
Je kan op de categorieën klikken om direct naar de afbeeldingen te gaan. 

 

Akker 

Amfitheater 

Aula 

Auto 

Auto_ongeluk 

Bakkerij 

Basketbal_korfbal 

Begraafplaats 

Begrafenis 

Bibliotheek_boekwinkel 

Biljart 

Binnen 

Binnen_zwembad 

Bloemen 

Bloementuin 

Boksen 

Borden_gevelsteen 

Bordspel 

Bos_park 

Boten 

Bouwplaats 

Brand 

Brug 

Bruiloft 

Buiten 

Buiten_zwembad 

Bus_truck 

Café 

Carnaval 

Casino 

Catwalk 

Circus 

Cricket 

Dansende_mensen 

Demonstratie 

Dieren_overig 

Duinen 

Eend 

Etalage 

Etende_mensen 

Fabriek 

Fietsende_mensen 

Garage_showroom 

Gebouw 

Geestelijken 

Groepsportret 

Golf 

Gymnastiek 

Handbal 

Hardlopen 

Haven 

Helikopter 

Herdenking 

Historisch_toneelstuk 

Hockey 

Hond 

Honkbal 

Huisje 

Kaartspel 

Kade 

Kamperen 

Kantoor 

Kapper 

Kat 

Kerk_binnen 

Kerk_buiten 

Kermis 

Kerstmis 

Keuken 

Klaslokaal 

Koe 

Konijn 

Kunstwerk 

Luchtfoto 

Maquette 

Markt 

Mensen_op_een_boot 

Mensen_op_trap 

Mensenmassa 

Militair 

Motorfiets 

Muziek_optreden 

Ongeluk_brancard 

Ontvangst_afscheid 

Opgraving 

Optocht 

Paard 

Plattegrond 

Portret 

Race 

Roeien 

Rugby 

Schaatsen 



Schaken_dammen 

Scheepswerf 

Sinterklaas 

Slagerij 

Sneeuwlandschap 

Speech 

Speeltuin 

Spoorweg 

Sport_overig 

Standbeeld 

Stemlokaal 

Straat 

Strand 

Tafel_tennis 

Tennis 

Tentoonstelling 

Terras 

Theater 

Toren 

Tram 

Trein 

Trein_ongeluk 

Trein_station 

Uitreiking_huldiging 

Vechtsport 

Vergaderruimte 

Vijver_plas 

Visserij 

Vlag_hijsen 

Vliegtuig 

Voetbal 

Voetbal_team 

Vogels 

Volleybal 

Vuilnisbelt 

Waterpolo 

Waterweg 

Wielrennen 

Windmolen 

Windsurfen 

Winkel_binnen 

Winkelstraat 

Woonkamer 

Woonwijk 

Zaalvoetbal 

Zeepkistenrace 

Ziekenhuis 

Zwaan 

  



Akker 

Mensen werkend op een akker / 

(akker)gewassen / boeren-, bouw- en/of 

weiland / agrarisch landschap / platteland 

 

Amfitheater 

Foto's van een amfitheater, een open 

theateropstelling in de buitenlucht 

 

Aula 

Gebouw of zaal voor toespraken en 

lezingen, met of zonder toeschouwers. 

Heeft mogelijk overeenkomsten met het 

label 'toespraak' 

 

Auto 

Foto's waarin één auto of meerdere auto's 

centraal staan 

 

Auto_ongeluk 

Verkeersongeluk met een auto 

 

Bakkerij 

Binnen- of buitenkant van een 

bakkerswinkel / broodbakken / etalage van 

een bakkerij. Ook het presenteren van 

taarten binnen en buiten. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 'keuken' / 

'etalage' 

 



Basketbal_korfbal 

Mensen die basketbal of korfbal spelen 

 

Begraafplaats 

Foto's van een begraafplaats. Graven, 

grafstenen en/of gedenktekens staan 

centraal. Heeft mogelijk overeenkomsten 

met het label 'begrafenis' 

 

Begrafenis 

Foto's van een begrafenis / plechtigheid 

rondom een ter aarde bestelling. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met de labels 

'begraafplaats', 'herdenking', 'optocht', 

'bloemen' en/of 'kerk_binnen' 

 

Bibliotheek_boekwinkel 

Binnenkant van een bibliotheek of 

boekwinkel / boekenplanken en/of 

boekentafels / lezende mensen in een 

daarvoor bestemde binnenruimte 

 



