Juryrapport prijsuitreiking jaarlijkse fotowedstrijd gemeente Weesp
Ook dit jaar heeft de gemeente weer veel inzendingen mogen ontvangen voor de jaarlijkse
fotowedstrijd. Maar liefst 63 foto’s in totaal.
Hartelijk dank aan allen die weer meegedaan hebben en hun foto’s hebben ingestuurd. Het
was weer een waar genoegen om alle foto’s te bekijken. Zoveel mooie plekjes die fotogeniek
zijn in Weesp. Het is een lust voor het oog. Ook zien meerdere fotografen dezelfde mooie
plekjes…zo ziet de jury dat de Lange Vechtbrug bijzonder favoriet is onder veel
fotografen…en dat is begrijpelijk…het is ook een waar plaatje op meerdere momenten van
de dag en tijdens de verschillende weersomstandigheden. Eén locatie maar dan op zoveel
verschillende manieren weergegeven. Erg fraai!
Dit jaar bestond de jury uit 3 raadsleden: Katinka Hilders, Lars Boom en Hawre Rahimi, en
waarnemend burgemeester Van Bochove.
De genomineerden
Het aantal genomineerden was groot dit jaar. De jury had dit jaar veel verschillen in hun
persoonlijke ‘top 5 lijstje’. Daarnaast was de kwaliteit van de foto’s weer hoog dit jaar. De
fotografen hebben het de jury niet makkelijk gemaakt.
Beoordelingscriteria
Een herkenbaar beeld voor Weesp, daarnaast moet het een originele invalshoek hebben en
ook technisch een goede foto zijn.

















Ton van Bragt met een hele fraaie foto met weerspiegeling op de Vecht.
Corinne Delli Gatti met ook weer die prachtige stille Vecht in de ochtend.
Pieter Bouman maakte een mooi plaatje van het kunstwerk aan de Oudegracht
omgeven door het ijs.
Jasmin Fahrenbruch maakte een prachtige Kom-foto in de mist. Mooi hoe die vogel
zo scherp uitkomt bovenaan.
Robin Voorhamm maakte een foto van de Vecht met een prachtige lucht en de
molens, de haven en de schoothuisjes goed zichtbaar. Ook zijn andere inzending viel
goed in de smaak met de Kom mooi verlicht en weerkaatst in het water.
Marian Merkestein stuurde twee foto’s in die bijna identiek waren maar en die ook
meerdere keren genoemd werden door de juryleden. We noemden het even een
Anton Pieckplaatje …de kleur van de foto is heel bijzonder.
Bjorn van der Neut had een hele fraaie foto gemaakt tijdens de Weesper triathlon.
De jury vond dit bijna een journalistieke foto.
Rob Eisma maakte een treffend beeld van de Van Houtenkerk met een prachtig
kleurenspel.
Erik Geel maakte bedekt in de sneeuw een mooi beeld van de Lange Vechtbrug
maar ook zijn andere ingestuurde foto met de brug in avondlicht viel de jury op.
Wil Oudshoorn maakte de foto terwijl ze genoot van een heerlijk tochtje over de
Vecht met de Vuurlinie.
Arnold Soddeman laat ook weer zo’n heerlijk plaatje zien van de Vecht.
Het beeld van Emma Jansen met de Kom en de afgetopte kerktoren wordt straks
geschiedenis als de toren er straks weer op zit. Ook haar andere foto met de klomp
op de voorgrond viel erg in de smaak.
Wendy van der Neut laat een mooi verstild beeld zien van de Middenstraat.






De fraaie compositie op het beeld van Wim Remeijn met de molen, de bomen en de
sneeuw vond de jury erg fraai.
Ook het beeld van Nel van ’t Klooster-van Gemert vond de jury heel bijzonder volgens de jury zou ze er goed aan doen om contact op te nemen met het VVV want
haar beeld zou zo een mooie ansichtkaart kunnen zijn.
Dan nog de bijzondere creatie van Annika Westgeest. Die vond de jury heel
origineel.

De prijzen
De derde prijs (een bedrag van €25) gaat dit jaar naar Marian Merkestein met het prachtige
beeld van de sneeuw in de Kom van Weesp en de bijzondere sfeer dat de foto uitstraalt. Eén
van de juryleden vond het direct een ‘Anton Pieck-beeld’. Erg fraai.
De tweede prijs (een bedrag van €50) gaat dit jaar naar Wil Oudshoorn. Haar beeld van
een openstaande Lange Vechtbrug vond de jury een bepaalde dynamiek uitstralen. Al
varend en genieten op de Vuurlinie van de boottocht…zo het mooie centrum van Weesp
binnen.
Dan last but not least…de eerste prijs (een bedrag van €75). Dit jaar is deze prijs gewonnen
door Rob Eisma. Hij heeft een foto gemaakt van de Van Houtenkerk vanuit een bijzonder
perspectief. Met name het fraaie kleurenspel, zonlicht met de donkere wolk op de
achtergrond, het groen en dat de kerk dan zo mooi is uitgelicht. Enige puntje is dat de jury
eigenlijk ook graag de punt van de toren hadden willen zien maar dat even ter zijde.
Foto’s in informatiegids en tentoongesteld in de zomermaanden
Ook dit jaar zullen diverse foto’s weer in de informatiegids geplaatst worden en zal de
gemeente de foto’s weer tentoonstellen. Het zijn zulke prachtige beelden die we ook de
inwoners en bezoekers van Weesp graag laten zien. Dit wordt uiteraard aangekondigd via de
gemeentekanalen en social media.

