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Regie en samenstelling:  Norbert Lukkezen 

RodeDraadCCW@gmail.com 
(totale duur presentatie plm. 1 uur) 

 9 series van 4 á 6 foto’s 
 totaal 47 foto’s  
 in 3 maanden (22 sept – 21 dec 2010) 
40 deelnemers 



Werkwijze Rode Draad: 
 

• De eerste deelnemer maakt een startfoto 
 

• De volgende krijgt die foto toegestuurd waar je een vervolgfoto op 
bedenkt. Foto wordt weer doorgestuurd aan volgende deelnemer, etc. Zo 
ontstaat een verrassende  serie.  
 

• Snelheid aanleveren en intuïtie is belangrijker dan fotografische perfectie 
om het tempo er in te houden 
 

• Liefst nieuwe foto te maken, maar passende bestaande foto mag ook.  
 

• Liefst standaard grootte foto: 1024 bij 768 pixels.  



 
• Gevraagd wordt de foto toe te lichten met: 

 
     1. omschrijving van de foto 
     2. waarom je deze foto hebt genomen 
     3. wat je verwacht dat de volgende persoon gaat fotograferen 
 
• Deze omschrijving wordt niet doorgegeven aan de volgende 

fotograaf 
 



Rode Draad 2010-2011 
 

Deelnemers: 

• Ab van der Linde 
• Alice de Gier  
• Annemarie Siebelink 
• Arie de Koning 
• Arlette Link 
• Carleen van den Anker 
• Corneliet van Schaik 
• Derk Mulder 
• Dirk Visser 
• Edward Bergen 
• Ellen vos 
• Evelien Rutgers 
• Floor Verdenius 
• Frits Weener 

• Geert Wiegertjes 
• Gerard van Laarhoven 
• Guy Ackermans 
• Harm Jan Kwikkel 
• Harry Vos 
• Henk Naber 
• Henny van Gorkum 
• Jan Molenveld 
• Jan Willem Hofstee 
• John Joosten 
• Joost van Meeteren 
• José Brands 
• Margreet Hoitink 

• Marijke van der Giesen 
• Michel Govers 
• Nanda de Vries 
• Narda Schilt 
• Noor Dessing 
• Norbert Lukkezen 
• René Buursma 
• Renk Ruiter 
• Sabine Meijerink 
• Wim de Winter 
• Wil Thieme – de Lange 
• Wouter van Middelhoven 
• Yvonne Goewie – Arbouw 



Rode Draad 2010-2011 

Serie 1 















José Brands 

De foto is gemaakt bij de bouw van station Arnhem, dus 
bouwmaterialen of schaduwen daarvan. Was op zoek naar iets 
abstracts, iets vervreemden van de dorre realiteit.  
 
Ik verwacht weer iets met vormen of vlakverdeling.  

1.1 





Marijke van der Giesen 

1.2 

 
De foto die je mij stuurde is in twee delen te bekijken.  
De onderkant met het natte steen en onduidelijke reflecties laat ik voor wat het is.  
Ik wil in mijn foto aansluiten op de kruisende lijnen.  
De foto die ik toestuur heb ik geput uit mijn voorraad. Ook hier komen de kruisende 
lijnen terug. 
Het is  een deel van het Atlas gebouw van de WUR. In de avondzon.  
De volgende persoon zou een ander gebouw van de WUR kunnen fotograferen. 





John Joosten 

Een opname van binnen naar buiten met een overdaad aan 
warme tinten en een duidelijk herkenbare buiten scene 
 Illustratief voor de blik van binnen naar buiten, eenvoud in  
kleuren- en lijnenspel met als variatie de eenvoudige kleuren en 
de automaat met de rechte lijnen binnen tegenover de variatie 
door het raam (de natuur) 
 
Wat  verwacht je dat de volgende persoon gaat fotograferen – 
geen idee, laat me lekker verrassen. 