Biljart 

Foto’s van mensen die biljarten of 

snookeren. Heeft ook betrekking op foto's 

waarin sport met een biljarttafel centraal 

staat. Heeft mogelijk overeenkomsten met 

het label 'café' 

 

Binnen 

Foto’s die binnen in een gebouw, ruimte of 

van het interieur zijn genomen 

 

Binnen_zwembad 

Foto's van een binnenzwembad. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'buiten_zwembad' 

 

Bloemen 

Foto's waarin één (snij)bloem of meerdere 

(snij)bloemen centraal staan. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'bloementuin' 

 

Bloementuin 

Een tuin met bloemen / bloemen in de volle 

grond. Heeft mogelijk overeenkomsten met 

het label 'bloemen' 

 

Boksen 

Foto's waarop mensen aan het boksen zijn 

 



Borden_gevelsteen 

Foto's waarin bewegwijzering en/of 

andersoortige straatborden, 

informatieborden, plakaten en/of 

gevelstenen centraal staan 

 

Bordspel 

Foto’s van mensen die een bordspel spelen, 

of van het bordspel zelf. Betref niet foto’s 

die onder het label ‘schaken_dammen’ 

vallen. Heeft mogelijk overeenkomsten met 

het label ‘kaartspel’ 

 

Bos_park 

Foto's waarin een bos- en/of parklandschap 

/ natuurgebied centraal staat 

 

Boten 

Foto's waarin één of meerdere vaartuigen 

(boot / schip) centraal staan. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 

'scheepswerf' 

 

Bouwplaats 

Plek in de openbare ruimte en/of 

buitenlucht waar 

constructiewerkzaamheden plaatsvinden 

omdat er iets gebouwd en/of afgebroken 

wordt 

 



Brand 

Foto's van vuur en brand en/of afgebrande 

huizen / gebouwen 

 

Brug 

Foto's waarin een brug centraal staat. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met de labels 

'straat', 'rivier', 'boot' 

 

Bruiloft 

Huwelijksfeest en/of -ceremonie / 

bruidspaar / bruidskinderen / bruidstaart 

 

Buiten 

Foto’s die in de open lucht zijn genomen 

 

Buiten_zwembad 

Foto's van een buitenzwembad. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'binnen_zwembad' 

 



Bus_truck 

Foto's waarin een zwaar voertuig zoals een 

bus of vrachtwagen centraal staat. Ook een 

tractor valt hieronder.  

 

Café 

Binnen- of buitenkant van een café / bar / 

terras / het serveren of nuttigen van 

drankjes. Heeft mogelijk overeenkomsten 

met het label 'etende_mensen' 

 

Carnaval 

Foto’s waarin mensen die verkleed zijn voor 

carnaval centraal staan. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 

‘historisch_toneelstuk’ 

 

Casino 

Foto's van een casino, met of zonder 

mensen, Heeft mogelijk overeenkomsten 

met het label ‘kaartspel’ 

 

Catwalk 

Foto's van modellen op een catwalk 

 

Circus 

Foto's van een circus / circusact / 

circuspiste 

 



Cricket 

Mensen die cricket spelen 

 

Dansende_mensen 

Mensen die dansen, samen of solo. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'muziek_optreden' 

 

Demonstratie 

Protesterende en/of demonstrerende 

mensen / spandoeken en/of protestborden 

/ mensen die zichtbaar scanderen. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'optocht' 

 

Dieren_overig 

Foto's van dieren die niet vallen onder de 

labels 'eend', 'hond', 'kat', 'koe', 'konijn', 

paard', 'vogels' en 'zwaan' 

 

Duinen 

Foto's van een duinlandschap. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'strand' 

 

Eend 

Foto's waarin een eend of meerdere 

eenden centraal staan 

 



Etalage 

Aanzicht van een winkel waarbij achter het 

raam producten zijn uitgestald / producten 

achter een winkelruit. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met de labels 

'winkelstraat', 'bakkerij', 'slagerij', 'winkel' 

 

Etende_mensen 

Foto's waarin etende mensen centraal 

staan. Heeft mogelijk overeenkomsten met 

het label 'café' 

 

Fabriek 

Binnen- of buitenkant van een 

fabrieksgebouw of meerdere 

fabrieksgebouwen / lopende band / 

grootschalige productiewerkplaatsen / 

productiefaciliteiten 

 

Fietsende_mensen 

Foto's waarin fietsende mensen centraal 

staan / alledaags en/of recreatief fietsen. 

