Winnaars en juryrapport van de fotowedstrijd 2021

September 2021

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

1e prijs - Een fotoworkshop in het waddengebied ter waarde van € 175,Winnaar:
Michel Knikker
Eigen toelichting:
Lichtende nachtwolken vastgelegd
vanaf een platbodem, genomen
liggend tussen Engelsmanplaat en
Schiermonnikoog.
Jurybeoordeling:
Deze foto roep meteen emotie op.
Je herkent als kijker de unieke rust,
ruimte en stilte van waddengebied.
De compositie is prachtig met links
een punt van herkenning, de punt
van een platbodem en een mast die
precies op de horizon eindigt. Dan
wordt je blik naar rechts getrokken,
naar de oneindigheid met lichtende
nachtwolken. Dit is een schitterend
natuurfenomeen dat je alleen in de
zomer op zeldzame momenten kunt
treffen met windstil weer en een
schone, heldere lucht. De kleuren
zijn prachtig en typerend voor de
Wadden. Enige puntje van kritiek
van de jury is de fotobewerking op
het schip aan de linkerkant. ‘Het
oplichten van het schip en de
netten is nét iets te sterk aangezet’.

2e prijs - Jouw foto afgedrukt op plexiglas ter waarde van € 100,Winnaar:
Jutta Bieseman
Eigen toelichting:
Een enkele hardloper
door de zeemist.
Jurybeoordeling:
Schitterende foto met
heel veel sfeer in de
complementaire kleuren
rood, groen en blauw.
Deze landschapsfoto in
heeft een prachtige
balans met links de
jogger in het rood, dan
het Heartbreak Hotel
wat nog nét uitsteekt
boven de zeedamp en
rechts de duinen.
Zeedampen komen
plotseling op en dan zit
je er binnen een paar
minuten middenin. Hier
heeft de fotograaf
precies op het juiste
moment de foto
gemaakt. Opvallend detail is het strand. Niet keurig aangeharkt, maar hier en daar wat plassen water. Dit geeft de foto een prachtige najaarssfeer volgens de
jury.

3e prijs – Dé Wijs met de Waddenzee duurzame sweater t.w.v. € 75,Winnaar:
Karin de Jonge
Eigen toelichting:
In één van de kleine slootjes op Texel
zag ik prachtig gekleurd kwelwater. Een
schitterend vliesje legde
regenboogkleuren op het water. Toen er
ook nog een metaalvlieg op kwam zitten,
was het beeld compleet.
Jurybeoordeling:
Het lijkt wel olie op het water, maar dit
dunne vlies wordt gemaakt door de
natuur zelf. In omhoog borrelend
kwelwater zitten allerlei mineralen uit de
grond verstopt die reageren met zuurstof.
Afhankelijk van het soort mineralen en de
reactie, kan dit vlies voorkomen in meer
blauwige of meer paarsige tinten. De
hoek van waaruit gefotografeerd wordt,
heeft ook invloed op de manier waarop je
de regenboogkleuren waarneemt. Deze
hele felle roze en gele kleuren zijn wel
nieuw voor de jury. Het mozaïek waarin
het vlies uiteen is gebrokkeld en dan het
kleurrijke insect wat daar net op geland
is, maakt deze foto een terechte winnaar
in deze fotowedstrijd met als thema
‘Kleur’. Kritiekpuntje van de jury is dat in deze foto niet de regel van derden is toegepast, waardoor de aandacht niet direct naar het insect gaat. Had het
beestje iets meer naar rechts gezeten of was de foto net iets anders uitgesneden dan was het beeld nog sterker geweest. Het is desondanks een foto die laat
zien hoe prachtig het wad is, ook op detailniveau. Niet iedereen heeft oog van dit soort kleine pareltjes in de grootsheid en uitgestrektheid dat het wad ook is.