1.3 





De ontvangen foto toont een landschap door een raam. Het landschap is niet heel 
spannend, een bosrand met weiland er voor. Een beetje schuin naar rechts aflopend. 
Het raam zit in een oranje-gele muur met aan de onderkant een wat donkerder, bruine, 
band, met rechts (opmerkelijk) een "surprise ballen machine" - we zijn op een plek waar 
mogelijk veel kinderen komen (maar verder krijgen we geen informatie over waar dat zou 
kunnen zijn.  
Het raam is iets van onder gefotografeerd, waardoor er een lichte perspectief vertekening in 
zit. Verder is het centraal in beeld gebracht.  
Na enige tijd krijgt het beeld voor mij met name betekenis door mijn fantasie over de 
binnenwereld waar we maar weinig van zien.  
Mijn foto: De reflectie van het forumgebouw in de gevel van het Radix gebouw. In het Radix 
gebouw brandt licht, waardoor je, met name in de reflectie van het Forumgebouw, ook de 
binnenwereld ziet. Buiten het forumgebouw zie je de reflectie van het landschap en de 
avondlucht.  
Wat gaat de volgende fotograaf maken? Mijn foto heeft een aantal aanknopingspunten: 
Reflectie; Gebouwen; Hokjes 
 
 

1.4 
 

Floor Verdenius 





René Buursma 

Omschrijving van de foto: Het restaurant van het EMC Rotterdam 
 

Waarom deze foto genomen: De vorige foto toonde een 
werkomgeving achter glas, deze foto toont meer nog mensen in 
omgeving die hen overheerst 
 
Wat je verwacht dat de volgende persoon gaat fotograferen: iets 
waarbij mensen niet achter glas en staal zitten? 

1.5 





Derk Mulder 

De foto heb ik een maand geleden gemaakt van een deel van het 
monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van De Rode 
Khmer. 
Je kijkt door een ruit naar de slachtoffers uit het verleden en ziet 
als spiegeling het heden. 
 
Ik verwacht dat de volgende persoon iets gaat fotograferen dat te 
maken heeft met de dood. 

1.6 
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Serie 1 

Rode Draad 2010-2011 

met dank aan: Derk, Floor, José, John, Marijke en René 



Rode Draad 2010-2011 

Serie 2 











Yvonne Goewie-Arbouw 

Deze foto heb ik gemaakt in het Sonsbeekpark in Arnhem. 
  Dit is een watertrap of wel een geconstrueerde waterval. 
  Doordat het water een lemniscaat maakt om naar beneden te gaan naar de 
volgende trap, zie je een heel mooi lijnen spel van draaiend en vallend water. 
  Onderzoek heeft uitgewezen dat dit water aan het eind van de watertrap zeer zuiver 
is. 
Ik heb deze foto gemaakt omdat deze foto voor mij energie uitstraalt. Het mooie licht 
versterkt dit ook nog. Ook is het geluid van het water ook rustgevend. 
 
Ik denk dat de volgende persoon doorgaat met water en daar mensen of natuur bij 
heeft. 

2.1 





Carleen van den Anker 

2.2 

Ik associeerde de ontvangen foto in eerste instantie met steen, lange-sluitertijd-water en 
blaadjes. Daarop wilde ik reageren met een foto waarin die drie elementen ook terug te 
vinden waren. Vaker kijkend naar de basisfoto kreeg ik meer associatie met de vormen, die 
me deden denken aan een waterval, maar ook aan een baan met rails, een roltrap of een 
vistrap, een ruggengraat, een ritssluiting.... Ook met de kleuren bruin/blauw/glinstering kon 
ik wel iets.  
Ik heb de bijgevoegde foto gekozen omdat hij behalve overeenkomsten ook veel verschil 
vertoont met de voorafgaande foto.  
 
Hierdoor kan de volgende fotograaf weer een heel andere kant op. Deze zou kunnen 
doorgaan op de vorm, maar zou het ook kunnen zoeken in andere aspecten (groene kleur, 
planten, bos, natuur), maar bijvoorbeeld ook in zwarte gaten, uitsparingen, happen.... Ik ben 
heel benieuwd! 