Sportieve fietsers op een racefiets krijgen 

het label 'wielrennen' 

 

Garage_showroom 

Foto's van een werkplaats voor auto's / een 

overdekte autostalling / showroom 

 



Gebouw 

Foto's waarin een gebouw en diens 

architectuur centraal staat en waarop de 

labels 'fabriek', 'huisje', 'kerk_buiten', 

'windmolen' en 'ziekenhuis' niet van 

toepassing is 

 

Geestelijken 

Foto's van een geestelijke, predikant, 

dominee en/of priester 

 

Groepsportret 

Foto's met drie of meer personen die 

poseren voor de foto 

 

Golf 

Foto’s waarin mensen die golven centraal 

staan 

 

Gymnastiek 

Mensen die gymnastiek beoefenen (zowel 

binnen als buiten) en waarop de labels 

'circus' of 'dansende_mensen' niet van 

toepassing zijn 

 

Handbal 

Foto's waarop mensen aan het handballen 

zijn 

 



Hardlopen 

Mensen die rennen en/of joggen in 

sportkleren 

 

Haven 

Foto's waarin een havenlandschap centraal 

staat / ligplaats voor boten, schepen en/of 

ander vaartuigen. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met 'boten', 

'mensen_op_een_boot', 'scheepswerf' 

 

Helikopter 

Foto's waarin één hond of meerdere 

helikopters centraal staan 

 

Herdenking 

Foto's van een herdenkingsceremonie / 

gedenktekens en -monumenten. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'begrafenis' 

 

Historisch_toneelstuk 

Mensen die toneelspelen verkleed in 

historische kostuums, al dan niet met 

toeschouwers. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 'carnaval' en 

'theater' 

 

Hockey 

Mensen die hockey spelen 

 



Hond 

Foto's waarin één hond of meerdere 

honden centraal staan 

 

Honkbal 

Mensen die honkbal of softbal spelen 

 

Huisje 

Kleine huisjes zoals strandhuisjes, 

woonwagens, houten hutjes   

 

Kaartspel 

Foto's waarop mensen aan het kaarten zijn. 

Heeft mogelijk overeenkomsten met het 

label ‘casino’   

 

Kade 

Foto's van een kade met of zonder mensen. 

Heeft mogelijk overeenkomsten met het 

label 'haven'  

 

Kamperen 

Foto's van een camping of mensen die aan 

het kamperen zijn  

 



Kantoor 

Binnenkant van een werkomgeving met of 

zonder mensen / bureautafels / computers 

/ kantoorwerkplekken  

 

Kapper 

Kapsalon en/of mensen die knippen / 

geknipt worden  

 

Kat 

Foto’s waarin een of meerdere katten 

centraal staan 

 

Kerk_binnen 

Binnenkant / interieur van een kerk   

 

Kerk_buiten 

Buitenkant van een kerk   

 

Kermis 

Foto's van een kermis  

 



Kerstmis 

Foto's met een duidelijke kerstsfeer / 

kerstboom / kerstman / kerstversieringen   

 

Keuken 

Foto's van een keuken / aanrecht / fornuis 

met of zonder mensen die eten bereiden / 

koken  

 

Klaslokaal 

Studenten, leerlingen, scholieren, 

leerkrachten en/of docenten in een 

klaslokaal / leeg klaslokaal  

 

Koe 

Foto's waarin een koe of meerdere koeien 

centraal staan  

 

Konijn 

Foto's waarin een konijn of meerdere 

konijnen centraal staan  

 

Kunstwerk 

Foto's waarin een kunstwerk centraal staat 

en de omgeving van ondergeschikt belang 

is. Heeft mogelijk overeenkomsten met het 

label 'tentoonstelling'. Let op: foto's van 

driedimensionale sculpturen krijgen het 

label 'standbeeld'  

 



Luchtfoto 

Foto's van bovenaf en vanuit de lucht / 

vanuit een vliegtuig geschoten 

(vogelperspectief), meestal van een 

(stads)landschap  

 

Maquette 

Foto's waarop een maquette centraal staat   

 

Markt 

Markt met marktkramen, stands en/of 

kleedjes in een markthal (binnen) of in de 

buitenlucht (buiten)  

 

Mensen_op_een_boot 

Mensen op een boot, schip of ander 

vaartuig  

 

Mensen_op_trap 

Een persoon of meerdere personen op een 

trap  

 

Mensenmassa 

Grote groep mensen die niet poseren voor 

de foto   

 



Militair 

Foto's van militairen / mensen met militaire 

uniformen / militaire voertuigen   

 

Motorfiets 

Foto's waarin één of meerdere 

motorvoertuigen (op twee wielen) centraal 

staan, zoals een brommer / bromfiets / 

scooter. Ook motorraces vallen in deze 

categorie.  

