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• Na een lange periode van luwte is het hoogtijd voor een stand van zaken en overzicht

• Hierbij het totaal overzicht van de inzendingen; 13 fotografen zonden in, ruim 200 foto’s. Dank aan de 
inzenders!

• Het materiaal overziend is een oordeel geveld (door Ron, Rob, Teus, Arij).

• Gekeken is naar het voldoen aan het thema Dordrecht Anders Bekeken. Welke foto’s passen daarbinnen?  
Waarbij een scherpe, objectieve grens natuurlijk moeilijk is te trekken. 

• Gehanteerde criteria zijn: persoonlijk, origineel, verrassend, waarschijnlijk anders dan voor de fotograaf 
gebruikelijk dus. Een mooi Dordts beeld wordt niet bedoeld. Achtergrond van het project is de uitdaging om 
qua kijken van de (eigen) gebaande wegen af te wijken. Dus niet op routine schieten; daag jezelf uit, doe 
nieuwe ervaringen op. Op volgende dia een nadere verduidelijking van de criteria.

• Conclusie: het criterium blijkt niet eenvoudig. We constateren dat het best moeite kost om een andere 
manier van kijken toe te passen en/of verrassend te fotograferen. Het aandeel verrassing in foto’s verliest 
het bijv. vaak van de verleiding om vooral schoonheid uit te beelden. Overigens mag een verrassende foto 
natuurlijk ook schoonheid bezitten. . .

• Gelukkig is toch behoorlijk gescoord. Met sterren hebben we scores aangeduid. Bekijk de inzendingen en 
oordeel zelf. Een slotbespreking/club-brede afronding is nu lastig maar wat in het vat zit verzuurt niet. 



Dordrecht Anders Bekeken; criteria

De eerste indruk van het beeld moet het gevoel geven dat 

je iets 'nieuws' ziet dan wel iets vertrouwds op een 'nieuwe 

manier' ziet, anders gezegd; de eerste indruk moet niet die 

van een vertrouwd beeld zijn.

Nog anders gezegd; de eerst indruk moet een zekere mate 

van verrassing in zich hebben. Vermijd beelden die op een 

vertrouwde/bekende/registrerende manier een 

(stads)landschap weergeven, hoe mooi dan ook! Die 

roepen immers niet het gevoel op dat je iets op een 'andere' 

DAB-manier hebt bekeken.

Een DAB foto is een DAB foto als hij (minstens! één van) de 

volgende reacties oproept:

1. Is dat ook in Dordrecht te vinden?

2. Zo zeg, dat is een bijzondere gebeurtenis (in Dordrecht)

3. Zo heb ik de/het ....... (in Dordrecht) nog nooit 

bekeken/eerder, gezien, verras jezelf … 

4. Nooit geweten dat dit soort beelden ook in Dordrecht zijn 

te vinden

Dus niet MOOI of GOED o.i.d., maar verrassend, 

intrigerend, ontdekkend, prikkelend, anders etc.

Verheldering van de criteria
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