Ab van der Linde 

Mijn eerste reactie bij het zien van de voorbeeldfoto was: de 
bladeren haken in elkaar als een ritssluiting; vandaar! 
 
Wat verwacht ik van de volgende deelnemer: Hij kan 
doorborduren op de ritssluiting met b.v. treinrails (met trein op 
de plaats van de loper) of ook "van open naar dicht" b.v. door 
met lange sluitertijd een deur die langzaam dicht gaat te 
fotograferen ( kan ook met een stroboscopische belichting). 
Ik ben benieuwd. 

2.3 





Omschrijving: Twee scharen geschaard! 
Reden: De vorige foto was er één van een ritssluiting, een ding dat open en 
dicht kan. Een schaar kan ook open en dicht, vandaar. 
Twee scharen kunnen bovendien scharen!  
 
Verwachting: De volgende persoon doet ook iets met rood en zwart. 
 

2.4 
 

Jan Molenveld 
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Serie 2 

Rode Draad 2010-2011 

met dank aan: Ab, Carleen, Jan en Yvonne 



Rode Draad 2010-2011 

Serie 3a 

Serie 3a en 3b beginnen beiden met dezelfde foto van Edward Bergen.  
Omdat de volgende fotograaf niet een vervolgfoto maakte, maar een 
bewerking van de vorige, heb ik nog iemand gevraagd een vervolgfoto te 
maken.  
Daardoor ontstonden twee heel verschillende series. 
Het grappige is dat ook de laatste fotograaf geen vervolgfoto maakte, 
maar een bewerking. 















Edward Bergen 

 Omschrijving: Zelfportret in de spiegeling van een etalageruit in Frankrijk in de 
vakantie. 
Waarom: Ik fotografeer veel met een nicht. We hebben iedere keer een ander 
thema als onderwerp. Dit doen we om elkaar te stimuleren 
om regelmatig te blijven fotograferen en om steeds bij te leren! In augustus 
was het thema Rood. Vandaar deze foto!! 
 
Verwachting: Volgende fotograaf zal spiegeling, reclame, rood of zelfportret 
d.m.v. spiegeling fotograferen. 

3a.1 





Henny van Gorkum 

3a.2 

Mijn aandacht werd getrokken naar het oog in de rode bloem. Mijn eerste 
ingeving was om op het "rode " oog door te borduren. Dan klinkt een blauw 
oog logisch. Googlen gaf geen geschikt blauw oog van een bokser en om nu 
mijn partner op te zadelen met een blauw oog is zelfs voor de CCW een 
beetje te gortig. 
Daarom een eerste exercitie in de geest van de PSE cursus. 





Harm Jan Kwikkel 

Mijn eerste reactie bij het zien van de foto was niet blauw oog, agressie, (daar dacht ik 
pas aan toen ik het uitsprak)  maar deed me direct denken aan de foto die ik in 2006 
maakte.  De overeenkomst is een bizar blauw oog, maar het verschil zit hem volgens mij 
in de omgeving, de context: de toegestuurde foto is uitzonderlijk, onnatuurlijk, maar 
(waarschijnlijk) gemaakt  in een prozaïsche “natuurlijke” omgeving van een studio of 
huiskamer. Mijn foto is, vind ik, ook bizar, wel  natuurlijk, maar genomen in een 
uitzonderlijke plek, nl Antarctica.  
 
De uitdaging voor mijn opvolger is weer te zoeken naar analogieën en verschillen in 
onderwerp, context, techniek, en wellicht ook meer in de richting van de emoties die 
het oproept. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Ik heb geen idee van pixels, maar hoop dat 
het overkomt. 

3a.3 





Carleen van den Anker 

Ik reageer eigenlijk vooral op het algemene beeld: 
het element twee, de aandacht die valt op de ogen van de 
linkerfiguur, de vergelijkbare achtergronden, de afgesnedenheid 
van de figuren. 
 
