Juryrapport kleur- en tekenwedstrijd gemeente Weesp
Burgemeester Van Bochove van de gemeente Weesp heeft een kleur- en tekenwedstrijd
uitgeschreven voor alle schoolgaande kinderen in Weesp. Hier zijn maar liefst ruim 40
kleurplaten en tekeningen voor ingestuurd. De kleurplaten en tekeningen zijn ingedeeld in
totaal 6 categorieën (3 voor de kleurplaten en 3 voor de tekeningen).
Een vakkundige jury heeft zich gebogen over de prachtige inzendingen. De jury bestond uit
Anneke Kroonenberg (secretaris van Weespers aan de Wand en fotografe), Lisette Zijp
(conservator van Museum Weesp) en Thomas Posthuma (grafisch vormgever van o.a. Van
Houten chocolade, kunstenaar en musicus). Het was erg lastige klus maar ze zijn met een
einduitslag gekomen.

Kleurplaten
Categorie 1
(2 t/m 5 jaar)
1e prijs

2e prijs
3e prijs
Categorie 2
(6 t/m 9 jaar)
1e prijs

Naam

Beoordeling

Jeroen Kuiper

Vrolijke tekening! Vooral het kleurgebruik valt hier
op, kleurig en keurig, leuk detail dat sommige ramen
2 kleuren hebben waardoor de echt het idee hebt
dat je er doorheen kan kijken.
Mooie vlakverdeling qua kleur.
Vrolijk ingekleurd en mooie hartjes.

Nova Flores
Sami Kobussen

Sacha Gerrits

2e prijs
3e prijs

Meike Ketelaars
Maya Efron

Categorie 3
(10 t/m 12 jaar)
1e prijs

Melissa Lijnsvelt

2e prijs

Bruun Oosterhof

3e prijs

Sil Oosterhof

Special ook voor Koningsdag, keurig de
Nederlandse vlag er in verwerkt en heel netjes
gewerkt, secuur ingekleurd en mooi kleurgebruik.
Kleurrijk en heel creatief.
Straalt rust uit, heel mooi, leuk hoe het licht door de
ramen schijnt.

Prachtige details op de pilarsters deze zijn mooi
gekleurd.
De kleuren komen mooi uit tegen het grijs en de
stenen. Dit is niet alleen inkleuren maar echt
tekenen.
Gedurfd om de kleur rood te gebruiken.
Een aparte kleurencombinatie. Dit maakt het een
beetje spannend en opvallend maar ook
verschillende schakeringen in de ramen.
Leuk dat sommige delen niet ingekleurd zijn. Maar
wel strak ingekleurd.
Mooi in gelaagde kleuren, van welk land is deze
vlag? Noord-Holland?

Tekeningen
Categorie 1
(5 t/m 8 jaar)
1e prijs

Naam

Beoordeling

June Ackema

2e prijs

Hazel Ackema

3e prijs

Stella
Couwenberg

Netjes afgewerkt en zelfs aan de lucht is
gedacht. Strakke lijnen en mooi ingekleurd.
Mooi hoe het zonnetje op het stadhuis schijnt.
Prachtig mooie kleuren en
erg goed het stadhuis neergezet.
Knap, die leeuwen! En zelfs het adres staat
erop! Goed naar details gekeken.

Categorie 2
(9 t/m 12 jaar)
1e prijs

Loes Budel

2e prijs

Lieke Ketelaars

3e prijs

Vivienne Franke

Categorie 6
(13 t/m 16 jaar)
1e prijs

Tessa Terweij

2e prijs

Lazaro Carretero
Doninguez

3e prijs

Marijke Feldberg

Tot in de kleinste details staat alles erop, van
het bankje tot de boom, netjes uitgewerkt ,
stukje perspectief in het straatje en leuk het
papier uitgebreid. thinking out of the box.
Prachtig stadhuis, de ramen hebben mooie in
elkaar overlopende kleuren. Het lijkt wel echt
glas!
Niet alleen stadhuis staat er goed op maar
ook verder nagedacht: een regenboog en de
vlag.

Prachtig weergegeven! Heel realistisch en de
omgeving is ook erg goed uitgewerkt.
Hierdoor komt het stadhuis nog mooier uit in
het straatbeeld. Wat een prachtig overzicht,
mooie doortekening in de bomen.
Keurig, het lijkt bijna een foto met echte
ramen. Helder beeld van het stadhuis. Ik zie
hier een eigen stijl van de kunstenaar. Goed
perspectief in het torentje. Heel netjes
getekend en subtiel ingekleurd.
Echt een prachtige tekening, mooi gebruik
gemaakt je potlood. Mooi weergegeven dak
door het zo uit te vegen.

Alle prijzen worden per post toegestuurd. Ook de kinderen die niet in de prijzen zijn gevallen,
krijgen een attentie thuisgestuurd als dank voor de deelname!

