
voorbeschouwing BFW2020 



• Motiveren
• Selectie
• Selecteren 
• Afdruk
• Presenteren
• Versturen
• Hopen J



Motiveren

• Begin vroeg in het seizoen met het motiveren 
van je leden.

• Stimuleer leden met opvallende foto’s om 
mee te doen. (Als een foto tijdens de 
bespreekavond positief opvalt kan hij de jury 
ook opvallen).

• Bondsmentor iets voor de leden?
• Foto’s van eerdere BFW bekijken (niet om na 

te maken maar ter inspiratie).



Selectie

• Hoe selecteer je de foto’s van je clubleden?
• Met de hele club?
• Met een commissie van wijze mannen?
• Met een externe deskundige?
• Democratisch door de inzenders?



Selecteren
• Vermijd 13 in een dozijn foto’s.
• Tenzij het gewoon een fraaie foto is.
• Vermijd foto’s van bekende locaties.
• Tenzij je er een bijzondere foto van weet te maken. 
• Vermijd foto’s van kunstwerken.
• Tenzij je het gebruik om er je eigen beeld van te 

maken.
• Vermijd drukke foto’s.
• Tenzij je zorgt dat er voldoende rust in je foto zit.
• Vermijd afbeeldingen.



• Zoek naar verbeelding.
• Wees creatief.
• Zorg voor scherpte waar nodig maar vermijd 

oververscherping.
• Zoek naar bijzondere composities.
• Laat de mens of dier in je foto een verhaal vertellen.
• Let op techniek en pas het op de juiste manier toe.
• Wees kritisch. Een onscherpe foto blijft onscherp, 

hoe bijzonder het moment ook is.
• Bespreek kritisch met elkaar de geselecteerde foto’s.
• Selecteer niet naar de jury, maar selecteer je beste 

foto.



Afdruk

• Wie druk de foto’s af?
• Welk papier?

• Papier is bepalend voor de uitstraling van je 
foto.



presentatie

• Met of zonder passe Partout?
• Allemaal het zelfde PP?
• Kleur?
• Passende openingen voor de foto.

• Probeer eensgezindheid uit te stralen.



Versturen

• Verstuur in de door de fotobond vereiste 
doos.

• Probeer te vermijden dat het plakband van 
de ene foto op het PP va de ander terecht 
komt.



Hopen J

• Bedenk dat elke jury beoordeling
discutabel is.
• Andere jury kan een andere uitslag 

geven.
• Dus…..
• Geef de moed niet op.

Daar is deze hobby te leuk voor. J


