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Foto vd maand april Fotograaf Fred Bervoets 

 

Een dierportret in sprankelende kleuren. Het rood contrasteert lekker 

tegen het wit van de veren. Het standpunt van de fotograaf een beetje 

van bovenaf is goed gekozen, waardoor dat ene oog lekker de foto 

inkijkt. Het verloop in de scherptediepte is ook fraai, die kop 

superscherp, het lijf verloopt mooi in scherpte en dat geeft dan ook weer 

diepte. Ik word vrolijk van deze foto. 

 

Kleurrijk beeld van een kip. Van heel dichtbij gemaakt, waardoor het 

bijna vervreemdend overkomt. Zo te zien zit de kip, waardoor hij goed 

gevuld in beeld kan komen. Goed scherp in het koppie en verderop 

vervaagt het in de veren. Origineel beeld. Het contrast tussen het 

zwart/wit en de rode elementen valt extra op door de gekozen 

compositie.  

 

Een portret is een bijzonder fenomeen. Als fotograaf moet je een ‘klik’ 

hebben met jouw te fotograferen persoon of in dit geval een dier, een 

kip. Dan, na vele handelingen en emotionele momenten, moet het 

uiteindelijke fotobeeld een ‘klik’ hebben met degene die naar dat portret 

kijkt. En daar voldoet dit prachtige portret volledig aan. Als je er meer 

over gaat zeggen is ongeveer gelijk aan het uitleggen van jouw liefde 

voor diegene met wie jij je leven wil delen… Dat is het ‘onuitsprekelijke’ 

gevoel. Het mysterie van dit fotobeeld moet blijven. Een topper 

 

Een verrassend frisse foto van deze kip. De kop met de rode kam, lellen 

en veren rondom het oog steken prachtig af tegen het witte verenkleed. 

Rondom het wit is een mooie krans van veertjes zichtbaar. Iedereen 

weet dat deze veertjes doorlopen, en dit maakt het een spannend 

element in de foto. Het standpunt van bovenaf zorgt ervoor dat je de kip 

op een totaal andere manier bekijkt dan je normaal zou doen, vanaf 

ooghoogte. Samen met de diagonale lijn zorgt het voor een verrassend 

en spannend effect. Heel mooi gedaan!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotograaf Fred Bervoets 

Van deze fotograaf hebben we al heel wat sterke portretten voorbij zien 

komen. Het is een mannenportret in stevig zwartwit, de structuur is flink 

verscherpt contrast is flink opgeschroefd. Als je de foto vergroot zie je 

dat in het zwarte deel van het gezicht toch voldoende tekening zit. 

Ik vind de gezichtsuitdrukking mooi, hij kijkt wat afstandelijk naar de 

fotograaf, de ogen zijn mooi scherp met een mooi lichtje in de ogen. De 

oorbel krijgt ook een mooie rol in dit portret. Ja deze portretfotograaf 

beheerst zijn vak. De uitsnede is ook goed gekozen, je wordt zo de foto 

ingetrokken. 

 

Een paar indringende ogen kijken je aan, bijna vragend: had je wat…? 

Bijna boos en uitdagend. Van uitzonderlijke scherpte en met speciale 

licht gemaakt. Dat geeft een interessant effect. De oorbel krijgt veel 

aandacht hierdoor. Een goede kop om te fotograferen. 

 

Een monochrome foto. Sterke contrasten. Een zekere stoerheid 

oproepend. De compositie is op een bepaalde manier zeggingsvol. 

 

Indringend portret in een mooi diep zwart wit. Het dynamisch bereik lijkt 

volledig gebruikt, van het heldere oogwit tot het diepzwarte in de 

achtergrond. Mooi vind ik de belichting met diepe schaduwen.  

De grote scherptediepte, en goede scherpte maken dit portret zorgen 

ervoor dat de blik van de man indringend is, en binnenkomt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotograaf Marijke Boonstra 

 

Hier zie de creatieve smartphone fotograaf aan het werk. Dit staande 

formaat verwijst vaak naar de camera van een telefoon. Ik vermoed dat 

het een dubbelbeeld is, of misschien gewoon goed ingezoomd op een 

bijzondere bloem? Nee toch niet, daarvoor is de achtergrond te plat. De 

tinten blauw, grijs en groen maken dit esthetische  beeld. Er zit een 

soort van swirl beweging in de blauwe achtergrond. Het gaat een rondje 

draaien voor je ogen. Het is een fascinerend beeld, je weet niet goed 

waar je naar kijkt. Wat wil deze fotograaf vertellen? Of maak je gewoon 

je eigen verhaal bij deze foto? 

