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Inleiding

deelnemende clubs niet gevraagd om
te kijken naar de algemen criteria
zoals bijvoorbeeld de technische
aspecten, belichting, scherpte en etc.

Omat de uitslag van een
fotowedstrijd, in dit geval de
Fotorally024, altijd door de smaak
van de jury wordt bepaald heeft de
organisatie besloten de jurering van
de ingeleverde foto’s, als serie, door
de leden van de twee deelnemende
fotoclubs te laten doen.

Onderstaand oordeel is uiteraard
geen exacte wetenschap en je mag
het hier mee oneens zijn het
verandert echter niets aan de uitslag,
de meerderheid heeft gesproken J.

We hebben iedereen gevraagd om
zijn of haar punten te vergeven voor
de 3 meest aansprekende series.
Er waren 10 punten, 5 punten en 2
punten te vergeven.
De series zijn genummerd en het is
bij de leden niet bekend van wie
welke serie is. Daarom heeft de
organisatie ervoor gekozen om zelf
geen stem uit te brengen zodat de
jurering geheel anoniem is.

We hopen dat iedereen plezier heeft
beleeft aan het meedoen met de
Fotorally024 en hopen jullie volgend
jaar weer te mogen begroeten met
een nieuwe editie van de Fotorally!
Wij hebben in ieder geval genoten
van jullie inzet en de prachtige series
die deze dag heeft opgeleverd.

Het enige criteria waaraan de foto’s
gemeten moest worden was dat ze
als serie en niet als individuele foto’s
moesten worden beoordeeld.
We hebben de leden van de

Groeten,
Javi & Lis

	
  

Bedankt voor jullie deelname en de
“jury” voor het stemmen!

Nijmegen 12 april 2017
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1e plaats
serie 7 met 72 punten

Corrie van Lent

	
  

	
  
Jury commentaar
De serie van Corrie viel het meest in de smaak bij de leden van de deelnemende
fotoclubs door de mooie verbinding onderling.
punten.
Men vond Nijmegen duidelijk herkenbaar in alle foto’s van de serie bovendien
heeft de fotograaf de opdrachten erg goed op de foto’s weten over te brengen.
Foto twee kwam vaak positief terug in de feedback die wij ontvingen door de
simpele maar duidelijke compositie. Ook foto vijf van de opdracht “Nijmegen
bekeken” heeft hoge ogen gegooid. “Dit is echt herkenbaar Nijmegen!” en
“perfecte afsluiting van deze serie”.
Met de levendige kleuren en het herkenbare Nijmegen heeft deze serie de
welverdiende eerste plaats opgeleverd !
Van harte gefeliciteerd met de overwinning. Op naar volgend jaar?

2e plaats
serie 5 met 69 punten

Alfons Damhuis

Jury commentaar
De serie voldoet het beste aan de opdracht.
Foto één en drie waren voor het publiek de “beste” foto’s uit de serie vanwege
het “andere gezichtspunt”. Foto twee heeft daarentegen met humor overtuigd.
De frisse kleur en de interessante composities van de individuele foto’s heeft deze
serie plaats twee opgeleverd.
Gefeliciteerd!
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3e plaats
serie 2 met 43 punten

Richard Schoonderwoerd

Jury commentaar
Een serie foto’s die erg aanspreekt door de dieptewerking die in de foto’s zit.
Vooral foto vier uit de serie spreekt het publiek erg aan door de diepte en
compositie. De gehele serie is goed opgebouwd “van heilige plaats tot
rommelplaats”.
De kleurtint, verhaallijn en dieptewerking heeft deze serie een derde plek
opgeleverd. Van harte!
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