Wat de volgende persoon gaat doen in reactie op mijn foto kan 
weer heel andere kanten op: reisfotografie met zwarte mensen, 
iets met ijs, iets met mutsen? 

3a.4 





Een beeld van twee bomen weerspiegeld in het water 
De tegenstellingen zijn duidelijk in dit beeld 
 
Mijn verwachting is, een foto die een vervreemdende weergave geeft 
van een tegenstelling 

3a.5 
 

Evelien Rutgers 





Michel Govers 

Weerspiegeling van bomen in het water gezien vanuit het raam 
 Ik ben verder gegaan met de toegestuurde foto. Ik heb me laten inspireren door een item 
uit het nieuws. 
Je kijkt 's morgens uit het raam om te zien wat voor weer het is en je wordt verrast door 
een waterlandschap en je woont niet op een woonboot. 
  
Wat je verwacht dat de volgende persoon gaat fotograferen? Dat kan een overstroming 
zijn, ondergelopen uiterwaarden, een uitzicht op water vanuit het raam of een 
ondergelopen straat na een hoosbui. Misschien ook water in huis, zoals een waterbed, een 
openstaande kraan, een aquarium, een afwasteiltje met sop, natte voeten na een 
wandeling of een tafereeltje uit de badkamer, wie weet. 

3a.6 
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Serie 3a 

Rode Draad 2010-2011 

met dank aan: Carleen, Edward, Evelien, Harm Jan, Henny en Michel 



Serie 3b 

Tweede serie met dezelfde startfoto van Edward Bergen.  

Rode Draad 2010-2011 













Edward Bergen 

 Omschrijving: Zelf portret in de spiegeling van een etalageruit in Frankrijk in de 
vakantie. 
Waarom: Ik fotografeer veel met een nicht. We hebben iedere keer een ander 
thema als onderwerp. Dit doen we om elkaar te stimuleren 
om regelmatig te blijven fotograferen en om steeds bij te leren! In augustus 
was het thema Rood. 
Vandaar deze foto!! 
Verwachting: Volgende fotograaf zal spiegeling, reclame, rood of zelfportret 
d.m.v. spiegeling fotograferen. 

3b.1 





Jan Willem Hofstee 

3b.2 

De foto is een vis in het aquarium van Seattle. 
 
Ik heb deze foto uitgekozen omdat de vis volgens mij gek moet worden van al dat 
gedoe voor het raam. De vis kijkt ook heel boos. Op dezelfde wijze als ik in 
verwarring gebracht ben/wordt door de voorgaande foto van de rode draad. 
 
Ik verwacht dat de volgende foto iets met water te maken heeft.  
Ik ben benieuwd wat het wordt uiteindelijk. 





Dirk Visser 

Motief wat ik overgenomen heb is een portret achter glas met 
water. Gelukkig waren de omstandigheden snel zodanig dat ik 
met enige proefnemingen tot de volgende opname kon komen.  
 
Heb geen idee wat de volgende hiermee verder kan gaan doen. 

3b.3 





Het is een foto van een rode geranium achter een nat raam. 
Om aan te sluiten bij de vorige foto heb ik voor een rode geranium en een 
nat raam gekozen. 
Deze man die op de voorgaande foto staat naar mijn mening voor de keuze 
buiten te blijven of naar binnen te gaan om achter de geraniums te gaan 
zitten. 
 
Op de volgende foto verwacht ik een foto van een kind met een rood 
kledingstuk. 

3b.4 
 

Arie de Koning 





Alice de Gier 

Van rood naar groen, van bloem naar blad, waterdruppels in 
oktober naar bevroren water in november. Ik heb dit onderwerp 
bewust gezocht n.a.v. de vorige foto. Het weer werkte daarbij 
mee. 
 
De volgende fotograaf kan alle kanten op, 's winterse taferelen, 
of  andere plantedelen of ...?.. 

