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De Jury

Louis Visseren Peter Willemse

Ik heb een aantal jaren fotografie als professie gehad. Vanuit mijn bedrijf 
“Viesereine Fotografie” www.viesereine.nl bood ik bedrijfsreportages en 
familiefotografie aan. In samenwerking met een uitvaartorganisatie 
maakte ik afscheidsrapportages en momenteel werk ik nog voor de 
Stichting Make a Memory (https://makeamemory.nl/). Andere 
opdrachtgevers komen uit het kunstcircuit, waar vooral productfoto’s voor 
websites en catalogi worden gevraagd. Gedurende een aantal jaren 
organiseerde ik groeps-fotoreizen door Cambodja.

Ik ben lid van de landelijke gespreksgroep BMK en bezit het predicaat 
FIAP-E. Ik ben bondsmentor en houd lezingen en geef cursussen voor de 
Fotobond. Tevens ben ik lid van de taakgroep Opleidingen en Sprekers. 
Documentaire Fotografie heeft mijn speciale belangstelling. Veel inspiratie 
put ik uit het verzamelen van fotoboeken.

Net als Louis ben ik lid van de BMK-groep. Ik ga niet veel naar de 
bijeenkomsten, maar ben wel trots op de titel. Er gingen best wel wat 
deuren open na het behalen van het predicaat BMK. Zelf ben ik lid van      
3 fotoclubs, geef lezingen, doe jureringen en ben mentor bij de Fotobond. 
Een druk baasje en dat doe ik graag. Ik heb met plezier naar jullie werk 
gekeken. Misschien tot gauw.

http://www.viesereine.nl/
https://makeamemory.nl/


Juryrapport
Van de Redactie: De individuele jurybeoordelingen van de clubs zijn toegevoegd aan elke clubpagina in deze presentatie. 

Evenzo de jurybeoordelingen van de winnende foto’s.

“Fotografie is geen sport” dat weten we allemaal en toch organiseren we veel wedstrijden rondom ons fotowerk. We 
hebben de behoefte het oordeel over onze foto’s naast elkaar te zien. Ook natuurlijk om dan vast te stellen wie er het 
beste is uitgekomen en waar de jury minder waardering voor had. Dat de boodschap van de jury niet altijd leuk is 
realiseert deze jury zich terdege. Per slot van rekening werd het fotowerk met liefde en passie gemaakt en heeft al 
een paar selecties meegemaakt voordat het binnen de club opnieuw werd uitgezocht voor de inzending van deze 
afdelingswedstrijd. Wanneer een foto dan niet  hoog eindigt, stelt dat teleur. Toch zou er vooral een bemoediging 
vanuit moeten gaan en zou je je de vraag moeten stellen of je foto wel zo origineel was als je tot dusver aannam. Ook 
stond je misschien onvoldoende stil bij wat je precies met je foto aan de wereld wilde vertellen. Had je niet teveel 
aandacht voor de vorm en was je aan de inhoud niet toegekomen. Allemaal overwegingen die je bij een volgende 
wedstrijd kunt laten gelden. 

De winnaars hebben vast deze werkwijze toegepast. De jury was unaniem bij het bepalen van de top 4 in deze 
wedstrijd. En behoor je zelf niet tot de winnaars, denk dan terug aan het plezier dat je aan je foto hebt beleefd bij het 
maken, selecteren en inzenden. 



1ste Plaats – FK Eemland – 148 Punten. Winnaar van de Dick van Groningen Schinkel Trofee.

Bianca Pauline Buijtenhuis Annet Neijmeijer Anneke de Leeuw Bert van den Broek

Annemiek van der Kuil

Huub van den Hengel Jauko Verschure Annet Neijmeijer Heleen Jonkman

Gerhard Oude Vrielink

Een sterke selectie stuurde deze club in met opvallende beelden van de onderwaternimf  (Bianca Pauline Buijtenhuis) die heel geloofwaardig de rol van 

Ophelia uit Shakespeare’s Hamlet, een verstilde opname van berenklauwen (Anneke de Leeuw) in een mooie bewerking en een gestileerd 

meisjesportret (Jauko Verschure )waar de symmetrie van opvalt. 

