Juryrapport fotowedstrijd informatiegids Weesp 2017
Net als vorig jaar heeft de gemeente weer een flink aantal prachtige foto’s mogen ontvangen.
Daar zijn we uiteraard weer heel content mee. Het is erg leuk om te zien dat het fotograferen
van onze mooie stad toch weer verrassende beelden oplevert.
De gemeente heeft dit jaar maar liefst 44 foto’s mogen ontvangen. En de inzenders hebben
het de jury beslist niet makkelijk gemaakt! De jury bestaat uit waarnemend burgemeester
Van Bochove en twee raadsleden: Lars Boom en Marijke de Mooy.
Waar de jury met name op letten is originaliteit, herkenbaar Weesp en of het technisch een
mooi beeld is. Naast een mooi herkenbare foto roept een foto soms ook een mooi gevoel op
of vertelt een verhaal. Dit gevoel heeft dit jaar de doorslag gegeven.
3e prijs
Deze foto is overduidelijk Weesp; prachtig hoe drie torens boven alle andere gebouwen
uitsteken door de winterse bomentoppen heen. Wat de jury met name raakte was de
prachtige lucht op dit beeld. Dat maakt
fotograferen in de buitenlucht ook zo
bijzonder. Luchten zijn nooit hetzelfde dus
al is Weesp al duizendmaal gefotografeerd,
toch kan het weer een compleet nieuw
beeld zijn. De lucht – wellicht is het ook nog
de avondzon die hier prachtig op de
gebouwen schijnt – maakt deze foto tot een
kleurrijk geheel. Ook de compositie met de
toren vonden wij als jury heel fraai.
De 3e prijs gaat dit jaar naar de heer Giel
Bessels.
2e prijs
Wat ik al eerder zei over het gevoel in een foto hebben en het vertellen van een verhaal…dat
hebben we met name met deze foto gehad. Naast dat het een prachtig beeld is op een
herkenbare plek in Weesp, spreekt voor
ons uit deze foto spanning. Wellicht hebben
wij een wat rijke fantasie maar wij kregen
meteen een thrillerfragment voor ons….het
stille water…een onbemensd bootje…maar
wel met de riemen klaar voor gebruik…wat
is hier gebeurd? Je kunt hier als het ware
meteen een spannend verhaal van maken.
Vandaar onze waardering van deze foto als
tweede prijs.
De foto is gemaakt door de heer Stijn
Folkertsma.

1e prijs
Over de eerste prijs was de jury unaniem en dat is toch ook wel weer een unicum te
noemen. Het gevoel spat van deze foto af…wat een heerlijk plaatje! Allereerst vond de jury
de kleuren, het mooie hemelsblauw en het felle grasgroen heel sprekend. Daarnaast de
compositie, de techniek: de onscherpe grassprieten op de voorgrond en het herkenbare
Weesp van de molen. Maar…en nu komt het…met name het gevoel van de foto vonden wij
een echte winnaar. Hier spat van de foto af dat iemand zich hier…in Weesp…zich heel
senang voelt. Heerlijk ontspannen in het groen van Weesp! Het combineert wat ons betreft
alles.
De 1e prijs gaat naar de heer Murat Kasap.

