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e mooier maken, op zo’n manier dat
De bebouwde wereld om ons heen een beetj
leven. Dat is waar Bouwkunde en Civiele
mensen er prettig kunnen wonen, werken en
maken, daar willen we het even
Techniek in een notendop om draait. En dat mooi
vakmensen dan weliswaar de beste
over hebben. Want we hebben als toegewijde
vinden dat dat wel eens vastgelegd
bedoelingen met onze ontwerpen, wij van ViS
mag worden. In beeld.
iseren. We willen alle ViS’ers in
Daarom willen we een ViS-fotowedstrijd organ
mee te doen aan deze wedstrijd door
Bouwkunde en Civiele Techniek uitdagen om
een foto. Nu horen we je denken:
hun eigen ontwerp of project vast te leggen in
aal niet creatief”, “Ik ben geen
“Ja, maar dat kan ik helemaal niet!”, “Ik ben helem
ra.” Goed nieuws: dat hoeft
(goede) fotograaf” of “Ik heb niet eens een came
n.
gelukkig ook allemaal niet, want wij gaan je helpe
eigenlijk een mooie foto? ” Dat is net
Misschien vraag je je nu wel af: “Hoe maak je
maakt. Of een mooie tafel of stoel.
zoiets als jezelf afvragen hoe je een mooie auto
weet, is een ontwerp namelijk heel
Een goed of fout antwoord is er niet. Zoals je
bepaalde passie en toewijding in zit.
persoonlijk. Een ontwerp is mooi zolang er een
En dat geldt ook voor foto’s.
voor een mooie foto? Eigenlijk niet.
Is er dan helemaal geen leidraad of voorwaarde
die bewust onscherp zijn. Of onderEr zijn immers voorbeelden van prachtige foto’s
uren zichtbaar. En toegepast op ons
belicht. Of juist overbelicht met slechts wat conto
hoeft technisch dus niet perfect te zijn.
eigen vakgebied: een foto van iets technisch
ldige foto maken met je smar tphone.
Je kunt straks bij wijze van spreken een gewe

Maar goed, we zeiden dat we je zouden helpen.
En daarom willen we je graag wat tips geven
zodat je een beetje houvast hebt tijdens het
fotograferen voor deze wedstrijd.

1 Let op vormen

3 O
 ntdek lijnen en patronen
Ga op zoek naar interessante lijnen en

In plaats van een gebouw of project op

patronen. Loop eens om het gebouw

een standaard manier te fotograferen,

of project heen. Bekijk het eens van

kun je ook kijken of het gebouw ergens

een totaal andere kant of standpunt.

in weerspiegelt. Op deze manier kun

Zo ontdek je prachtige composities

je een gebouw of project dus als een

en krijgt je foto een verrassende

reflectie in beeld brengen.

invalshoek.

Dit is een iets creatievere manier van
fotograferen maar de resultaten zijn
vaak bijzonder goed.

Als je een bouwwerk wilt fotogra-

4 Durf voor zwart/wit te kiezen

feren, let dan op het karakter van
het gebouw. Vooral bij moderne

Dit waren een aantal tips om je een beetje op weg te helpen en houvast te geven bij je

gebouwen met opvallende vormen

Gebouwen lenen zich vaak erg goed

eerste stappen in fotografie. Wees niet huiverig om dingen te proberen. Bevalt de foto je

is het standpunt erg belangrijk.

voor zwart/wit-fotografie. Met deze

niet, dan wis je ‘m gewoon. En bedenk dat bekende fotografen ook ergens zijn begonnen.

Je kunt een gebouw dus recht

vorm van fotografie zorg je ervoor dat

We hopen natuurlijk dat je nu zo enthousiast bent, dat je meedoet met de wedstrijd.

van voren fotograferen, maar ook

kleuren minder afleiden, waardoor je

Want stel dat jij de winnende foto maakt, dan reis je binnenkort met familie, partner of

schuin van onder zoals in het

de nadruk legt op patronen en lijnen.

vrienden naar je favoriete civiele of bouwkundige bestemming.

voorbeeld. In het laatste geval

Ook ontstaan er vaak mooie contrasten,

Ga dus snel naar www.visdetachering.nl/fotowedstrijd en stuur jouw foto’s in!

krijg je een interessantere foto.

vooral bij grauw weer.

Spelregels fotowedstrijd ViS*:

2 Kies het juiste moment

1. De winnaar ontvangt een reis naar een civieltechnische of bouwkundige bestemming naar
keuze ter waarde van maximaal 100x de leeftijd van Pieter-Bas op 9 maart 2018.

Gebruik bijvoorbeeld het begin of
het eind van de dag om je foto te

5 Durf in te zoomen

maken. Door het speciale licht

Doe mee met onze
fotowedstrijd en
win een reis naar
je favoriete civiele
of bouwkundige
wereldwonder!

6 Zoek naar reflecties

krijgt het gebouw of project dat

Deze tip behoeft eigenlijk weinig uitleg.

je wilt fotograferen een warme

Door in te zoomen op een gebouw en

sfeer mee. Ook nadat de zon is

een detail te benadrukken ontstaan er

ondergegaan kun je hele mooie

vaak verbazingwekkende foto’s.

effecten creëren.

2. Foto’s kunnen ingezonden worden tot 21 april 2018 via www.visdetachering.nl/fotowedstrijd.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een ViS-event op 8 juni 2018.
3. De ingezonden foto heeft betrekking op het vakgebied Civiele Techniek en/of Bouwkunde.
4. De winnaar dient zelf de foto gemaakt te hebben of de rechtmatige eigenaar te zijn.
Eigen inspiratie en creativiteit wordt uiteraard meegenomen in de beoordeling.
5. E
 lke deelnemer dient 3 tot 5 foto’s te uploaden om kans te maken op de prijs.
6. Deelname aan de actie is alleen voor mensen die werkzaam zijn voor ViS Detachering BV
of ViS Interim Specialisten BV.
7. Ingezonden foto’s worden gebruikt voor promotionele doeleinden en worden eigendom van ViS.
8. Aanpassingen aan de voorwaarden zijn mogelijk, maar de hoofdprijs staat vast!
* volledige voorwaarden zijn terug te vinden op www.visdetachering.nl/fotowedstrijd