3b.5 
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Serie 3b 

Rode Draad 2010-2011 

met dank aan: Alice, Arie, Dirk, Edward en Jan Willem  
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Serie 4 















Michel Govers 

Iemand die de nacht doorbrengt in gezelschap van Mexicaanse hond 
Dit is een beeld dat in me op kwam toen ik nadacht over een foto voor de Rode 
draad 
Iemand die 's nachts in de openlucht kampeert 
Een persoon met elektronisch amusement, zoals radio, pick up , of bandrecorder 
in de openlucht 
 
Volgende foto: 
Een of andere situatie met een bank 
Een kussengevecht in de openlucht, dat lijkt me de beste foto 

4.1 





Margreet Hoitink 

4.2 

Gezicht gekerfd in boom 
De vorige foto was heel donker. In eerste instantie dacht ik aan tralies, later 
zag ik een zwerver (?) op een bankje liggen. Misschien zit er onder dat jack wel 
net zo´n mooi gezicht als in deze boom. Beiden gevangen, beiden afgekapt, 
mogelijk al aan het schimmelen, beiden alweer op weg naar één met de 
natuur. 
 
Volgende foto: misschien iets sprookjesachtigs? 





Gerard van Laarhoven 

Oude dame op scootmobiel tussen de spiegels. 
Haar hoofd paste mooi tussen de spiegels in het tegenlicht van 
de lage zon 
 
Volgende foto: opnieuw een persoon op de foto met een 
speciale uitdrukking. 

4.3 





Deze foto  heet "A Red Look in the Mirror". 
Het is een foto in een spiegel; dit verwijst naar de spiegels op de vorige foto. 
Rood is in mijn foto prominent aanwezig in kleding en achtergrond, want de rode 
jas in de vorige foto sprong mij het meest in het oog. 'Het 'zachte focus'-effect in 
mijn foto heb ik gekozen door de vaagheid van de stoep rechts van de vrouw.   
 
De volgende kandidaat zou iets met vuur kunnen doen door het rood. Maar een 
hand fotograferen zou ook kunnen. Who knows?! 

4.4 
 

Joost van Meeteren 





Renk Ruiter 

Zelfportret in een vuilnisbak met opschrift push. 
Ik vond dit zelfportret (gemaakt met een compact camera) wel 
een leuk vervolg op het zelfportret gemaakt met een 
spiegelreflex. Bovendien slaat push op het afdrukken en de 
vuilnisbak op het weggooien van deze idiote foto's. 
 
Misschien dat de volgende kandidaat ook weer een zelfportret 
aan levert?  Of zou hij doorgaan op de vuilnisbak? 

4.5 





Noor Dessing 

In Palermo komt plotseling een paard met karretje op hoge snelheid 
voorbij. Het paard moet er flink aan trekken (reactie op de push van de 
voorgaande rode draad foto). 
Ik heb de foto gemaakt vanwege de sensatie van de hoge snelheid. Het 
leek alsof er en achtervolging gaande was, maar de achtervolgers hebben 
we niet gezien. Ook de tegenstelling met de moderne auto's. 
 
Wat zal de volgende persoon fotograferen? Misschien iets met paarden, 
misschien iets met andere vervoermiddelen. 

4.6 
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Serie 4 

met dank aan: Gerard, Joost, Michel, Margreet, Noor en Renk 
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Pauze 
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Serie 5 













Alice de Gier 

Bijgaande foto is er een van een korte serie, waar ik punterende kinderen vastlegde.  
De foto is genomen met een zeer lichte 'hybride' camera, de Panasonic DMC-FZ, die me 
tot heden veel plezier bezorgt bij het fotograferen. 
Meestal fotografeer ik landschappen en natuur, maar deze actie op het meer bij 
Giethoorn trof me zodat ik direct naar de camera greep om de acties vast te leggen.  
Ik kies deze foto omdat je er ook wat van de omgeving bij ziet.  
[De enige bewerking die ik er op heb losgelaten is het rechtzetten van de horizon.] 
 
Ik hoop dat de volgende fotograaf er inspiratie uit haalt .... ik ben benieuwd of de keus 
dan op kinderen, boot of water valt .... 

