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Juryrapport
Wij drieën hebben onafhankelijk van elkaar de foto's gejureerd. Ook achteraf bij het bespreken van de 

puntentotalen hebben we onze eigen waarderingen niet veranderd. Wij hebben, net als iedere fotograaf, elk 

onze eigen kijk op fotografie en dus ook waardering. Dat wilden we ook niet uitpoetsen. Overigens kwamen we 

vaak heel dicht bij elkaar met onze puntenwaarderingen. De eindrangschikking was dan ook geen onderlinge 

worsteling: de nummers 1 t/m 5 en vervolgens 6 t/m 10 waren snel vastgesteld. Die foto's bespreken we nu, te 

beginnen met nr. 10.

Daarna bespreekt elk jurylid één foto die hij/zij graag een prijs gegund had, maar die dat net niet heeft gehaald.

Eerst iets over het geheel van de inzendingen:

Het was een heel gevarieerde serie foto's. Veel bekende genres, zoals landschap, macro, stilleven, 

architectuur, reisfotografie, model en portret, enz.  In elk van die genres kwamen foto's voorbij die je binnen 

die fotografische genres wel vaker ziet. Foto's dus die vooral de (veilige) gebaande fotografische paden 

bewandelen. Soms ook sterk leunend op een mooi of opvallend stukje aangetroffen werkelijkheid.

Maar gelukkig ook die meer verrassende foto's: overtuigend door het bijzondere moment, de eigenzinnige 

compositie, of door de sfeer: vervreemdend, surrealistisch, meer dan boeiend. Daarnaast werden we verrast 

door beelden die door de fotograaf gearrangeerd waren, in scène gezet, uitgedacht en soms met behulp van 

Photoshop in uitvoering gebracht. 

Over het geheel gezien is er weinig documentair werk ingezonden. Dat zal ook te maken hebben met het feit 

dat er slechts één foto per maker mocht meedoen.

Er was een omvangrijke “middenmoot” aan beelden, maar liefst 30% van de foto's scoorde gemiddeld 7 punten 

per jurylid of hoger . Je hoopt als jurylid altijd op resultaten van fotografische durf. Durf als fotograaf te 

experimenteren en op zoek te gaan naar een nieuw concept. Dat levert foto's op die een jury blij verrassen. Je 

vindt ze dus ook in de top van de ranglijst. Voor die top geldt dat er duidelijk moeite gedaan is om een goed 

beeld in te sturen. De foto's hebben een hoge gevoelswaarde en zijn sterk verhalend.

Allen bedankt voor je inzending.