Ook de overige beelden scoorden hoog zodat deze club, hoewel deze geen individuele winnaar opleverde toch het hoogst aantal punten van alle clubs kreeg.



2de Plaats – FC Nieuwegein – 144 Punten

Maar liefst 3 foto’s uit deze reeks haalde het tot individuele prijzen. Toch waren er grote verschillen in deze inzending te 
zien. Naast de winnaars zien we hier nog een sterk beeld (Heikki Vierbergen)  van de pottenbakker. Een onder moeilijke 
lichtomstandigheden gemaakt portret in het halfduister van zijn atelier.

Heikki Vierbergen Hekki Vierbergen Yvonne Moelands Cor van Schaik Yvonne Moelands

Henk Tromp

Henk Tromp

Marijke van Loon

Marijke van Loon Cor van Schaik



3de Plaats – FG Fotogein – 140 Punten

Eenvoud in dit minimalistische beeld (Kas Maessen) dat slechts een deuropening laat zien, maar in een intrigerende compositie. De 
ijsverkoper en schoonmaker in één beeld (John Roeleven) samengebracht. De koele tinten en lage standpunt maken dit tot een 
opvallend beeld. Een zeldzame sportfoto in deze collectie. De draver met nummer 1 haalt een rivaal in. Een sportbeeld met een
verhaal (Yolande Simarro).

Kas Maessen Ton Verweij

Bertus de Ruiter Henk Post Ruud van Eijkelenborg

John Roeleven Erik Hendriksen Jan Donders Yolanda Simarro Marijke van Overbeek



4de Plaats – FC Perspectief – 138 Punten

Een teer beeld (Gijs te Pas) van een libel op een uitgebloeide stengel en in prachtig licht gezet tegen een mooie achtergrond. De 
rankheid van het insect harmonieert mooi met de stengel waar hij op zit. Een toevallige visuele ontmoeting met een buspassagier 
levert een interessant beeld (Dick Brouwer) op. Minder toevallig is het geposeerde portret van het meisje in het rood. Ze heeft de 
uitstraling van een flamenco danseres en toont een zwierige beweging (Gijs te Pas).

Gijs te Pas

Paula van den Akker Hélène van Hout Hester Busse

Fred Trappenberg Dick Brouwer Gijs te Pas Marjon Birza Jos Bornhijm

Hélène van Hout



Gedeelde 5de Plaats – FC ‘t Gooi – 136 Punten

Stil en verlaten drijft deze platbodem op het water (Anneke Woning). De horizon bestaat slechts uit windturbines. Oud en  
nieuw zijn hier op een minimalistische manier samengebracht. 2 witte paarden in een berglandschap (Rob Knopperts). Een 
ander tweetal wordt gevormd door de 2 bomen, die ook al zo dicht bij elkaar staan. De natuur laat zoveel schakeringen van 
de kleur groen zien. Een mooi sfeerbeeld (Jan Vogelzang) is hier ontstaan in deze dubbeldruk van een poortje en een 
bosgezicht. De kleuren komen op een natuurlijke manier bij elkaar.

Anneke Woning Eric Velzeboer Nico Grim Bob van Altena Eric Velzeboer

Jan Vogelzang

Anneke Woning Rob Knopperts Wendy van Kuler Jan Vogelzang



Gedeelde 5de Plaats  – FC Camera Obscura - 136 Punten

In warme tinten gaat de zon onder in dit coulissen landschap. De horizontale lijnen geven het beeld (Floris Calandt) de 
rust die er weldra over neerdaalt. De natuur kan wreed zijn. Ook in het kleine kan dat worden aangetoond zoals hier 
(Riëtte van Wijngaarden) waar een vlieg door de zonnedauw wordt verslonden. Fraaie macro met mooie onscherpe 
achtergrond.

