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Inleiding uitslag fotowedstrijd Earth Hour 2019 in de 

gemeente Hellendoorn 
 

Het thema ‘Licht in de duisternis’, blijkt inspirerend  en zet mensen aan tot het maken en insturen van 

prachtige foto’s. De jury bestaande uit Emile Willems, Lenneke Lingmont en Herro de Roest, is blij 

verrast met de grote hoeveelheid inzendingen voor deze wedstrijd, 150 prachtige foto’s zijn ingestuurd.  

In de categorie ‘Jong Talent’ kwamen de meeste foto’s van de door de Stichting Platform Duurzaam 

Hellendoorn samen  met Reggesteyn georganiseerde workshop. 

In de categorie ‘Volwassenen’ zijn verrassende en heel veel bijzonder mooie foto’s ingestuurd. Soms 

was het thema van deze wedstrijd ‘Licht in de duisternis’, minder goed zichtbaar in de ingezonden 

foto’s. Logisch, omdat ze niet speciaal voor deze wedstrijd gemaakt waren. Maar wat prachtig waren ze!  

Anderen gingen op pad en maakten schitterende nieuwe foto’s in het kader van het thema. 

Heel creatief, of precies op het juiste moment genomen, of technisch knappe foto’s.  

De jury heeft eerst een voorselectie gemaakt van 51 foto’s uit de vele inzendingen. Deze voorselectie 

kunt u tot ongeveer 10 april zien in de etalages van opticien Oudelaar. In de huidige winkel van Oudelaar 

en in de toekomstige etalage ernaast aan de nieuwe Grotestraat zijn de foto’s geëxposeerd. 

Vanavond worden de prijswinnaars bekend gemaakt van respectievelijk de twee categorieën: ‘Jong 

Talent tot en met 18 jaar’ en de categorie ‘Volwassenen’. 

Burgemeester Anneke Raven zal de prijzen uitreiken, maar eerst reikt zij de publieksprijzen uit. 

Er zijn in totaal 155 stembiljetten ingeleverd, sommigen hebben maar op 1 categorie gestemd. 

 

Juryrapport van de fotowedstrijd Earth Hour 2019 in de 

gemeente Hellendoorn 

 

PUBLIEKSPRIJZEN 

In de categorie Jong Talent lagen de stemmen van de publieksjury voor een aantal foto’s heel dicht bij 

elkaar met respectievelijk 13, 14, 14 en 15 stemmen. Winnaar van de publieksprijs voor Jong Talent met 

16 stemmen is geworden: Indy Kisteman. Hij gaf zijn foto de titel mee: “A Train to nowhere”. 

In de categorie Volwassenen was er bij het publiek een duidelijke winnaar. Met 53 stemmen kreeg de 

foto van Wout Tjeerdsma de meeste stemmen. 

Bijzonder is dat Wout zijn geboortedatum niet goed had doorgegeven. Nadat de stemming al was 

begonnen bleek dat hij 17 jaar is en dus eigenlijk in de categorie Jong Talent ingedeeld had moeten 

worden. 

----------------------------- 
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JURYPRIJZEN 

In de eerste categorie ‘Jong Talent’ heeft de jury de derde prijs toegekend aan de foto van Niek Juurlink, 

hij gaf zijn foto de titel mee “Begin van de reis”. 

Deze foto is gemaakt tijdens een workshop die het Platform georganiseerd had voor jongeren van 

Reggesteyn. Het mooie treinstation van Nijverdal blijkt fotogeniek. Met een zorgvuldig gekozen 

camerastandpunt heeft Niek Juurlink een haast grafische foto genomen waar het licht zorgt voor 

heldere contrasten en haarscherpe lijnen en vlakken. 

In de tweede categorie ‘Volwassenen’ heeft de jury de derde prijs toegekend aan een foto van Ernst van 

Bentem. Het thema ‘Licht in de duisternis’ komt perfect naar voren in deze foto. Een wekker, even voor 

12, die creatief en technisch gezien mooi in beeld is gebracht. Deze foto nodigt de kijker uit om er 

allerlei betekenissen in te zien. 

De jury legt daarbij zelf een verbinding met de situatie van onze aarde, het is nog net niet te laat. 

------------------------- 

De tweede plaats in de categorie ‘Jong Talent’ is toegekend aan de foto van Malou Hekman die haar 

foto de titel meegaf ”Don’t let light fuel you”. Wat een creatieve en verrassende plaat! Bovenaan de 

trap op hetzelfde treinstation, heeft Malou Hekman deze foto gemaakt op het moment dat een 

fanatieke groep sportende dertigers in kleurige sportoutfits met lampjes, voorbij kwam rennen. Wat een 

goede keuze van die groep en van Malou om precies op dat moment een foto te maken. Een langere 

sluitertijd dan gebruikelijk zorgt voor dit bijzondere resultaat. Een mooi contrast tussen deze 

architectonische omgeving en de lichtjes en kleuren van de sportende mensen. 

Voor de tweede plaats in de categorie Volwassenen is gekozen voor de verhalende foto van Frits 

Teunissen. Wat speelt het licht, of is het ‘Het Licht’, hierin een mooie rol. De Sint Pieterskerk in Rome. 

De achtergrond is donker maar er zijn nog wel mensen in te zien, valt het licht waarschijnlijk door het 

gebrandschilderde raam, precies op het bankje en op de twee mensen. Het licht strijkt op hun 

schouders neer. Het zorgt voor de verbinding in de foto, maar de twee personen zitten niet dicht bij 

elkaar. De schaduw op de voorgrond isoleert nog eens het onderwerp ten opzichte van de omgeving. 

Wat ontzettend goed gezien van Frits Teunissen, de fotograaf. En wat nodigt ook deze foto uit om er 

een betekenis in te vinden voor de kijker! 

-------------------------------- 

Voor de eerste prijs in de categorie ‘Jong Talent’ is gekozen voor de foto van Rick Jansen. Hij heeft ook 

op het station goed rondgekeken en zag de verrassende schoonheid van het licht in de opkomende 

duisternis. Spiegeling en contrast in combinatie met een perfect camerastandpunt hebben geresulteerd 

in deze perfecte foto! Gefeliciteerd Rick!! 

De eerste prijs in de categorie ‘Volwassenen’ is gewonnen door Peter Grobbée uit Haarle. Dit is een 

technisch perfecte foto, gemaakt in Namibië. De sterrenhemel, de Melkweg, en de contrasterende kale 

boomtak op de voorgrond. Het aardse en wat daar buiten is, vallen samen in dit haast surrealistische 

beeld van een eindeloze diepte. Prachtig! Het thema van deze wedstrijd, ‘Licht in de duisternis’ , laat 

Peter Grobbee in deze plaat in beeld én in techniek prachtig samen komen. 

 


