Fotowedstrijd 2017
Tussen Dommel en Tongelreep
In 2002 begonnen Age Opdam en Mirjam Matze met de biologisch-dynamische boerderij de ‘Genneper
Hoeve’. Vijf jaar geleden werd de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep (SVLEG) opgericht.
Daarnaast zorgde precies 40 jaar geleden de actie ‘Houdt Gennep landelijk’ ervoor, dat het
oorspronkelijk karakter van het gebied behouden werd. Drie jubilea dus, die de basis vormen van een
reeks activiteiten in 2017. Een van die activiteiten is de fotowedstrijd ‘Tussen Dommel en Tongelreep’.
De fotowedstrijd
Iedereen kon meedoen. Of je al jaren fotografeerde met een super de luxe camera of dat je het voor het
eerst deed met je telefoon. Iedereen die mee deed, mocht maximaal 5 foto’s insturen. Maar één of drie
was ook goed. De foto’s mochten over van alles gaan, als het maar iets te maken had met het gebied
tussen Dommel en Tongelreep, het landgoed Gennep. Erv werden 195 foto’s ingestuurd. Alle foto’s zijn te
zien op de website.
De jury
De jury bestond uit drie leden en een voorzitter zonder stemrecht die de procedure bewaakte. De
juryleden waren:
- Kees Martens, een van de vaste fotografen van het Eindhovens Dagblad.
- Frits Achten, beeldend kunstenaar en hoofd CKE-projectbureau AK.
- Age Opdam, bioloog en boer van de Genneper Hoeve.
- Voorzitter zonder stemrecht is Hans Zoete, voormalig directeur van museum ’t Oude Slot.
Criteria
De jury lette op hoe het thema verbeeld werd, op originaliteit, eigenzinnigheid en op vormgevingsaspecten
als het juiste moment, compositie, lichtgebruik, standpunt enz.
Openbare bespreking / prijsuitreiking
Op zaterdag 9 september 2017 om 11.00 uur was de prijsuitreiking. Er werd gestart met de openbare
bespreking van de beste 25 foto’s. Hans Zoete en Paul Veltman (fotograaf en fotodocent) voorzagen ze
allemaal van deskundig commentaar. Op het eind van deze openbare bespreking werden de winnaars
bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.
Tentoonstelling
De genomineerde foto’s worden geëxposeerd tijdens het weekend in de Genneper Hoeve en daarna van
29 september tot en met 9 november in woon/zorgcentrum Kortonjo, Herman Gorterlaan 1, 5644 SB
Eindhoven. Later in dit seizoen zijn de foto’s nog op meer plaatsen te zien. Alle inzendingen en dus ook de
prijswinnaars en genomineerden blijven op de website staan.
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Jurering
De jury heeft alle 194 ingezonden foto’s individueel bekeken en beoordeeld. 37 foto’s gingen er door naar
de tweede ronde. Na het formuleren van een algemene indruk, een puntentelling en een uitgebreid
gesprek werden er uit deze 37 foto’s, 25 genomineerd voor de tentoonstelling. Uit deze 25 werden na een
goed gesprek de vijf winnende foto’s aangewezen. Er is geen verschil in rangorde gemaakt tussen de
winnende vijf foto’s. Dat geldt ook voor de 20 genomineerden.
Algemene Indruk
Als algemene indruk van het totaal aan inzendingen wordt door de jury het volgende opgemerkt:
o Weinig mensen, weinig zwart / witfoto’s
o Veel ‘wilde’ dieren, vogels, vlinders, kikkers etc.
o Weinig agrarisch werk en weinig koeien in het landschap
o Veel fraaie (vaak geromantiseerde) natuurlandschappen
o Weinig beelden van de stedelijke omgeving.
o Veel voorjaar en planten in bloei. Veel minder herfst en winter
o Veel liggende formaten, veel gebruik van scherp / onscherp
o Veel klassieke doorkijkjes en gebruik van coulissen perspectief
o Veel fotografen waarderen het gebied, veel foto’s zijn een ode aan de schoonheid
Winnaars en Nominaties
De jury heeft 25 foto´s aangewezen voor de expositie. Verder heeft zij uit deze 25, de beste vijf foto’s
vastgesteld en van commentaar voorzien. Er is voor de winnaars en genomineerden geen volgorde
bepaald.

De 5 winnende foto’s op alfabetische volgorde:
• Berry de Jong ( foto 1)
• Jacob Kuypers (foto 2)
• Ilona Swinkels ( foto2)
• Karin Verbruggen (foto 1)
• Mark Verheul ( foto 1)
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Berry de Jong ( foto 1)

Ilona Swinkels ( foto 2)

Fraaie zomerse sfeer. Er is menselijke activiteit te
zien. Mooi gebruik van de onscherpte en het
prachtige lage tegenlicht. Het blauwe
diafragmavlekje zit compositorisch op de juiste
plaats.
De zwevende onscherpe aren op de voorgrond
versterken de romantische indruk, ze geven je
het gevoel dat je helemaal omgeven bent door
natuur.

Expressief romantisch landschap. Weliswaar een
beetje teveel bewerkt, en daardoor wat over de
top, maar dat wordt goed gemaakt door dat fijne
vliegtuigstreepje links boven in het beeld. De foto
gaat daardoor een beetje ‘schuren’: een beeld
dat wat nostalgisch naar het verleden verwijst,
blijft toch 2017.
Fraai lichtgebruik en inzet van bewegingsonscherpte.

Jacob Kuypers (foto 2)

Karin Verbruggen ( foto 1)

Een indrukwekkend landschap dat doet denken
aan oude Hollandse meesters als bv van
Ruysdael. Dreigende luchten, een regensluier in
de verte, laag, fel licht, grote contrasten tussen
licht en donker.
Het wateroppervlak werkt als een spiegel en
verhevigt het theatrale effect. Deze foto is
gemaakt op het juiste moment, op de juiste plek.

Verrassend origineel portret van een kalf. Onder
andere door het ongewone standpunt en de
uitsnede. Niet het koeienoog staat centraal maar
de snuit, alsof die contact met ons zoekt. Prachtig
gebruik van het tegenlicht waardoor de contour
van de kop en de snorharen heel mooi afsteken
tegen de donkere achtergrond. Hoe dan ook
werkt de oplichtende kop heel mooi tegen de
grote donkere leegte.

Mark Verheul ( foto 1)
Een duidelijk menselijke ingreep in een agrarisch
landschap. Toch past de plastic kas in de natuur.
De woekering van planten in en om de kas zorgen
voor eenheid. Ook de keuze voor zwart wit heeft
dat bindend effect.
Het zachte licht en de transparantie en reflectie
van het plastic, werken vervreemdend.
Dat wordt versterkt door het zwart/wit en de
‘doorgedrukte’ dramatische wolkenpartij.
De symmetrie versterkt hier de compositie. De
balans tussen halfronde kas en de restruimte is
raak: ze zijn allebei even belangrijk. Goed gebruik
van standpunt/brandpunt.

www.levenderfgoedgennep.nl