5.1 





Frits Weener 

5.2 

In de toegezonden foto zie ik een aantal spelende kinderen met een roeiboot op 
het water. Wanneer kinderen zich ontwikkelen tot volwassenen wordt het spelen 
vaak vervangen voor een leuker speeltje, in mijn foto een zeilboot. Het aantal 
personen is wel afgenomen, maar filosofisch gezien is dat ook een ontwikkeling.  
 
De volgende fotograaf kan verschillende kanten op, zee gezichten, andere 
wateractiviteiten of meer actiegericht. 





Sabine Meijerink 

Man, fietsend op de Grebbedijk. Titel van de foto: 'onderweg' 
Denkend vanuit de mens-natuurverhouding en tegelijkertijd het verbindende 
element vast willen houden. Dit leverde een foto op van een mens bezig in de 
natuur. Het verbindende element is het natuurgebied; de uiterwaarden van de 
Rijn. Een ander verbindend element zou kunnen zijn: fysieke inspanning leveren in 
de buitenlucht. 
 
Volgende foto: niet doorborduren op 'beweging'. wel doorborduren op de pracht 
van de uiterwaarden, en daarin de menselijke hand te laten zien..... 

5.3 





Steenfabriek, in draaizoom genomen. 
De voorgaande foto combineerde beweging met 
uiterwaardenlandschap/steenfabriek. De beweging op de voorgrond inspireerde 
me teveel tot clichéfoto's. Daarom wilde ik de beweging overnemen in het 
achtergrondmotief. 
 
Ik verwacht dat de volgende fotograaf verdergaat met beweging en onscherpte. 

5.4 
 

Wim de Winter 





José Brands 

 ...de zwiepende boerderij maakte de associatie niet zo moeilijk 
naar het vee toe. Gezien de draaibeweging heb ik ook de koe 
maar vanuit een wat minder gebruikelijk perpectief genomen.  
 
Ik verwacht niks meer, omdat je zei dat ik de laatste was. wel 
benieuwd hoe ik van beton naar natuur kom… Past trouwens wel 
bij mij, ben liever in groen dan tussen stenen...  

5.5 





1 

2 

3 

4 

5 



Rode Draad 2010-2011 

Serie 5 

Met dank aan: Alice, José, Frits, Sabine en Wim 
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Serie 6 















Evelien Rutgers 

Ik heb deze foto gemaakt in Arnhem midden op de middag , de leegte zo 
midden in een stad, omdat het best redelijk weer was is het eigenlijk 
vreemd dat het zo leeg is, deze leegte trof mij.  
 
Ik verwacht een vervolg van een straatbeeld dat misschien ook niet 
helemaal aan de verwachting voldoet. 

6.1 





Corneliet van Schaik 

6.2 

Bij de aangeleverde foto vraag je je af wat de maker ermee bedoeld heeft. Alle aandacht gaat 
(o.a. door diverse visuele lijnen) naar de jonge vrouw op de trap. Waarom zit ze daar en wat 
doet ze eigenlijk en waarom draait de foto om haar? Bij oppervlakkige waarneming lijkt ze wat 
op een zwerfster of kraakster, wellicht door de plastic zak en de nonchalante kleding, maar 
toch ziet ze er verder verzorgd uit.  Ogenschijnlijk zit ze wat uit te rusten, waarbij ze een plastic 
zak op schoot heeft. Ze maakt een onduidelijke beweging met haar hand en is in zichzelf 
gekeerd.  
 Toevallig heb ik een tijdje geleden op dezelfde plek een foto gemaakt. Toen was de jonge 
vrouw wat vrolijker gestemd. Ze sprong zelfs een gat in de lucht ! De reden is deze keer ook 
niet helemaal duidelijk.... Misschien heeft het wat te maken met de tekst op de achtergrond? 
Ik denk dat de volgende fotograaf iets gaat doen met actie of sport of zo; of misschien is de 
tekst op de achtergrond of de fotowand een inspiratiebron .. 
 Ik ben wel benieuwd naar de volgende foto's. Het is altijd weer een verrassing! 





