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Zesentwintig inzendingen

Vogeljaar-Vogelfotoparade 1986

Reeds bij een eerste blik op de foto’s bleek

dat de kwaliteit van de foto’s over het alge-

meen wederom op een zeer hoog niveau

stond. Zowel de onderwerpen, de scherpte

als de wijze van afdrukken van de foto’s. Op-

merkelijk is dat men over het algemeen wei-

nig durf heeft om een bepaalde deelvergro-

ting van een negatief te gebruiken en daar-

door tot een wat meer artistieke afdruk te ko-

men. Van de meer grafisch ontwikkelde deel-

nemers zien wij dat zij daardoor tot interes-

sante inzendingen kunnen komen. Trouwens

ook de vogelfotografen die een goede tech-

niek van afdrukken hebben, zijn duidelijk in

het voordeel.

Tóch blijft het een feit dat er tegenwoordig

heel wat vogelfotografen de weg van de

minste weerstand zoeken en zich vooral op-

houden met het maken van dia's. Ongetwij-
feld zal de zwartwitfotografie nog meer te-

ruggedrongenworden nu de techniek van het

maken van zwartwitafdrukken van dia’s zich

steeds beter ontwikkelt.

Opnieuw heeft een jury van acht personen

zich gebogen over het grote aantal vogel-

foto’s dat was ingezonden voor de traditione-

le jaarlijkse vogelfotowedstrijd van ons tijd-
schrift. Mochten wij het vorige jaar een lichte

daling van het aantal inzendingen en het aan-

tal ingezonden foto’s constateren, dit maal

was er gelukkig een lichte stijging te zien met

26 inzendingen en honderdentwee foto’s.

Hierbij viel op dat de deelname van de Belgi-

sche vogelfotografen, zoals meestal, tegen-

viel.

De eersteprijs van de Vogeljaar-

Vogelfotoparade 1986 ging naar

Hans Gebuis uit Dordrecht.

Foto; Jaap Taapken.

De jury bestond deze Keer uit de voltallige re-

dactie, bijgestaan door de vogelfotografen
Frits van Daalen, Frits Houtkamp en Henk

Tromp.

Tweede prijs. Volwassen Lepelaar voert bedelend vliegvlug jong, Zwartsluis, 14 augustus 1986. Pentax ME Super, Novoflex

400/5.6. Foto: Paul van Gaaien.
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Eerste prijs. Brandganzen,Bommelse Gorzen, Zuid-Holland, 25 januari 1986.Pentax LX, 300/4. Foto: Hans Gebuis.
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Toch zal een fotograaf die veel ervaring heeft

opgedaan bij het maken van goede zwartwit-

foto’s daarvan later bij het maken van dia’s

duidelijk de voordelen ondervinden. Want

ook bij de vogelfotograafbetekent veel erva-

ring in omgang met films, camera en objec-

tieven en ontwikkeltechnieken op den duur

het maken van betere opnamen.

Van het grote aantal foto’s moest er eerst na

veel overleg een aantal afvallen, hetgeen de

jury elk jaar opnieuw zeer aan het hart gaat.

De jury is trouwens tijdens de jurering niet

bekend met de namen van de fotografen die

de foto’s hebben gemaakt. Dat afvallen van

bepaalde foto’s hangt veelal af van kleinighe-
den, zoals het ontbreken van actie, onscherp-

te in de diepte, weinig omgeving, te ver weg,

slecht afgedrukt (pitten, te donker, te licht),

rommelige achtergrond, onjuiste uitsnede of

een 'slordige' ontwikkeltechniek.

Zoals gezegd kostte het schiften en uitdun-

nen van de foto’s, teneinde op die manier de

prijswinnende plaatjes over te houden, nogal
wat moeite. Na enkele uren kijken, praten en

discussie bleven er dan toch een aantal

foto’s over waaruit de uiteindelijke winnaars

naar voren zouden moeten komen.

Van een aantal fotografen trok zelfs meer

dan één foto de aandacht, maar zoals bekend

kan de inzender slechts één winnende foto

aangewezen krijgen. Daarom moesten er op

een bepaald moment, toen er nog maar enke-

Ie foto’s overgebleven waren, toch sommige

unieke opnamen ’het veld ruimen’.

De volgende foto’s waren uiteindelijk voor de

slotdiscussie overgebleven:

Kuhls Pijlstormvogel, vliegend, Krekelzangen

(Arnoud B. van den Berg), vliegende Goud-

vink (Peter Bracht GDI), Steenuil (J.J.

Bruins), Lepelaar jong voerend, Havik, Kleine

Zwanen baltsend, opvliegende Lepelaars

(Paul van Gaaien), vliegende Brandganzen,

Morinelplevier, Kuifaalscholver, Middelste

Jager (Hans Gebuis), Grote Trap, Gele

Kwikstaart, Kleine Karekiet, Groenpootrui-
ters met Zwarte Ruiter (Henk Harmsen), Gele

Kwikstaart (Gerard de Hoog NFG), Bergeend
met jongen (Egon M. Kraak), gedeeltelijkalbi-

no mannetjesmerel(E.L. van Laar), Middelste

Jager vliegend, Kemphaan op baltsplaats

(Piet Munsterman), Kokmeeuwen (Jacques

van der Neut), Grote Sterns, Lepelaar met

jonge Grutto’s, wintervoedering van Blauwe

Reigers (Flip de Nooyer), Kluten (Jan Sleu-

rink), Kokmeeuwen (T. Tuinman) en Grote Ka-

rekiet zingend (A.C. Zwaga).