 

Muziek_optreden 

Mensen die muziek maken / een instrument 

bespelen voor publiek. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 

'dansende_mensen'  

 

Ongeluk_brancard 

Ongeluk / ongeval waarbij een (gewond) 

persoon op een brancard ligt   

 

Ontvangst_afscheid 

Mensen die elkaar begroeten en/of afscheid 

nemen / handschudden / zwaaien   

 



Opgraving 

Foto's van een (archeologische) opgraving   

 

Optocht 

Foto's van een optocht met of zonder 

praalwagens  

 

Paard 

Foto's waarin een paard of meerdere 

paarden centraal staan  

 

Plattegrond 

Foto's van een plattegrond / routekaart / 

landkaart  

 

Portret 

Portret van één of twee mensen die 

poseren voor de foto   

 



Race 

Foto's van een racebaan / circuit met 

raceauto's. Let op: 'zeepkistenrace' heeft 

een eigen label 

 

Roeien 

Mensen die roeien met een roeiboot 

 

Rugby 

Foto's van mensen die aan het rugbyen zijn   

 

Schaatsen 

Mensen die schaatsen op natuurijs of een 

ijsbaan  

 

Schaken_dammen 

Mensen die schaken en/of mensen die 

dammen / schaakspelen / schaaksport / 

damspelen / damsport   

 

Scheepswerf 

Werkplaats voor het sleutelen aan 

vaartuigen (schepen / boten). Heeft 

mogelijk overeenkomsten met de labels 

'boten', 'haven'  

 



Sinterklaas 

Foto's van Sinterklaasfestiviteiten / foto's 

van Sinterklaas, pieten en/of het paard van 

Sinterklaas / Sinterklaasintocht / schoentje 

zetten  

 

Slagerij 

Binnen- en/of buitenkant van een slagerij / 

vleeshouwerij waarbij vlees wordt bereid / 

verkocht / uitgestald en/of bewerkt   

 

Sneeuwlandschap 

Foto's waarin een winters stad- of 

natuurlandschap met sneeuw centraal staat   

 

Speech 

Foto's van iemand die publiek toespreekt, al 

dan niet met microfoon. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 'aula'   

 

Speeltuin 

Speelplaats voor kinderen, met of zonder 

spelende kinderen / speeltoestellen / 

speelveld  

 



Spoorweg 

Foto’s waarin een spoorweg en/of de 

treinbaan centraal staat. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met de labels ‘trein’, 

‘trein_ongeluk’ en ‘trein_station’   

 

Sport_overig 

Foto’s van sport die niet de volgende labels 

betreffen: ‘basketbal_korfbal’, ‘biljart’, 

‘boksen’, ‘cricket’, ‘golf’, ‘handbal’, ‘hockey’, 

‘honkbal’, ‘roeien’, ‘rugby’, ‘schaatsen’, 

‘schaken_dammen’, ‘tafel_tennis’, ‘tennis’, 

‘vechtsport’, ‘voetbal’, ‘volleybal’, 

‘waterpolo’, ‘wielrennen’, ‘windsurfen’ en 

‘zaalvoetbal’  

 

Standbeeld 

Foto's waarin een driedimensionaal 

beeldhouwwerk, sculptuur of standbeeld 

centraal staat   

 

Stemlokaal 

Foto’s van een ruimte waar mensen 

stemmen en waarop eventueel een 

stembus te zien is  

 

 

Straat 

Foto's van een straat, met of zonder 

mensen. Heeft mogelijk overeenkomsten 

met de labels 'winkelstraat', 'woonwijk'  

 



Strand 

Foto's van een kust- en/of strandlandschap 

/ zand en/of branding. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 'duinen'  

 

Tafel_tennis 

Foto's van mensen die aan het 

tafeltennissen zijn  

 

Tennis 

Foto's van mensen die aan het tennissen 

zijn  

 

Tentoonstelling 

Ruimte waarin één kunstwerk of meerdere 

kunstwerken gepresenteerd worden, al dan 

niet met mensen  

 

Terras 

Foto's van een terras, met of zonder 

mensen  

 

Theater 

Toneelopvoering voor publiek / podium 

en/of theaterzaal / acteurs die toneelspelen 

met toeschouwers / toeschouwers in een 

theaterzaal. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 

'historisch_toneelstuk' en 'amfitheater'  

 



Toren 

Foto's waarin een toren of meerdere torens 

centraal staan  

 

Tram 

Foto's waarin een tram centraal staat   

 

Trein 

Foto's waarin een trein centraal staat. 

