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Uitslag kleur- en fotowedstrijd

Uitslag kleurwedstrijd

De prijzen zijn gegaan naar:

le prijs, 4 entreekaartjes voor het Noorder Dierenpark te

Emmen is gewonnen door:

EllenKonniger uit Eibergen.

2e prijs, een set van twee wandplaten door Annemarie

van Lierop is gewonnendoor;

Mikie Castenmilleruit Eindhoven,

Martin Smink uit Avenhom,

Anne van denBroek uit Nijmegen,

JannekeBos uit Almere en

Marleen Barends uit Doorwerth.

3e prijs, een boekje ‘Vlinders terug van weggeweest’ is

gewonnen door:

Maarten Bos uit Almere,

Jeroen Verdonschotuit Leersum,

Marinus Terband uit Opperdoes,

Joost Meulemanuit Nijmegen,

Rianne Hengst uit Zoutelande,

Jan-Joost Mekkes uit Dalen,

Milja Zwart uitRockanje,

Hanneke van Mameren uit Rekken,

Merel van Weel uit Hoorn en

Suzanne Bomeman uit Houten.

Hartelijk gefeliciteerd!

Uitslag fotowedstrijd

De jury, bestaandeuit Frans Hodzelmans,Frits van Da-

len en Frits Bink, had het er moeilijk mee. Het gemiddel-

de niveau van de foto’s was hoog. In vergelijking met

professionele fotografen gaf de jury de foto’s gemiddeld

een 8. De kwaliteit was echter ook gevarieerd; er waren

zowel behoorlijk slechte als zeer goede foto’s bij. Het

thema, vlinders in hun omgeving, was niet door iedereen

in acht genomen.In de winnendefoto’s is het thema ech-

ter wel degelijk terug te vinden. De winnaars van de eer-

ste en tweede prijs mogen zich verheugen op een heerlij-

ke vlindervakantiein de Eifel, waar nog veel meer prach-

tige vlinders met de lens te vangen zijn dan in Nederland.

In de categorie zwart-wit zijn geen prijzen toegekend

vanwege het kleineaantal inzendingen.

Dan nu de uitslag:

le prijs, een vlindervakantie met Wolftrail naar de Eifel

en een Atlas van de Nederlandse dagvlinders:

Koningspage van Henk Wester uit Zwolle.

De jury heeft deze foto gekozen vanwege de bijzondere

harmonie in het landschap en de bijzondere standplaats

van de fotograaf. Een prachtplaatje.

2e prijs, een vlindervakantie met Wolffra/7naar deEifel:

Koevinkje van Henkjan Kievit uit Culemborg.

Deze fotobezat een groteharmonie in kleur en komposi-

tie.

3e prijs, een kadobon ter waarde van ƒ100,- voor foto-

spullen:

Kleine vuurvlinders van Hannie Joziasse uit

Middelburg.

De sfeer romantische sfeer in deze foto heefthem in de

prijzen doen vallen. De foto doet je naar buiten verlan-

gen. Het is bovendienzeer moeilijk om twee Kleine vuur-

vlinders scherp op de foto te zetten.

Eervolle vermeldingen, die allen een Atlas van de Neder-

landse dagvlinders verdiend hebben:

- Icarusblauwtje van H.A. Vuil uit Alkmaar. Deze foto is

bijzonder scherp. Helaas is hij wat slordig aangeleverd.

- Haverkompositie van Henk Wester uit Zwolle. De her-

haling van de aren en het speciale standpunt maken deze

foto zo mooi. Door de blauwekleur krijgt de foto een me-

tafysisch tintje.

- Parende Klein geaderd witjes van J.M. de Leeuw uit

Woerden. Deze foto heeft een grote harmonie en een

schitterendekleurtoon.

-
Parende Luzemevlinders van T. Rijsdijk uit Ridder-

kerk. Prachtig technisch hoogstandje.

Hartelijk gefeliciteerd!

REKTIFIKATIE

In het artikel ‘De merkwaardige vriendschap tussen mie-

ren en blauwtjes’ van N.W. Elfferich in het augustusnum-

mer zijn helaas twee foutjes binnengeslopen.

In de tabel op bladzijde 14 staat bij Maculineaarion ver-

melddat de rups tentakeltjes zou hebben. Dit is nietjuist.

Bij Thecla betulaestaat in de laatstekolom nummer 14.

Dit moet 11 zijn.

Totaalzijn er ongeveer250 tekeningen binnengekomen

bij de Vlinderstichting. De een is nog fraaierdan de an-

der.

De jury had de moeilijke taak om de winnaars eruit te

zoeken. Eenjury, dieuit niemand minderdan Marjolein

Bastin, PaulSchoenmakers, Philip Dirkzwager en Anne-

marie van Lierop bestond.


