
 
 

Winnaars en juryrapport van de fotowedstrijd 2020         3 september 2020 

Kijk op www.waddenvereniging.nl/fotowedstrijd voor de wedstrijdvoorwaarden 

 
1e prijs - Een fotoworkshop in het waddengebied ter waarde van €175,- 

 
Winnaar: 
Rinnie Wijnstra 
 
Eigen toelichting: 
Rosse grutto’s die zich op het wad tegoed doen 
aan voedsel. 
 
Jurybeoordeling: 
Deze foto heeft echt een wauw-effect. Je blijft er 
een hele tijd naar kijken, omdat er zoveel in beeld 
gebeurt. Rosse grutto’s zijn kenmerkend voor het 
waddengebied. Het zijn vogels die altijd te vinden 
zijn in een grote massa. Hier is het hele beeld 
gevuld met vogels. Je moet hier een hoop moeite 
voor doen om dit, precies op het juiste moment, 
vast te leggen. Een seconde eerder of later en er 
vallen gaten in de zwerm, waardoor je een 
chaotische foto krijgt. Nu is het hele beeld gevuld 
in een spannende compositie met prachtige 
scherpte-diepte. Heel mooi zijn de kleuren in 
deze foto: wit en grijs en dan dat rode van het 
zomerkleed dat eruit knalt. Deze foto hadden we 
zelf ook wel willen maken! 
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2e prijs - Jouw foto afgedrukt op plexiglas ter waarde van €100,- 
 

Winnaar: 
Jeroen Both 
 
Eigen toelichting: 
Vanaf het platform van de Kiekkaaste bij Nieuwe 
Statenzijl een zonsondergang gefotografeerd. De 
foto kijkt uit over de Dollard in de richting van 
Emden. De foto is gemaakt tijdens laag water. Op 
dat moment kwam ook nog eens een zwerm vogels 
overvliegen om een plekje te vinden voor de nacht. 
Door het naar zee stromende water vanuit het 
achterliggende gebied komt een mooi dun laagje 
water op de droogvallende kwelders te staan. In 
het laatste zonlicht van de dag geeft dit een 
sprookjesachtig effect met prachtig lijnenspel in het 
landschap van de geulen. 
 
Jurybeoordeling: 
Hier is heel bewust een standpunt gekozen. De 
fotograaf heeft ontdekt dat het zonlicht op die 
structuur van de slikkige priel een hele mooie 
weerspiegeling geeft. De zwerm vogels in de 
achtergrond geven het nog iets extra’s. Dit is een 
foto die je wilt laten zien aan mensen die nog nooit 
op de Wadden zijn geweest: zo mooi is het. Het is 

niet zomaar een plaatje, maar hier is ook vastgelegd wat het gebied met je doet, er zit emotie in. Het beeld is heel kenmerkend voor het deel van de Wadden 
waar het gefotografeerd is. Als je zo zit bij de Kiekkaaste aan de Dollard bij het Groningse Nieuwe Statenzijl, dan zie je het ook zo: die diep uitgesneden 
prielen. In de nabewerking zijn de kleuren wel wat dik aangezet, met een hoge verzadiging.  
 
  



 
 

3e prijs – Boek ‘Het wad te Voet’ ter waarde van €25,- 
 

 
Winnaar:  
Aafje Aantjes 
 
Eigen toelichting:  
Strandloper, Buren 
 
Jurybeoordeling: 
Kenmerkend voor de 
drieteenstrandloper is dat hij 
precies op de vloedlijn loopt. 
Dat is hier mooi vastgelegd in 
een compositie die klopt. De 
vloedlijn loopt van rechtsonder 
naar linksboven en de vogel 
staat niet in het midden, maar 
mooi op een snijpunt. De 
spiegeling in het water maakt 
het geheel spannend. 
  



 
 

3e prijs – Boek ‘Het wad te Voet’ ter waarde van €25,- 
 
 

Winnaar: 
Huib Limberg 
 
Eigen toelichting: 
Opvliegende spreeuwen 
‘geëscorteerd’ door weidevogels! 
 
Jurybeoordeling: 
Deze foto is gemaakt op een uniek 
moment waarbij de lucht dreigend 
zwart is en de vleugels van de vogels 
nog nét opgelicht worden. Voor een 
fotograaf is het een uitdaging om in 
deze omstandigheden een goede 
belichting te kiezen. Je hebt te maken 
met een enorm contrastverschil. Vaak 
wordt de lucht te donker en zijn de 
vogels overbelicht. Hier is dat goed in 
bedwang gehouden. Je kunt niet zien 
welke vogels het zijn, dat voedt in dit 
geval de fantasie: er zit suggestie in. 
Een foto die nooit verveelt en 
voortdurend vragen op blijft roepen. 

  



 
 

3e prijs – Boek ‘Het wad te Voet’ ter waarde van €25,-  
 

 
 
Winnaar: 
Lieke Dekker 
 
Eigen toelichting: 
Na een heerlijke tocht op het wad keek ik vanaf de dijk hoe het water terugkwam en hoe de zon de polder achter de dijk oogverblindend felgroen maakte. Ik 
miste de WEX enorm én besefte dat dit plekje op de dijk bij Formerum mijn favoriete plek ter wereld is :) 
 
Jurybeoordeling: 
Deze foto is waarschijnlijk gemaakt met een mobiele telefoon en laat zien dat je daar tegenwoordig hele mooie foto’s mee kunt maken. Je ziet heel mooi de 
overgang van het wad naar de kwelder, waarbij op één moment heel veel verschillende soorten licht zijn gevangen. Het is een kenmerkend beeld voor 
Terschelling. Zo kun je dat heel vaak zien als je daar staat. Het licht is er nooit hetzelfde. Er is gekozen voor panorama formaat met de dijk centraal in het 
midden, de enige manier om dit te laten zien. De zon aan de rechterkant is wel wat te veel uitgebrand en de horizon golft een beetje.  
  