Mogelijk overeenkomsten met het label 

'trein_station' of 'trein_ongeluk'   

 

Trein_ongeluk 

Ongeluk op een spoorbaan met een trein   

 

Trein_station 

Foto's van een treinstationsgebouw, 

perrons en aankomende of vertrekkende 

treinen / treinstationelementen zoals een 

vertrektijdenbord. Mogelijk 

overeenkomsten met het label 'trein'   

 

Uitreiking_huldiging 

Ceremoniële situatie (of receptie) waarbij 

een prijs, certificaat of diploma uitgereikt 

en/of in ontvangst genomen wordt, meestal 

met toeschouwers / huldiging van één of 

meerdere personen door middel van een 

medaille, bloemen, formele onderscheiding  

 



Vechtsport 

Foto’s van mensen die een vechtsport 

beoefenen. Betreft niet foto’s die onder het 

label ‘boksen’ vallen 

 

Vergaderruimte 

Kamer of zaal met vergadertafel en -stoelen 

/ mensen die (vaak) in een kring, al dan niet 

aan tafel, met elkaar in bespreking zijn 

 

Vijver_plas 

Foto's waarin een vijver, plas en/of meertje 

centraal staan. Let op: water dat duidelijk 

één bepaalde richting op stroomt krijgt het 

label 'waterweg' 

 

Visserij 

Foto's van vissers / viskwekerij / 

hengelsport / visboten 

 

Vlag_hijsen 

Foto's waarbij een vlag aan een 

vlaggenmast omhoog gehesen wordt 

 

Vliegtuig 

Foto’s waarin één of meerdere vliegtuigen 

centraal staan 

 



Voetbal 

Foto's van mensen die buiten voetbal 

spelen. Heeft mogelijk overeenkomsten 

met het label 'zaalvoetbal' 

 

Voetbal_team 

Groepsportret van een voetbalelftal 

poserend voor de foto 

 

Vogels 

Foto's van vogels. Betreft niet foto’s die 

onder de labels ‘eend’ en ‘zwaan’ vallen 

 

Volleybal 

Foto's van mensen die volleybal spelen 

 

Vuilnisbelt 

Foto’s waarin een vuilnisbelt of vuilstort 

centraal staat 

 

Waterpolo 

Foto's van mensen die waterpolo spelen 

 



Waterweg 

Foto's van water dat één bepaalde richting 

op stroomt / grachten en/of kanalen / 

rivieren en/of beekjes 

 

Wielrennen 

Foto's waarin professionele / sportieve 

fietsers op of met een racefiets centraal 

staan. Let op: alledaagse, recreatieve 

fietsers krijgen het label 

'fietsende_mensen’ 

 

Windmolen 

Foto's waarin één molen of meerdere 

molens centraal staan 

 

Windsurfen 

Foto's van mensen die windsurfen 

 

Winkel_binnen 

Binnenkant / interieur van een winkel 

waarin producten verkocht worden / 

winkelschappen en/of rekken / toonbank 

waarbij de labels 'bakkerij', 

'bibliotheek_boekenwinkel', 'slagerij' niet 

van toepassing zijn 

 

Winkelstraat 

Foto's van een straat met meerdere 

winkels, met of zonder mensen / foto's van 

winkelende mensen. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 'straat' 

 



Woonkamer 

Foto's van een huiskamer, met of zonder 

mensen 

 

Woonwijk 

Foto's van een huizenblok / foto's waarin 

meerdere woningen centraal staan. Heeft 

mogelijk overeenkomsten met het label 

'straat' 

 

Zaalvoetbal 

Mensen die binnen voetbal spelen in een 

gymzaal / voetbalzaal. Heeft mogelijk 

overeenkomsten met het label 'voetbal' 

 

Zeepkistenrace 

Foto's van een race met zeepkisten 

(zelfgemaakte voertuigen zonder motor)   

 

Ziekenhuis 

Binnen- of buitenkant van een 

ziekenhuisgebouw / verplegingstehuis / 

medische attributen / arts en/of verplegers 

 

Zwaan 

Foto's waarin één zwaan of meerdere 

zwanen centraal staan 

 


