijvigheid. Als serie iets te 
rommelig van samenstelling. Het vierde en laatste beeld zijn dubbelingen.



Deze serie pakte ons als jury meteen. Het zijn geen voor de hand liggende beelden en ze stellen de beschouwer vragen. Je 
denkt na over de betekenis en je voelt mee met de persoon op de foto's. Een jongen, zo te zien in de puber leeftijd. Hij heeft 
het psychisch moeilijk: zit in zichzelf (foto 1); kijkt nadenkend "in zichzelf" (foto 2); staart stilstaand in de tuin (foto 3). Foto 4: 
Hij zit in de klas, tafeltje direct tegen bureau van leraar. Het is half 8 op de klok, hij is alleen (straf?). Foto 5: op handen en 
voeten de trap op naar boven (verschillende duidingen mogelijk bv. boos weggestoven op weg naar zijn eigen kamer).
De serie raakt de beschouwer; de serie roept gevoelens en gedachten op; de serie dringt geen exacte invulling daarvan op. 
De jury heeft deze serie als winnaar van de wedstrijd gekozen.

Voetbalserie in zwart-wit. De foto's tonen een paar spelsituaties: duels, een liggende speler en een gebarende speler op de 
laatste foto (geen scheidsrechter gezien shirt en ontbreken van fluitje). In een aantal foto's is dezelfde speler te zien. Helaas 
doet de techniek afbreuk aan de serie (vooral te veel ruis).

Water en ijs. Deze foto's boeien wanneer er een fraaie compositie is en ook wanneer kleur een rol gaat spelen. Foto 2, 3 en 5 
hebben beide: er zit lijn in de foto's en een subtiele gouden kleur. De oppervlaktetextuur is dank zij een hoge scherpte heel 
fijn in de meeste foto's van deze serie. Een drieluik van 2, 3 en 5 verenigt alle sterke aspecten van deze fotografie.

Deze serie laat omgevingsportretten zien. Dit zijn kijkfoto's waarin een bewoner in zijn woonkamer is gefotografeerd. De 
persoon doet iets: koffie drinken, laptop/tablet, een boek of borduren. Dat is een goede keuze, waardoor het poseren minder 
onnatuurlijk lijkt. Het aardige van een dergelijke serie is het zien van zoveel verschillende stijlen die te maken hebben met de
smaak van de eigenaren. Vol, netjes, steriel, klassiek, etc. Technisch kan er nog wat geoptimaliseerd worden: dat heeft te 
maken met het rechtzetten van perspectivische vertekeningen (in de ene foto beter gelukt dan in een andere) en ook de 
kadrering. Als je de randen bekijkt is dat niet overal logisch. Bv. de booglamp die net niet helemaal te zien is en in de 
tienerkamer links een reepje lamp en kast en rechts een groen/blauw stukje bus dat aandacht trekt. 



We zijn kennelijk in Cuba en krijgen 5 prachtige portretten te zien. Elk portret bezit een eigenheid en de foto's 
communiceren met de beschouwer. Mooie uitdrukkingen, perfecte techniek en goed gekozen achtergronden. Enige puntje 
van kritiek: de foto's hebben de gekleurde passe-partouts absoluut niet nodig. Ons inziens doen ze afbreuk aan de puurheid 
van de portretten (te decoratief a.h.w.).

Een serie waar je even goed moet kijken om te zien waar je naar kijkt. De eerste drie foto's komen het dichtst bij elkaar: we 
zien composities waarin brillen, touwen/spanbanden en buizen een rol spelen. De gezichten met zonnebrillen zijn geprint op
een soort zeildoek dat inmiddels bemost is geraakt. Foto 2 is terug te vinden op foto 3. Dit zijn drie verrassende beelden, ook 
door het kleurgebruik en de compositie/lijnwerking. Foto 4 en 5 wijken daarin af: dat zijn fragmenten van voorstellingen op 
het zeildoek, minder des fotograafs dan de eerste drie foto's.

Een prachtige serie van verstilde florale motieven. Met een Japans aandoende verfijning zijn composities gemaakt. De 
vierkante formaten zijn gevuld met een soort kalligrafie van smalle rietbladen en stengels. Vooral foto 3 valt op door het 
ragfijne, haast grafische spel van lijnen en texturen. Foto 4 valt binnen de andere, sterkere beelden, een beetje er buiten.

Een prachtige serie portretten van jonge mensen met een verstandelijke beperking. Eenduidige beeldtaal, perfecte 
techniek, fraaie concentratie o.a. door de vignettering. Er zit ook variatie in de hoofden en restruimtes. Inhoudelijk zijn het 
karakterportretten, die deze jonge mensen weergeven als persoonlijkheden: ze zijn a.h.w. letterlijk en figuurlijk "serieus" 
genomen. Het moeilijke van dit soort foto's is om het kind achter de handicap te laten zien. Zeker in de eerste, derde en 
vierde foto is dit goed gelukt.

