


	 	 	 	 	 


Marjo Janssen	 

Prachtig kleuren in naturel en zalm/bruin. De combinatie van de 
compacte onderkant met de luchtige takken is sterk. Het geheel op 
een pin zetten geeft ruimte. Het geheel helt iets naar achteren dat is 
jammer. De bloemen in de met schors omwikkelde buitjes passen er 
prachtig bij. De aansluiting van het brede naar smalle deel had iets 
krachtiger gekund door daar nog iets meer krultakken te verwerken. 		
	 	 	 	 	 





Helly Abbenhuis

Hoe prachtig zijn deze blaadjes geprikt of gelijmd! Mooie 

overlap en in de juiste richting. De puntjes van het blad geven extra structuur. De rand mooi 
afgewerkt met lichte schors. De witte druifjes komen mooi eruit maar staan wel alleen…Het 
bloemwerk en de druifjes zijn apart. Het was sterker geweest om dat wat meer naar elkaar toe 
door te laten lopen en het bloemwerk iets in hoogte te variëren. 


Dineke Wassink

Mooie combinatie van stronk en groen ei! Het ei rust 
ook echt op de stronk. Het blad is aan de grote kant en 
had nog iets meer overlapt kunnen worden (zie 
hierboven) Het bloemwerk is wat onrustig. Ik had de 
gele craspedia bollen er meer ingewerkt dat had voor 
wat rust gezorgd in de basis van het ei. Echt voorjaar.






Mary Roelofs

Eerlijk gezegd lijkt het werkstuk niet helemaal af.

De halve kransen zijn mooi omwikkeld met blad en grijze 
bollen. Maar het had krachtiger geweest als er uit de krans 
nog takken waren verwerkt in de hoogte! Het nestje 
onderin valt een beetje weg en had ook in of op de halve 
krans verwerkt kunnen worden.




Heiltje Haisma

Mooie opengewerkte vorm waar echt een soort van tuintje is gemaakt. 
Het blad loopt door en steekt een beetje uit. Dat verbind de binnen en 
buitenkant mooi met elkaar. Het blad had iets dichter op elkaar gemogen. 
Dat had meer structuur gegeven. De afhangende sprietjes en de boogjes 
van takken maken het luchtig en goed in balans.


Myra Boers

De 3 eieren liggen mooi ingebed in de krultakken. Het transparante van de judaspenning oogt als 
een fragiel ei. De kleine groene eieren hebben wat groot blad zo lijkt het. Met klein blad was de 
structuur beter tot zijn recht gekomen. 

De blauwe druiven in de echte eieren passen mooi. Maar dat hadden er zeker meer mogen zijn 
om het geheel wat sterker te maken. Dus zeker ook tussen de groene eieren een paar.


 



Rianne de Zwart

Eivorm is mooi bekleed en het contrast met de witte ranonkels 
prachtig. De buisjes zijn wel wat aan de grote kant in verhouding met 
het ei. Als de krultakken wat meer en luchtiger eromheen waren 
gedraaid had het met de buisjes samen meer een geheel gevormd.




Petra Noordzij

Prachtig ei met de twee kleuren van het blad. Dit geeft een mooi structuur.

Bloemwerk en de ondergrond passen goed bij elkaar.

De compacte vorm van het ei met het luchtige van de holpijp vullen elkaar 
prima aan. Er had misschien iets meer holpijp gebruikt kunnen worden dan 
had je meer spanning gehad en nieuwsgierig wat er te zien was. Of alleen 
de achterkant wat meer dicht en de voorkant open.



