






Fotograaf; Leonard Ketting 

 

Inpiratie voor deze foto gebaseerd op 

de luchten in de vorige foto  

 

Camerainstelling; f8, 1/500 iso 100 













Fotograaf; Ineke Niemantsverdriet 

 

Heb de foto met mijn mobiel gemaakt. 

Muziek instrumenten, oude mondharmonica 

Piccolo en de grote Nocturno. 

 

Camerainstelling; 1,2mm f2,5, 1/100 iso 114 







Fotograaf; Carla de Winter 

 

Deze foto van de Erasmusbrug kwam direct 

bij me op vanwege de draden die ook 

gespannen staan, het lijnenspel en het zw/w. 

 

 

Camerainstelling; 18mm  / f10, 1/1000 iso 200 



Fotograaf; Frans Havermans 

 
De belijning van de brug komen terug in het 

lijnenspel van de takken en de lucht 

natuurlijk !!  

 

Camerainstelling; 31mm / f2,2, 1/1092  

iso 32. genomen met de Ipad Air 











Fotograaf; Bert Vink 

  

Het was moeilijk zoeken naar een 

passende foto te vinden uit eendelijk 

kwam ik uit op foto van een 

schuurbrand omdat in de vorige foto 

ook een soort brand in voor kwam 

 

Camerainstelling; f2,8, 1/2000 iso 100 



Fotograaf; Bert Assié 

 

Toen ik mijn opdrachtfoto zag, dacht ik 

gelijk: Bingo. Hoe is het mogelijk. Een foto 

van een mooie brand toesturen aan 

iemand, die 30 jaar bij de brandweer heeft 

gewerkt. De eerste gedachte hierbij was 

een foto te maken van een brandweerauto. 

Maar ook artistiek gezien wilde ik er toch 

iets meer van maken. 

Dus de tweede gedachte was: het beeldje 

dat ik aangeboden kreeg bij m'n afscheid 

van de Regionale Hulpverleningsdienst 

Rotterdam Rijnmond. Voorstellend: een 

brandweerman met een gered kind in z'n 

armen. Een beeld dat je bij een uitruk voor 

ogen kreeg, als het nader bericht 

onderweg aangaf dat er nog personen in 

een pand aanwezig zouden zijn. Daarom 

een foto van dit kleinood. Want dit soort 

gebeurtenissen zullen nooit uit m'n 

herinnering verdwijnen. 

 

Camerainstelling; 50mm  / f3,5, 1/15 iso 640 





Fotograaf; Ad de Kreek 

 

De titel van het boek :een veilig huis geld niet 

voor heel veel mensen in deze tijd, vandaar 

deze foto.  

 

Camerainstelling; 50mm  / f2,8, 1/256 iso 100 









Fotograaf; Leo Geuze 

 

Het scheren van een schaap doet mij 

denken aan wol vandaar de 2 wollen 

sokken. aan de waslijn. 

  

De foto is helemaal scherp genomen, heb 

juist daarom tegenovergesteld met een 

groot  diafragma geschoten zodat enkel 

een stukje hiel scherp is, vervolgens de 

foto een beetje oubollig gemaakt met 

kleur en ruis. Met de waslijn hoop ik  mijn 

volgende kandidaat op ideeën te 

brengen............en denk dat de Erasmus 

brug er weer aan komt............haa 

 

 

Camerainstelling; 85mm  / f1,8, 1/2000 iso 

50, ingeflitst 