Een serie ruimtelijke composities met als overheersende kleuren: geel, rood en paars.
Foto 1 en foto 3 hebben de meest strakke compositie waarin de leuning van de roltrap en de paarse paraplu een vorm/kleur-
functie vervullen. Sterke vormgeving met mooie lijnwerking in beide foto's. Foto 2 en 4 tonen meer de ruimte en de paraplu is 
nu als paraplu in gebruik door personen. De personen spelen een rol als onderdeel van de compositie. Ook bij deze twee 
foto's zie je de aandacht voor compositie, ritmiek, lijn en kleur, maar de aanwezigheid van de mens onderscheidt ze van een 
louter vormtechnische benadering. Deze 4 foto's gaan, ondanks de verschillen qua inhoud, wonderwel samen in de serie. 
Foto 5 valt er wat buiten: niet vanwege de kleur, ook niet vanwege de compositiekeuze en de ritmiek (je herkent de 



fotografische hand van de maker), maar door het feit dat de persoon niet alleen maar een onderdeel is van de compositie, 
maar in actie een verhaal vertelt: hij/zij fotografeert.

Een sportserie: knappe beelden, er gebeurt wat. De emotie van spelmomenten is te zien. Steeds zijn de spelers (en 
scheidsrechter) zodanig in beeld gebracht dat ze elkaar niet hinderlijk overlappen. Grappig is de combinatie van foto 2 en 
foto 4. Foto 2 laat een indrukwekkende zweefduik zien van de keeper (let ook op de tribune), maar waar is de bal? Ging die er
in of werd hij gekeerd? Foto 4 is op dit punt helder en is de vraag niet waar de bal is, maar waar is de keeper. Ook technisch is 
de serie goed gedaan.

Betondelen in verschillende composities. Zwart-wit foto's. Min of meer geometrische vormstudies: dus composities niet 
gemaakt om een verhaal te vertellen, maar meer om abstraherend een visueel esthetisch beeld te maken. Wat het meest 
opvalt is veel grijs met zwarte accenten. In de meeste beelden is de textuur van het beton haast voelbaar, maar dat mist in 
foto 4. In de meeste foto's is een soort spiegeling te ontdekken, maar niet in alle (foto 4 wijkt ook daarbij het meest af). 

Een klein verhaaltje in zwart-wit en vierkant formaat. Met minimale détails precies vertellen wat er aan de hand is. De 
beschouwer wordt uitgedaagd om te begrijpen wat er te zien is. Dat lukt, omdat het een herkenbaar ritueel is: het diner, 
tikken tegen een glas, de speech, de toost met het glas en einde maaltijd. Technisch goed gedaan, afwisseling in composities.
Leuke serie.

Een serie over afbrokkelende ijsbergen en verdwijnende gletsjers. Bij foto 1 en 2 is alleen het landschap in beeld, bij foto 3 
staan toeristen op daarvoor aangelegde platforms te kijken naar het schouwspel. Foto 4 toont een klomp ijs in de zee met 
daarachter een bootje en de laatste foto laat een groep mensen zien in de bergen lopend over een sneeuwveld. Het gaat 
kennelijk over het smelten van de ijskap en gletsjers en hoe wij daar als mensheid aan bijdragen. Het roept een gevoel op 
van ik stond erbij en ik keek ernaar, zonder iets te doen. De laatste foto wijkt nogal af qua inhoud en formaat en past het 
minst in de serie. Technisch is verbetering mogelijk (iets meer dekking in foto 1 en rechtzetten van foto 4, bv.).



Verschillende kerkhoven: christelijk, joods, Japans(?), Keltisch(?), bemost, grassig, op een kluitje, of  in het gelid. Technisch, 
compositorisch goed. Veel variatie, geen thematische verbinding, meer een typologische serie die verschillende kerkhoven 
laat zien. 

Aquarelachtige landschappen, beter: zeegezichten. Consequente horizonhoogte en consequente beeldtaal. 
Minimalistische beelden waarin weinig gebeurt: foto 1 en foto 5 bevatten een subtiel rijtjes paaltjes (foto 1: achterin fraai 
samenspel van golven en paaltjes rijtjes). Voor het overige zie je geultjes, zand, gras en waterstroompjes. Een vermoeden 
van beweging van de camera vooral bij foto 2. Fijnzinnige serie.