Narda Schilt 

" Lucht - Zwever "; (foto in de openlucht; van de fotograaf  Denis Darzacq uit Parijs, 
(dansende jongeren -als verzetsdaad tegen onze consumptie-maatschappij).  
Naar aanleiding van de aan mij gezonden foto, waarop ook een zwevend figuur in het 
beeld zit (gemonteerd?). Mijn foto is gemaakt tijdens Bredaphoto expositie in het 
Chassépark in Breda, dd. 09-10-2010.  
 
Verwachting:   echt geen idee; ik denk dat op mijn foto veel mogelijkheden staan. (o.a. 
iemand die belangstellend kijkt, groepjes mensen, stedelijk gebied, park, fotografie op 
straat. 

4.3 





De toegestuurde foto doet mij eraan denken dat mensen zich vaak graag boven 
de grond verheffen. Dat begint al bij een kind niets liever doet dan springen 
omhoog en ergens vanaf. 
Dezer dagen zat er bij ons iemand met veel plezier en zorgvuldigheid in deze 
oude eik. Wij mensen verheffen ons graag in letterlijke zin. 
Dat is waar ik het eerst aan dacht.  
 
En waar de volgende aan denkt tja dat ligt een beetje aan de persoon. Ik ben 
benieuwd. 

6.4 
 

Wil Thieme – De Lange 





Henny van Gorkum 

Het is een foto van een houten stelling voor het drogen van vis in 
het hoge noorden, t.w. bij Vardo aan de Barentszee, juist, waar 
Willem Barentsz zijn tocht begonnen is. 
Deze foto komt uit mijn database; ik heb hem gebruikt omdat ik 
het deze keer wel leuk vond om de "draad" te volgen van 
gezaagd hout naar een volgende gebruiksfase. 
 
Ik hoop dat hij/zij de houtlijn blijft doortrekken. 

6.5 





Wouter Middelhoven 

Deel gevel gebouw op de Dreyen, met neergelaten blauwe 
zonneschermen. 
Deze foto sluit goed aan in kleur en beeldopbouw bij de 
vorige. 
 
Aanwijzingen voor volgende persoon. Heb ik niet.  

6.6 





1 

2 

3 

4 

5 

6 



Rode Draad 2010-2011 

Serie 6 

met dank aan: Corneliet, Evelien, Narda, Henny, Wil en Wouter 



Rode Draad 2010-2011 

Serie 7 













Norbert Lukkezen 

Dit zijn brievenbussen die ik in een muur in Utrecht aantrof. Ik vind 
brievenbussen, deurkloppers, voordeuren altijd intrigerend. Materiaal in 
overvloed voor handen.  
 
Ik verwacht dat hier wel een leuke serie uit moet kunnen komen, maar ja 
misschien gaat het wel een heel andere kant op en gaat de volgende graaf kijken 
wat je achter zo'n brievenbus aantreft of zo. 

7.1 





Ellen Vos 

7.2 

Het zijn de bellen bij de ingang van een studentenhuis. 
Ik heb deze foto genomen vanwege het contrast met de keurige 
brievenbussen. Die geven regelmaat en privacy. De mensen op dit adres delen 
een brievenbus en hebben minder voor zichzelf. 
 
Ik verwacht dat de volgende fotograaf andere aspecten van het 
studentenleven fotografeert. 





Harry Vos 

Mijn foto van een ouderwetse schel. 
Vanwege het contrast met een (studentendeur) deur met vele 
(moderne) bellen. 
 
Misschien gaat er nu wel een deur open ? 

7.3 





Het is een foto van een deurmat.  
Het was een lastig uitgangspunt waarmee ik verschillende kanten op kon. 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor deze foto omdat deze aansluit bij mijn opvatting 
over de vorige foto, namelijk dat het een deurbel betreft.   
Een deurbel zit meestal bij de voordeur. Daar ligt vaak een deurmat en dus  een 
foto van de deurmat. Daarnaast is er een lijnenspel te zien in de stenen muur van 
de vorige foto en op de deurmat gaat dit lijnenspel door.  
 