Uit bovenvermelde foto’s moesten dus nu de

uiteindelijkeprijswinnaars komen.

Ten slotte werd, opnieuw na lange discussie,
met algemene stemmen tot winnaar van de

eerste prijs aangewezen Hans Gebuis uit

Dordrecht met zijn fijne foto van een groepje

van zes vliegende Brandganzen langs de

Bommelse Gorzen. Moeilijk zo’n troepje vlie-

Derde prijs: Kemphaan op de

baltsplaats, Landsmeer, 5 mei
1986. Nikon FE, Nikon 400/5.6.

Foto: Piet Munsterman.



gende ganzen haarscherp vast te leggen en

dat is hier uitstekend gelukt, te meer daar

vaak laag onder de vogels ook nog een troep-

je foeragerendeBrandganzen is te zien, het-

geen een perfecte dieptewerking doet ont-

staan en zo de scherpte van de vliegende vo-

gels nog meer tot hun recht brengt.
Vers in ons geheugen ligt een soortgelijke fo-

to van vliegendeGrauwe Ganzen waarmee R.

Surmont een derde prijs won bij de Vogelfo-

toparade 1971 (Het Vogeljaar 19 (6) : 641).

De tweede prijs is toegekend aan Paul van

Gaaien uit Zwartsluis voor zijn fraaie opname

van Lepelaar die zijn vliegvlug jong nog voert.

De vogels komen mooi los van de achter-

grond, er is actie en de houdingen komen

goedtot hun recht. Deze foto kreeg een meer-

derheid van stemmen, dat bleek uit het aan-

tal gegeven punten van waardering door de

juryleden.

De derde prijs is toegekend aan Piet Munster-

man uit Haarlem voor zijn mannetjeskemp-

haan, staande met opgeheven vleugels op de

baltsplaats. Ofschoon niet iedereen de uit-

snede met de grote open ruimte van boven

erg aansprak, haalde deze foto ruimschoots

deze derde prijs. Vorig jaar was het Piet

Munsterman die met de eerste prijs ging strij-

ken met zijn mooie roekenfoto .

Aanmoedigingsprijzen
De eerste aanmoedigingsprijs was voor de

prachtige opname van de Kleine Karekiet van

Henk Harmsen uit Den Haag. Een opname

die deze vogelsoort in een zo karakteristieke

houding weergeeft. Dat kunnen vooral ook de

vogelringers zeker direct beamen. Henk

Harmsen won verleden jaar trouwens de

tweede prijs met zijn foto van een Dodaars.

De tweede aanmoedigingsprijs is toegekend

aan de foto van twee Kokmeeuwen, gemaakt
door Ton Tuinman uit Wormer, die ook verle-

den jaar een eervolle vermelding verdiende.

Deze foto toont het typische gedrag van Kok-

meeuwen bij de komst van een soortgenoot.

Een houding die wij wellicht zelf meer dan

eens hebben gezien, maar waarvan het erg

moeilijk is om zoiets op een sfeervol plaatje

afgebeeld te krijgen.

Een aantal foto’s die lang in de race naar de

prijzen meedeed, drukken wij hierbij ook af.

De verleiding daarvoor konden wij niet

weerstaan.

Namens de jury: &>Henk Lichtenbeld .Jaap Taapken

Eerste aanmoedigingsprijs; Kleine Karekiet, Oosteriand,

Zeeland, 15 juli 1984. Nikon FE. Nikon 600/8.

Foto; Henk Harmsen.

Tweede aanmoedigingsprijs: Kokmeeuwen,Terschelling, 19 mei 1986.Canon Ftb, Novoflex 600. Foto: T.G. Tuinman,
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Kuhls Pijlstormvogel, Middellandse Zee ter hoogte van Malta/Sicilië,36° 9' N; 15° 13’ 0., 24 juli1985. Leicaflex SL, Novofiex

400. Foto: ArnoudB. van den Berg.

Gele Kwikstaart, Oosterland, Zeeland, 14 september 1986.Canon A 1,400/11. Foto; Gerard de Hoog NFG.
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Goudvink, 25 februari 1962. Apo-Lauthar 15.

Kokmeeuwen, Reeuwijksche Plassen, 11 juni 1986. Lelca R 3 mot., Telyt 400/5.6.

Foto: Peter Bracht GDT.

Foto: Jacques van der Neut,
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Grote Karekiet zingend, Joegoslavië, 12 mei
1986. Leica R 4, Telyt 560.

Foto: A.C. Zwaga.

Bergeend met jongen, Beemster. Nikon FM2, Novoflex 600.

Foto: Egon Kraak.

Kleine Zwanen, baltsend, Zwartsluis, 9 maart 1986.Pentax ME Super, Novoflex 400/5.6. Foto: Paul van Gaaien.