 
 

3e prijs – Boek ‘Het wad te Voet’ ter waarde van €25,- 
 
 

Winnaar: 
Fransje Grisnich 
 
Eigen toelichting: 
Ik kan heel erg genieten van 
de strandlopertjes op de 
stranden van de 
Waddeneilanden. Deze groep 
fotografeerde ik op het strand 
van Texel. 
 
Jurybeoordeling: 
Dit is een lekkere stormfoto 
met die ruige zee en twee 
meeuwen die in de verte nog 
door de lucht zweven. Een 
mooi, herkenbaar beeld met 
veel licht en dynamiek. Het zal 
bij veel mensen een prettige 
herinnering oproepen. Door het 
beeld aan de rechterkant en 
onderkant iets krapper uit te 
snijden, was het een sterkere 
foto geworden.  
  



 
 

3e prijs – Boek ‘Het wad te Voet’ ter waarde van €25,- 
 

 
Winnaar: 
Herman Treep 
 
Eigen toelichting: 
Lijnenspel van harde wind en 
helmgras. 
 
Jurybeoordeling: 
Het landschap kan ook op 
detailniveau heel interessant zijn. 
Dat laat deze foto zien. Door de 
wind tekent het helmgras cirkels in 
het zand. Door het helmgras links 
in beeld te brengen, is er ruimte 
voor de bochten aan de 
rechterkant. Een prachtig, 
herkenbaar beeld. Er zitten nog 
wel wat storende elementen in de 
foto. Links is een plukje helmgras 
half in beeld gebracht. Wat was er 
gebeurd als deze helemaal in 
beeld stond? Mogelijk had dat een 
betere foto opgeleverd. De jury 
verschilt van mening over de 
wortelrandjes. De één vindt dat 
storend, een ander juist speels.  
 

  



 
 

4e prijs – Boek ‘Klein Grut’ en kaarten set ter waarde van €20,- 
 

  
 
Winnaar: 
Willem Wilstra 
 
Eigen toelichting: 
Windstil Wad vanaf de Holwerder Balg, het Oerd met zogenaamde Pinkeduinen. 
 
Jurybeoordeling: 
Hier is een opvallend kader gekozen, waarmee de lange lijnen worden benadrukt. Opvallend zijn de kleuren: zo strakblauw en helder wit is het niet vaak. Dit is 
een moment in het licht dat binnen een minuut weer voorbij is. De zon breekt heel even door en licht de duinen op. Het lijkt wel de Middellandse Zee, maar 
het is het ruwe, oorspronkelijke landschap van het Oerd bij Ameland. Mooi is de combinatie van de duinen en de handen van de mens: de betonning.  
  



 
 

4e prijs – Boek ‘Klein Grut’ en kaarten set ter waarde van €20,- 
 

 
Winnaar: 
Rob Reintsema 
 
Eigen toelichting: 
Het Wad bij Terschelling 
vlak voor zonsopkomst. 
Honderden rosse grutto’s 
waren al vroeg wakker en 
druk bezig met foerageren 
op het droogvallende wad 
 
Jurybeoordeling:  
Deze valt op door de 
prachtige kleuren in de 
lucht, gecombineerd met 
een mooi lijnenspel op het 
strand. De overgang van 
het strand naar het water is 
op deze foto prachtig 
gevangen. 
  



 
 

4e prijs – Boek ‘Klein Grut’ en kaarten set ter waarde van €20,- 
 
 

Winnaar: 
Agna Bartels 
 
Eigen toelichting: 
Deze foto is gemaakt 
vanaf de boot van 
Ameland naar Holwerd 
bij het vallen van de 
avond... 
 
Jurybeoordeling: 
Een beetje flets in de 
kleuren, maar wel een 
mooi waddenlandschap 
met een fijne lucht er 
boven. 
  



 
 

4e prijs – Boek ‘Klein Grut’ en kaarten set ter waarde van €20,- 
 
 

Winnaar: 
Hester Busse 
 
Eigen toelichting: 
Hollandser kan amper: 
lijnenspel van sloot, dijk 
naar het Markerpaard 
en het IJsselmeer en 
een lekkere wolkenlucht. 
 
Jurybeoordeling: 
Deze foto is gemaakt bij 
het IJsselmeer. De 
fotograaf heeft een 
prachtig lijnenspel weten 
te vangen van water en 
land. Qua compositie 
een sterke plaat.  
  



 
 

4e prijs – Boek ‘Klein Grut’ en kaarten set ter waarde van €20,- 
 
 

Winnaar: 
Anna Walters 
 
Eigen toelichting: 
Avondrust op het wad van 
Terschelling. 
 
Jurybeoordeling: 
Het stille wad met een 
platbodem. Ondanks de 
scheve horizon zijn hier de 
elementen van ruimte, 
serene rust, en de 
ambachtelijke mens (geen 
snelle Rib of luxe jacht), in 
een oorspronkelijke 
omgeving mooi 
weergegeven.   
 