Ik verwacht dat de volgende persoon verder gaat met het lijnenspel. Maar het 
kan ook zijn dat de kleur in de volgende foto terug gaat komen.  

7.4 
 

Nanda de Vries 





Geert Wiegertjes 

Mijn foto is een rond bord met daarop gerangschikt een aantal 
pepernoten in vast patroon 
Mijn foto bouwt voort op hetzelfde patroon als in de vorige foto. 
Daarin zie ik een halfronde cirkel met vaste vakverdeling. Ik heb 
de cirkelvorm terug laten komen in mijn foto maar ben niet 
doorgegaan met de canvasmat. 
 
Ik hoop dat zo rond Sinterklaas de volgende fotograaf de 
pepernoten oppakt. 

7.5 
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Norbert Lukkezen 

Deze foto van een boomkwekerij langs de Grebbedijk kenmerkt zich door 
de patronen die door de rijtjes bomen ontstaan en twee hoofdkleuren 
groen en wit (en een beetje bruin van de boomstammetjes).  
 
Ben benieuwd of de volgende fotograaf de structuur of de beperkte 
kleuren oppakt als thema, of misschien wel iets heel anders? 

8.1 





Arlette Link 

8.2 

Foto van het strand bij Kijkduin. 
Ik heb de foto genomen, omdat de foto ongeveer de aspecten van de eerder 
aangeleverde foto weergeeft. Stranden zijn aangelegd, het zeewater heeft 
mooie vormen achtergelaten in het zand, er is ritme en gelaagdheid te zien 
door de golven. Er zit een oplopend patroon in. Niet van jong tot gerooid, 
maar in de hoeveelheid water (diepte). Ook komen de kleuren van het water 
en die van de lucht t.o.v. het strand terug. 
 
Ik hoop dat de volgende persoon op een abstractere manier iets met structuur 
gaat doen en daarbij verschillende kleuren op de foto vastlegt. 





Henk Naber 

De  foto die ik ontvangen heb geeft een rustige zee en strand weer. Mooi is dat je de 
afdruk van de golven terugvindt in het zand. 
 Mijn foto sluit hierop aan. De zee is oceaan geworden, maar is zeer onstuimig. Ik heb de 
foto genomen in Saint-Malo in Bretagne. Deze stad was van oorsprong een piratennest, 
een onneembare vesting. De binnenstad is door een hele hoge steile muur omgeven. 
Bovenop de muur had je een prachtig gezicht op het water, zoals dat op de kust sloeg. Om 
de golven te breken staan in het water rijen palen. De zittende man net op de grens van 
nat en droog zat op een ideale plek om te fotograferen. Ik heb de foto ruim een maand 
geleden gemaakt. 
 Ik zou de foto als titel willen geven: "'Hou ik het nog droog". 
 
 Ik verwacht dat de volgende fotograaf ook de zee als onderwerp zal kiezen. 

8.3 





Atlantische Oceaan vanaf Achill Island (Ierland). 
 
Op de vorige foto kijkt iemand uit over zee. Terwijl hij naar zijn uitzicht kijkt, kijk 
ik naar het mijne. 
 
Wat je verwacht dat de volgende persoon gaat fotograferen 
Een foto met water. 

8.4 
 

Guy Ackermans 





Annemarie Siebelink 

De opgestuurde foto was vrij donker en op mijn scherm niet goed 
waar te nemen. Ik ben er vanuit gegaan dat het om een 
zonsopgang of -ondergang of misschien wel een  late 
avondopname was met maan was.  
Hoe dan ook ik ben met het thema water en 'zilver‘ reflectie  en 
lijnenspel doorgegaan. 
 
Ik verwacht dat de volgende fotograaf met het lijnenspel 
abstracter en zwart/wit doorgaat. 

8.5 
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