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De afdeling Limburg van de Fotobond organiseert elk jaar een wedstrijd seriematig 
fotograferen. Deelname staat open voor alle aangesloten clubleden en persoonlijke 
leden van de afdeling Limburg. Zij kunnen recente werken insturen die een serie van 
“5-met-samenhang” vormen met één thema. 
De wedstrijd dient tevens als preselectie voor het paradepaardje van de Fotobond: 
Foto Nationaal, een fotosalon met het beste seriematig fotowerk van de Nederlandse 
vrijetijdsfotografen. Deelname is uitsluitend mogelijk op uitnodiging. Het bestuur van 
de afdeling Limburg mag voor 2016 maximaal 9 leden nomineren voor deelname. 
  
In tegenstelling tot andere jaren had het bestuur dit jaar gekozen de jurering door 
één persoon te laten verrichten. Aan mij viel de eer te beurt om de ingezonden series 
te komen jureren op woensdag 6 april 2016 in het Huis van de Kunsten in Roermond.  
Ik trof er de bestuursleden Frans Smets, Frans Grommen en Peter Lambrichs welke 
al een aantal series hadden uitgestald voor mijn jurering. In totaal waren er 29 series 
ingezonden. 
De jurering is door mij verricht aan de hand van een kader met criteria. Deze zijn 
vervolgens opgedeeld in 3 jureringrondes.  
In de 1e ronde werden de scores goed, voldoende of onvoldoende beoordeeld op: 

o algemene indruk,verzorging en uitstraling 
o technische uitvoering van met name de afdruk 
o aanwezigheid van samenhang 

Indien op één van deze onderdelen onvoldoende werd gescoord ging de serie niet 
door naar de 2e ronde. Zes series kwamen niet door deze 1e ronde. 
In de 2e ronde werd beoordeeld op: 

o aanwezigheid eigen signatuur 
o bijzonder verhaal 
o technische beheersing 

Op elk van deze onderdelen waren 10 punten te behalen, in totaal dus een maximum 
van 30 punten. Series welke in deze ronde minder dan 20 punten behaalden vielen 
af voor de 3e ronde. In totaal kwamen ook hier zes series niet door de 2e ronde en 
bleven er zeventien over voor de 3e ronde. 
Bij de 3e ronde werd gekeken naar: 

o duidelijkheid van het onderwerp/thema 
o beelden elkaar versterkten (pluspunten) 
o beelden elkaar verzwakten (minpunten) 
o beelden zich herhaalden (minpunten) 
o aanwezigheid van intrigerende of opvallende beelden 

Op elk van deze onderdelen konden maximaal 5 punten worden behaald. Maar er 
konden op onderdelen ook maximaal 5 minpunten worden toegekend. 
Dit was zodoende een spannende ronde omdat de waardering twee kanten op kon 
gaan. De behaalde punten werden gesaldeerd met de punten van de 2e ronde. Er 
waren zodoende series die flink omhoog schoten, maar ook die in verhouding achter 
bleven. 
Op basis van de som van de scores van ronde 2 en 3 werd uiteindelijk van hoog naar 
laag bepaald welke 9 series werden genomineerd en of er nog een eervolle 
vermelding was. 



Opgemerkt kan worden dat de gemiddelde kwaliteit en presentatie van de 
ingezonden series van een prima niveau was. De series vertoonden over de grote 
linie een voldoende tot goede samenhang. De genres waren heel divers; 
documentaire fotografie, straatfotografie, landschappen, autonoom/conceptueel, 
sport, stilleven en grafisch. Dat maakte het jureren heel afwisselend.  
Waar bij een aantal fotografen nog een slag gewonnen kan worden is op het gebied 
van algemene indruk, verzorging en uitstraling. Van belang is zich bewust te zijn dat 
deze onderdelen je visitekaartje vormen waarmee je de eerste slag moet slaan. Net 
zoals je jezelf op een sollicitatiegesprek op een nette representatieve manier 
presenteert geldt dat hier ook. Dus let erop dat de passe-partouts er netjes uitzien 
zonder vlekken, rafelige snijrandjes in de kaders, te ver ingesneden hoeken, te slap 
en bollend fotopapier, krassen op de foto, bij geplakte foto’s zichtbare vuiltjes achter 
de foto, foto’s die scheef in het passe-partout zitten, te krappe passe-partouts. 
Allemaal zaken die ik tegen kwam. 
Ten aanzien van de afdruk kwaliteit van de foto’s valt hier en daar ook nog wel het 
nodige te winnen. Soms waren afdrukken te grijs, waren er te grote pixels zichtbaar, 
artefacten, wisselende helderheden. Duidelijk is dat goed afdrukken ook de nodige 
vaardigheid en kennis vereist. Maar de meesten waren goed en er waren ook een 
aantal heel fraai afgedrukt op voortreffelijk bij het werk passend fotopapier. 
Gesteld kan worden dat de meeste deelnemende fotografen de techniek van 
nabewerking kwalitatief goed beheersen en photoshop tevens op een juiste manier 
inzetten voor het creëren van de door hen beoogde sfeer, beleving en uitstraling van 
hun fotoserie. Bij een aantal is verdere bekwaming hierin noodzakelijk. Ik kwam een 
aantal foto’s tegen waarin het niet voldoende beheersen van de techniek van 
nabewerking zichtbaar was en de nabewerking daardoor onnatuurlijk wordt. 
Bijvoorbeeld onnauwkeurige selecties, zichtbaar doordrukken en tegen houden. Ook 
foto’s met storende grote pixels kwamen voor, waarschijnlijk is daar iets fout gegaan 
met het omzetten van bestanden. Onscherpe foto’s of delen in de foto alsook 
bewogen beelden kunnen heel functioneel zijn in een serie of een foto. Storend wordt 
het als het geen zichtbare of duidelijke doel dient en het waarschijnlijk een andere 
oorzaak heeft.  
Zoals in het begin al aangegeven was de gemiddelde kwaliteit van het ingezonden 
werk van een prima niveau. Er zijn echter ook uitschieters in positieve zin. In dat 
kader wil ik er één noemen: Vivian Beks . Haar serie “No way out” behaalde de 
hoogste score. De serie vertoont een duidelijke samenhang, creeërt de juiste sfeer, 
toont een prima afwisseling in beeld, standpunten en compositie. Beelden versterken 
elkaar. Het kleurgebruik past bij het thema. Ook de afdrukken waren van een prima 
kwaliteit. In alle opzichten fraai. 
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