Renée Egbrink Kees de Rijk Erik van Barneveld Renée Egbrink Floris Calandt

Floris Calandt Kees de Rijk Chris Fraikin

Riëtte van Wijngaarden Robert Strelitski



Gedeelde 7de Plaats – CFC Lek en Licht – 135 Punten

Een beeld (Christophe Thole) dat doet denken aan de Amerikaanse fotografie uit de jaren 30 van de lunch 
op de wolkenkrabber. Om de verwijzing naar het verleden te versterken heeft de maker de foto in sepia 
gemaakt. Een heel ander tijdloos beeld (Cristhel Ros) zijn de 2 pubers in de auto onderweg naar een feest? 
Vol zelfvertrouwen en met veel voorpret. Het open doorkijkje (Yvonne van Gils) is een goed minimalistisch 
beeld, waarin de primaire kleuren opvallen.

Yvonne van Gils Jan Gruiters Ineke Mighorst Cristhel Ros Yvonne van Gils

Bart Tielens Christophe Thole Cristel Ros Jan Gruiters

Thea de Goede



Gedeelde 7de Plaats – FC ZoneV – 135 Punten

Wat heb je nodig om een paard uit te beelden? Niet meer dan een enkel oog. Heel minimalistisch maar toch effectief (Betty Duijff). Ook een landschap kan 
heel simpel worden verbeeld. Deze minimalistische foto (Antje Trip) straalt stilte, rust en verlatenheid uit. Een dubbelportret (Ben Rijnink) van een man en 
een vrouw, beide op leeftijd. De gelukzalige uitdrukking van de vrouw en de tedere blik in de ogen van de man verwijzen maar naar één ding: “liefde” Een 
foto (Ben Rijnink) met een verhaal. Het gaat over een bericht dat in een fles zojuist is aangekomen. Dat laatste valt op te maken aan de ongeduldige blik in 
de ogen van de vrouw.  

Bettie Duijff

Antje Trip Antje Trip

Gerdien Langenbarg

Marjolein Dijkman

Gerrit Wieberdink Annie Gansekoele Ben Rijnink Ben Rijnink

Bert van Goor



Gedeelde 7de Plaats – FC Vleuten – 135 Punten

Een vader neemt zijn kleine dochter aan de hand  in een museale omgeving (Hans van den Berg), die als achtergrond dient en 
hiermee een theatrale uitstraling geeft. Vader en dochter op het toneel van het leven. Leuk dat de kleuren zo goed 
harmoniëren in deze foto. Is het een studiezaal of openbare ruimte waar dit meisje heel alleen zit (Mike van Schoonderwalt.) 
De vrolijke kleuren van de kleurvlakken boven haar brengen toch niet de gezelligheid waar ze  misschien naar op zoek is. 
Maar gelukkig kan ze communiceren met haar telefoon. Het is een beeld wat opvalt en waarnaar je terugkijkt

Christophe Vico

Hans van den Berg Elisa van Bruchem Koos Mast

Leni Valk

Hans Boerkamp Jurgen van der Hulst Anneke Jansen Hans van den Berg Mike van Schoonderwalt



Gedeelde 10de Plaats - FWG De Verbeelding – 133 Punten

Een verliefd stel gaat omhoog op de roltrap en werkt op de lachspieren van 2 pubermeisjes die aan de andere kant 
naar beneden gaan (Trevor Simpson). Zou het knipgebaar verwijzen naar het moeten losmaken van de 
mondmaskers? Een klein verhaal in één foto. Een ongebruikelijk beeld (Carol Olerud) van een man in zijn auto vóór 
zijn huis. Een avondfoto met groothoek perspectief. Zijn auto vult de hele voorgrond. Wellicht ook de voorliefde van 
de man. De rust tijdens de avondmaaltijd die in de schaduw van het smalle straatje wordt genoten geeft prachtig de 
sfeer weer in dit Zuid-Europese plaatje (Frans Buitendijk).