Een serie met opvallende beelden: een klok die uiteenvalt als eerste foto: gaat het om de tijd die vervliegt? Sommige foto's 
kun je bij een dergelijk thema wel plaatsen; ze bevatten vanitassymbolen: foto 2 laat een kerkhof zien, foto 3 een ruïne en 
een schedeltje, foto 5 een kunstwerk van een paardengeraamte. De poes met helle ogen bij die ruïne, het omhulsel waarin de 
buffel geplaatst is doen merkwaardig aan en zijn niet zo goed te duiden. Het aardige van een dergelijke serie is het 
ongewone, het onvoorspelbare. Je blijft proberen betekenis te geven aan de beelden. Qua beeldstijl zijn de foto's heel 
verschillend.

Een prachtige serie over een oud huis. Het verleden spreekt in alle vijf goed gekozen opnames van verschillende vertrekken 
van dit huis. Details als de elektriciteitssnoeren, stopcontacten, plekken op het behang (het vlak waar een schilderij zal 
hebben gehangen, slijtage onder een oud hangertje, etc.). Boeiende serie, uitgevoerd in realistische kleuren en goede 
composities en elke foto is een eigen beeld en toch volledig passend in het geheel.

Tatoeage. Dit is een reportageserie. In de opeenvolgende foto's zien we chronologisch de stadia van het zetten van een 
tatoeage. De verteltrant is helder: je ziet een voorbeeld en vervolgens heel direct in close-up opnames de stappen die 
volgen. Knappe, krap aangesneden beelden, die precies voldoende laten zien om te weten waar je naar kijkt. De laatste foto 
laat de tatoeëerder in beeld aan het werk zien. Die foto heeft een fraaie driehoekscompositie gevormd door de drie 
tatoeages in het beeld.



Waarschijnlijk is dit het Kootwijkerzand, of een ander stuifzandgebied. In zwart-wit: drie staand en twee liggende beelden. 
Begin en eind een karakteristieke den al dan niet op of tussen heuveltjes met begroeiing. Daartussenin een heuveltje en 
twee foto's van dichterbij zonder lucht. De foto van de grassprietjes met insect daarop valt wat uit de toon binnen de serie 
die vooral op het landschap focust. Foto 1, 2 en 5 hebben een meer grafische uitstraling: lucht en fijne donkere lijntjes doen 
het goed samen. Foto 3 zou met wat meer contrast grafischer worden en dus ook winnen aan kracht.

Een serie in zwart-wit met vierkante foto's die onscherp zijn. Dat is dus een serie die een impressie geeft, een gevoel wil 
oproepen. Het is een associatieve serie en of er associaties worden opgeroepen en welke hangt sterk af van wie er naar kijkt. 
De beelden kunnen raken aan iets wat jij hebt meegemaakt, jou ontroert, aanspreekt, of juist helemaal niet. De beide 
juryleden hadden hier dan ook verschillende waarderingen voor de foto's. De één vond foto 1 en 5 het sterkst en de middelste 
drie vaag en weinig zeggend; de ander vond juist de drie middelste foto's het sterkst en foto 1 en 5 te duidelijk. Op 4 foto's 
speelt water een rol, meestal als onderdeel van een landschap. In foto 2 drijft er een dode vis in. Foto 3 toont de lucht met 
vreemde vogels (hele brede vleugels). In de laatste foto staat een man uit te kijken over het water.

Het hoge water zwart-wit in beeld gebracht. Er zit een mooie samenhang in de serie en tegelijkertijd ook variatie. De horizon
is op dezelfde hoogte gehouden wat heel goed werkt in de serie.  De grauwe beeldtaal in alle foto's past goed bij het "natte" 
gevoel. 

De serie bestaat uit 5 foto's van een deel van een hoofd met een zonnebril. Alle hoofden hebben een hoed of pet op. Eigenlijk 
is elke foto een selfie van de fotograaf: hij staat in elke bril afgebeeld. Een grappige vondst. Maar wel vijf keer op rij is 
eigenlijk wat te veel herhaling.

Florale impressies. Er  is gewerkt met het beproefde recept van scherp-onscherp. Een grote diafragma-opening met zachte 
onscherpte (bokeh). Het wordt veel beoefend en daarom is het lastig hierin te excelleren. Toch springen foto twee en vijf er 
uit, omdat daar een verrassend samenspel tussen twee bloemen of bloem met pluis plaatsvindt. 
Foto 1: symfonie in geel met variaties in bloemstadia. Foto 2: twee silhouetten monochroom in fraai samenspel. Foto 3: 
lilabloem centraal gezet, maakt het beeld saaier. Foto 4: gedempte kleuren, fijn doorschijnend licht van achteren. Foto 5: 
boeiend, anders, beeld.