 

Vrije expressie toegepast in dit beeld. Mooi van kleur. Je oog wordt 

bijna letterlijk naar binnen getrokken door de draaiende beweging die in 

dit beeld zit.  Het groene hart doet denken dat het een bloem moet zijn, 

maar niets is minder waar. Het is een gecreëerd beeld, waar effecten 

belangrijk zijn. De uitsnede is wat uit het midden, waardoor er wat 

disbalans ontstaat. 

 

Een vervreemding van wat je ziet in blauw en groen. Het is een 

abstractie die zeker potentie heeft. Een foto die oproept meer met dit 

onderwerp te gaan doen. 

 

Een anders dan anders natuurfoto. De kracht zit hier voor mij in de 

eenvoud van het beeld. Maar… eenvoud doet deze foto te kort, er is 

meer in deze foto. Misschien is het de kracht van de herhaling, en kleur. 

De twee kleuren spatten van het scherm, het kleine stukje groen vraagt 

aandacht, maar ook de draaiing, en lichte kleurschakeringen. 

Hoe langer ik kijk hoe interessanter ik het beeld vindt, want waar ik naar 

kijk, dat blijft wel spannend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotograaf Jaap Kloek 

 

Een macrofoto van waterdruppels op een blad. Je vraagt je af, is het 

buiten gefotografeerd? Ja dus kijk maar naar de achtergrond. Is het 

dauw of is het regen? De waterdruppel werkt als een vergrootglas. Zo 

zie je de nervenstructuur van het blad nog beter. Macro is ook het spel 

van licht, scherpte en onscherpte en bokeh. Dat is hier goed gelukt. Ik 

vind de kleur van het blad dat grijzige groen, mooi contrasteren met de 

achtergrond, daardoor komt het blad ook mooi los van de achtergrond 

Een cadeautje is dat de druppel aan bovenkant nog aan een ander blad 

vastplakt, dat geeft compositorisch wel een extra verticaal effect 

 

Een macrobeeld van een waterdruppel op een blad. Een natuurfoto, 

zoals we dit vaker zien. De compositie is in evenwicht. De druppel lijkt 

bijna weg te lopen… Mooi scherp in het midden. het licht wordt goed 

opgevangen. Door de rustige groene achtergrond krijgt de scherpe 

druppel alle aandacht die het verdient. 

 

Macrofotografie op deze manier is boeiend. De fotograaf heeft goed 

gezien waar in dit motief het meest krachtige punt zit. Tegelijk is in die 

waterdruppel een contrastrijke wereld toegevoegd. Kleur en lijnen, de 

gehele compositie is fijn om van te genieten. 

 

Een macro-opname met waterdruppels. De waterdruppel is mooi scherp 

en dat is geen simpele opdracht! De waterdruppel werkt als een 

vergrootglas en laat de nerven van het blad zien. Er zit mooie diepte in 

de foto door de beperkte scherptediepte en de perspectieflijn van het 

blad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fotograaf Peter Bonhof 

Een rustig afgewogen zwartwit portret. De korrel geeft het portret een 

extra fijne zachte sfeer. De zwartwit omzetting is goed gekozen in fijne  

grijstinten. Er is een mooi verloop in de scherptediepte, en die zit ook op 

de juiste plek. De kadering va het gezicht is krap, maar goed gekozen. 

Ik vind het fijn dat je de kin nog net ziet, anders was ik toch wel erg krap 

geworden. Ik zelf zou de achtergrond nog rustiger gehouden hebben, 

zodat alleen het gezicht de aandacht krijgt. Al met al een fijne foto om 

naar te kijken. 

 

Portretfoto met een grove korrel.  Een wat diffuus beeld, van een devoot 

kijkende dame.  Het accent ligt op het gezicht, dat en profiel is 

gefotografeerd. Het kapsel aan de rechtszijde loopt vervaagd weg. Voor 

de achtergrond is voor een gordijn gekozen dat geplooid in beeld komt.  

 

Een monochrome foto. Door de ingetogenheid van de tinten en 

structuren heeft dit portret een bepaalde uitstraling. Meer is er even niet 

over te zeggen. Wel een aanpak waar nog veel mee te doen is. 

 

Een ingetogen portret in zwart wit. De blik naar beneden gericht, het 

haar bij elkaar bebonden. Er valt in dit portret veel zelf in te vullen, en 

dat maakt het spannend. Mij doet het denken aan een ballerina, ook al 

zie ik slechts het gezicht. De ruis of grove korrel die is toegevoegd 

versterkt sproetjes op de wangen, of is het alleen ruis? 

De beperkte scherptediepte brengt de aandacht op de ogen, de 

scherpte loopt mooi weg in de haren en achtergrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