Danny Kalkhoven Frans Buitendijk Trevor Simpson Frans Buitendijk Carol Olerud

Trevor Simpson Margriet Jansz Margriet Janz Carol Olerud Danny Kalkhoven



Gedeelde 10de Plaats - FG De Essentie – 133 Punten

Een dubbelbeeld (Marloes van Slobbe-Nieuwerkerk) van vergane schepen en het strand. Hiermee wordt de 
vergankelijkheid wel heel direct in beeld gebracht. Het geheel doet denken aan een beschilderd tegeltje uit het verleden. 
De saxofoniste koestert haar instrument. Musici worden vaak één met hun instrument en dat is hier goed verbeeld (Dicky
de Haan). Een mysterieus beeld ontstaan door reflectie en weerspiegeling. Heel complex om te volgen in welke laag je 
kijkt. Maar de kleuren vloeien zo mooi samen dat het geheel een nieuwe compositie wordt (Vera van der Paardt).

Marloes van Slobbe-Nieuwerkerk Jirka Marsal Dick Jeukens Dick Jeukens Dicky de Haan

Dicky de Haan Vera van der Paardt Mara MorrisMara Morris

Vera van der Paardt



Gedeelde 12de Plaats – Foto Flash Vianen – 131 Punten

Er waren grote verschillen te zien in deze club. De prachtige omgevallen boom die op de dronefoto (Louis Revenberg) 
voorkomt die tot de winnaars behoort en het aandoenlijk verzopen muisje (Cock Krouwel) naast het omgekeerde 
vakantieportret (Bart Smulders) van de vissershaven, waar de compositie aan alle zijden evenwichtig is.

Cock Krouwel Bart Smulders
Ger de Fooy Marleen Schrijvers John Meijers

Lidy van Dijk Hans van Ginkel Marina Rijpkema Gerda Meerstra Louis Revenberg



Gedeelde 12de Plaats – AFC Flevo – 131 Punten

Onverstoorbaar wandelt de ganzenfamilie (Gerrit Ockers) voor de auto op de snelweg. Snel 
handelen was geboden voor de fotograaf die met een laag standpunt deze scene vastlegde. 
De confrontatie met de boer (Cees van der Jagt) is meer dan duidelijk. Een brok 
onverzettelijkheid, voor zolang als het duurt. Een nieuwsfoto uit de huidige actualiteit.

Jos van de Hoef Marieke Jongerden Dirk Duipmans Bert Rowold

Astrid Simones

Barry de Haan Dick Sleiffer Sylvia Koster Gerrit Ockers

Cees van der Jagt



Gedeelde 14de Plaats – FC Iris – 126 Punten

Een paar maten rust voor de saxofonist (Ed van der Weijden). Zijn gezicht en zijn instrument beide en profiel in beeld gebracht. De 
complexheid van de tulp – onze nationale trots – getoond met doorschijnend licht, waardoor alle aders zichtbaar worden (Marrie
Pauw).

Frans Sanders Ed van der Weijden Dick van Doorn

Marrie Pauw Peter de Boer

Albertine Boere Pieter Boere Valerio van Laere Marrie Pauw Ruud Biesbroek



Gedeelde 14de Plaats – FK Hoevelaken – 126 Punten

In een zwart-wit beeld (Hans Kerchman) toont de maker een waterlandschap met pier. Met een lange sluitertijd bevriest 
het water, maar krijgt de lucht extra dynamiek door de bewegende wolken. De stilte is dus slechts schijn. Stilte over het 
boerenland (Rob Timmer). De maan schijnt helder en ook de felst schijnende sterren zijn te zien. Genoeg licht om de 
bomen in silhouetten weer te geven en de gebouwen een traditionele uitstraling te geven. Romantiek op het platteland.