Een serie die verschillende kanten van de energievoorziening laat zien. Prachtige serie, zowel qua 
beeldopbouw/compositie/techniek als inhoudelijk. Ook de opbouw van deze 5 foto's is goed gekozen: de eerste en laatste 
foto rijmen qua ritmiek heel sterk met elkaar. Foto 1, 3 en 5 zijn compositorisch opvallend sterk, waarbij foto 3 een heel 
eigenzinnige compositie laat zien: driehoeken links en rechts, een smal reepje als basis en dan die lichte paal met 
hoekvormig pad eronder. Net niet de winnaar van deze wedstrijd.

Een lisdodde in vijf stadia. Als de "sigaar" rijp is gaat hij pluizen om de zaden te verspreiden. De maker heeft gekozen voor 
het onscherp weergeven van de achtergrond, zodat de lisdodde als hoofdmotief goed loskomt van die achtergrond. Bij foto 
5 echter is een storende lichte verticale stengel te zien. Eigenlijk zijn het (jammer) geen opeenvolgende stadia, maar 
beelden van verschillende lisdodden. Het ene beeld is interessanter dan het andere en vijf is eigenlijk te veel van ongeveer 
hetzelfde. Foto 4 is de meest geslaagde, wat ons betreft.

Deze serie laat een impressie zien van een station. Twee foto's laten het perron zien met wachtenden en een trein die staat, 
komt, of gaat. De drie foto's daar omheen tonen spiegelingen. In die spiegelingen kijk je binnen in de trein naar bv. een 
vouwfiets, of reizigers. Samen geven ze een indruk van die vluchtige toestanden, afgewisseld met de rust van 
wachtmomenten; kenmerkend voor het bedrijf van de spoorwegen.

Knoppen en bloemen. De serie maakt gebruik van selectieve scherpte, waarbij een hele grote diafragmaopening zorgt voor 
minieme scherptediepte. De achtergrond vervaagt dan met daarin vage kleuren en contouren. Hoe pakt dat in deze foto's 
uit? Foto 1 is wat ons betreft de beste: de stengel met knop komt mooi met een elegant boogje het beeld binnen. De knop lijkt 
op een hand waarvan de vingertoppen bij elkaar gebracht zijn. Onder in de achtergrond blauwpaars en boven in het 
verlengde van de stengel een oranje cirkelvormige vlek. Bij foto 2 is er een samenspel van twee knoppen tegen elkaar in. Ook 
boeiend om te zien, maar vlakkere achtergrond. Foto 3 concurreert met foto 1 en verliest daarvan. De laatste twee foto's 
laten het ontluiken van de knop zien. Een logische keuze in een knoppenserie. Bij deze beide foto's mist scherpte en iets 
geprononceerder contrast. Nu ogen ze te vaag (in vergelijk met foto 1 en 2).



In vierkante zwart-wit beelden,  een impressie van vooral duistere delen waarin licht een rol speelt. De beelden suggereren 
en intrigeren, zonder dat je ze precies kunt duiden. Spannend, boeiend en eigenzinnige composities. De serie heeft 
samenhang, evenwicht en eenheid van beeldtaal. Een opvallende serie.

IJshockeyserie in vierkante beelden. Dit is een knappe serie: niet afstandelijk, maar goed dichtbij gehaald. Alle foto's laten 
actie in vol bedrijf zien. Daarbij is concentratie, verbetenheid, emotie en strijd aan de gezichten af te lezen. Ook technisch 
knap gedaan.

Een serie in zwart wit met objecten. Foto 2, 3 en 4 passen perfect bij elkaar qua beeldtaal: grafisch leeg/kaal, contrastrijk 
wordt gefocust op objecten in hun omgeving. Foto 2: sterke lijnwerking, prachtig beeld; foto 3: surrealistisch leeg met dat 
basketbalbord; foto 4: één afwijkende lamp in de ritmische rij. Foto 1 en 5 passen hier niet zo goed bij. Foto 1 nog enigszins 
(zelfde grafische toon en witte lucht), maar foto 5 wijkt daar flink van af in vormgeving met ook vage grijze partijen.

De flamingoserie. Foto 1 heeft een wat donkerder achtergrond dan foto 2, die op zijn beurt weer net iets donkerder is dan de 
overige drie foto's. Foto 1 en 2 vallen er verder ook een beetje buiten: of omdat er 3 vogels op staan (nr. 1), of omdat de vogels 
als kluitje staan (nr. 2). Als je foto 3, 4 en 5 achter elkaar zet heb je een perfect drieluik, waarop de vogels als elkaars 
spiegelbeeld fraaie poses laten zien tegen een vrijwel witte achtergrond.


