Uitslag fotowedstrijd Dorpsgids 2020-2021

De opdracht van de fotowedstrijd voor de dorpsgids was: maak een foto die een kenmerkend beeld geeft
van Badhoevedorp, Boesingheliede, Lijnden of Nieuwemeer. De jury heeft de inzendingen beoordeeld op
algehele compositie, samenspel van elementen, details, kleur en uiteraard het onderwerp van de foto.
Uit 56 inzendingen zijn de volgende winnaars gekozen:
1e prijs: “Plukfruit” - Cor Loots
Wat onmiddellijk opvalt is het leven in de afbeelding. De
foto is vanuit een mooie hoek genomen, waardoor de
compositie interessante lijnen en onderbrekingen laat zien.
Zo doorbreken de wandelaars de stilte van het beeld, en
vormen de contouren van de boomtakken en de in de verte
zichtbare huizen een mooi contrast met elkaar. Tenslotte is
het onderwerp van de foto een treffend en mooi voorbeeld
van een succesvol Badhoevedorps initiatief.

2e prijs: “Vanaf Koekoekslaan” - Marga Vijfhuizen

Deze foto laat een mooie diepte zien. De overgang
van kleuren door de overgang van daglicht naar
schemering is subtiel maar onmiskenbaar. Het
kleine witte gebouwtje en de weerspiegeling ervan
op de achtergrond, wat net iets uit het midden
staat, maakt de foto spannend. De foto geeft een
heel mooi beeld van Badhoevedorp als polderdorp,
waar het niet alleen om bouwen en huizen gaat,
maar waar ook groen en openheid te vinden is.

3e prijs: “Dorpshuis vanaf het wandelpark” - Bert Messelink
Een warme foto met prachtige kleuren van de opgaande zon. Mooi is de
reflectie van de roodoranje gloed in het water en het contrast met het groene
gras. Het lijnenspel van de elementen in de foto trekt je aandacht steeds naar
een ander punt, waardoor je er naar kunt blijven kijken. Op de achtergrond is
het dorpshuis scherp afgetekend zichtbaar als centraal punt in
Badhoevedorp.

Eervolle vermelding:
Bijzondere sfeer, prachtige
kleur, mooie compositie.
Een nachtfoto waar je niet
bang van wordt en waarop
je elk moment Harry Potter
verwacht te verschijnen.
“Het Franse park En Nuit” - Cor Loots

Evenwichtige compositie. Badhoevedorp
aan elkaar verbonden door de groei van
planten in de tuintjes op de oude A9.
In meerdere opzichten een mooi symbool
van vruchtbaar Badhoevedorp.
“Pluk- en Moestuin nieuwe invulling A9” - Ronald de Vre