Henk Buitink Johan van der Helm

Nel Schoon

Jos Vreeswijk Meike Nachenius Nel Schoon

Rob Timmer Rob Timmer

Hans Kerchman

Hans Kerchman





Winnende Individuele Foto’s



1ste Plaats – Marijke van Loon– FC Nieuwegein – 18 Punten

Een klassiek portret van een dame die een aardbei snoept. Wat opvalt is de theatrale opstelling in dit geposeerde 
portret in een klassieke natuurlijke verlichting aan één zijde van het model in prachtige bijna monochrome kleuren. Veel 
aandacht voor de entourage met kleding, achtergrond en rekwisieten. De actie is sensueel en verleidelijk in beeld 
gebracht. Alles ademt hier schoonheid. 



2de Plaats – Louis Revenberg– Foto Flash Vianen– 17 Punten

Een verrassend beeld van een omgewaaide boom. Fantastisch gebruik gemaakt van het luchtperspectief dat je met een drone kunt bereiken. 
Dronefotografie gaat helaas vaak niet verder dan een foto van bovenaf gezien. Dat is hier uiteraard ook het geval, maar de maker speelt met het 
perspectief en suggereert een boom in zijn natuurlijke verticale stand. Pas bij betere beschouwing wordt de scene duidelijk. De fietser en 
verkeersbord onderaan in het beeld maken de compositie af. Het verhaal gaat over de kracht van de natuur die zelfs de grootste boom kan vellen 
en heeft hiermee ook verwijzingen naar de verwachting over naderende krachtige stormen als gevolg van de  klimaatverandering.



Gedeelde 3de Plaats – Heikki Vierbergen– FC Nieuwegein – 16 Punten

Een heerlijke foto is dit stilleven. Naar de klassieke schilderkunst gemaakt. Mooi van compositie en entourage  van 
achtergrond etc. Ook qua voorstelling is het een geloofwaardige 17-eeuwse maaltijd met aardappelen, uien en noten 
plus water en wijn. En dan natuurlijk die smakelijke vis, waarvan de huid in mooi licht is weergegeven. Het spiegelende 
tafeloppervlak is daarentegen weer iets “too much”



Gedeelde 3de Plaats – Cor van Schaik – FC Nieuwegein – 16 Punten

“Too much” was misschien ook wel de eerste reactie bij het zien van deze collage foto. Maar de foto verdient een nadere beschouwing. De maker is zelf 
aanwezig met zijn hand met schilderspenseel, waarmee hij de wereld zichtbaar maakt. Zijn kritische blik ontwaart een aantal misstanden in ons land. 
Teveel vliegtuigen, teveel boerderijdieren waar onze bestuurders op kousenvoeten doorheen proberen te komen. Ook de stedelijke bebouwing en gebruik 
van grond voor agrarische doeleinden komt aan bod zodat er voor de natuur steeds minder overblijft. Een enkele kauw staat nog voor onze natuur. 
Inhoudelijk een sterke foto



Van de redactie:

10 Foto’s ontvingen 16 punten. De Jury bepaalde dat de 2 foto’s van Cor van Schaik en Heikki Vierbergen 
samen de gedeelde 3de Plaats verdienden. 
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Verantwoording

De Wedstrijdcommissie van de Afdeling 07 Utrecht ‘t Gooi bestaat uit Hans van Hal (FC Perspectief) en Rob 
Gerritsen (FK Eemland).

De Wedstrijdcommissie is geen onderdeel van het Afdelingsbestuur en heeft een ondersteunende functie 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dat is in goed overleg tot stand gekomen.

De richtlijn voor de Wedstrijdcommissie is het wedstrijdreglement.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Alle vragen en opmerkingen gaarne richten aan het Afdelingsbestuur.

Hans van Hal

Rob Gerritsen

wedstrijden.afd07@fotobond.nl

mailto:wedstrijden.afd07@fotobond.nl

