
Ervaringen op een Shot’71 fotoavond 6 december 2022 

Maandelijks komt de Shot fotogroep bij elkaar om de gemaakte foto’s te bespreken maar ook om 
ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven. 

Op deze avond ( 06-12-2022) stond er als eerste een online Zoom meeting met Diana Bokje op 
het programma. Diana is een ervaren fotocoach en geeft diverse soorten workshops. Wil je meer 

over haar weten bezoek dan haar website;  www.vanmakentotraken.nl . De leden van de 
fotogroep hebben van tevoren ieder een foto kunnen insturen voor deze bespreking. Diane heeft 
de foto’s uitvoering besproken en soms weer enkele  tips voor verbetering gegeven of verdieping 

over het onderwerp.  
De foto’s waren  afwisselend van onderwerp; natuurfoto’s maar ook architectuur en portretfoto’s 
werden er besproken.  

Dit seizoen is fotogroep begonnen met een zogenaamd “ dominofoto project “ . Er is gestart een  
neutrale beginfoto en vervolgens maken alle leden daar een vervolg foto op.  Het is de bedoeling 
dat de vervolg foto in sfeer aansluit bij de vorige foto. De groep kiest samen uit welke van de 
aangeleverde  foto's het meest geschikt is als volgende “domino” foto. Het is de bedoeling dat er 
op het einde van het clubjaar een reeks van elkaar opvolgende foto’s ontstaat.  
Er  werden dit keer  8 foto’s  ingestuurd voor de domino foto reeks. De foto van Dick Schenkius 
werd voor deze avond aangewezen als beste opvolg foto binnen de bestaande reeks foto's. Maar 
ook alle andere ingezonden foto’s hadden prima als volgende "dominofoto" kunnen fungeren.  
 

Ieder avond is er èèn foto waar wat meer tijd aan besteed wordt. De zogenaamde “bespreekfoto” 
Dit keer een foto genomen tijdens het bezoek van de fotogroep aan Heusden. Een zwart-wit foto 
van Theo van Dooren met een frontaal in beeld geplaatste dukdalf en uitzicht op een straat met 
weerspiegelingen was deze avond aan de beurt. Elk lid van de groep vertelde inhoudelijk iets over 
de foto. 
Mede geïnspireerd door de uitvoerige manier van foto’s bespreken 
door Diana Bokje wisten ze met z’n allen veel bijzonderheden te 
vertellen. 

De volgende fotoavond is weer in het jaar 2023!

http://www.vanmakentotraken.nl

