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Winnaars fotowedstrijd
In het vorige nummer van Vlinders werden al de eervolle 

vermeldingen van de fotowedstrijd in het kader van 

'Nachtvlinders in de schijnwerper' afgedrukt. Nu is het 

tijd voor de overige foto's. De winnende foto en de 

tweedeprijswinnaar vindt u hieronder en hiernaast. De 

foto die de derde prijs won, staat op de cover.

Ook de foto's die op de groslijst van de jury stonden, 
maar uiteindelijk geen prijs hebben gekregen, treft 
u hier aan. Dat dat ook prachtige foto's zijn, ziet u op 
deze pagina's.

Eerste prijs De eerste prijs is voor een foto van de kolibrievlinder, gemaakt door Henk Wagenaar. Er zijn veel meer kolibrievlinders ingediend, maar deze steekt er met kop en 
schouders bovenuit. De kleur, de positie zo net iets van onderen, en de prachtige doortekening, ondanks de lucht op de achtergrond maken deze foto de verdiende winnaar.

Derde prijs De foto van de phegeavlinder van Ernest Kox is een 
heel bijzondere. (zie cover). Met de lage zon als tegenlicht en de 
fragiele grasstengel nog mooi in beeld trekt deze plaat volop de 
aandacht. De belichting van zo’n plaatje is best gecompliceerd, 
maar Kox heeft dat duidelijk uitstekend onder de knie.

Het project 'Nachtvlinders in de schijnwerper' is 
mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds.

 'Nachtvlinders in de schijnwerper'



Vlinders 3  2013 17

Tweede prijs De voorjaarsspanner van John van den Heuvel is vooral in de prijzen gevallen vanwege de prachtige kleuren. De bladeren met 
dezelfde bruinige tinten als de vlinder geven de foto bijzonder veel sfeer. De compositie is doordacht en evenwichtig.

Links: Rozenblaadje - A.E. Kooistra-Vroegop. Rechts, boven: Dansende huismoeder - Gonnie Ritsema. Rechts, onder: Diana-uil - Luc Knijnsberg.
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Links, boven: Sint-Jansvlinder in de ochtenddauw - Jan Wessels; onder: Sint-Jansvlinder, Sylvia 

Rousse.

Linkerpagina, vanaf linksboven met de klok mee: Zygaena purpuralis - Edwig van Hasselt; Sint-

Jansvlinders - Eibert Dijkgraaf; Zomervlinder - Cora de Groot; Groene weide-uil - Jan Wessels; 

Nachtpauwoog - John van den Heuvel; Lindepijlstaart - John van den Heuvel; Goudspanner - 

Ernest Kox; Gamma-uiltje - Cees Boer.
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Nog een fotowedstrijd
Hebt u de smaak te pakken? Dan kunt u meedoen aan de fotowedstrijd 
van de Vlindertuin Waalre. Er zijn twee leeftijdscategorieën: voor kinderen 
tot en met 12 jaar en voor iedereen van 13 jaar en ouder. 
Voorwaarden in het kort: de foto moet door de inzender zijn gemaakt in 
Nederland met als onderwerp een of meer vlinders (dagvlinders, nacht-
vlinders of rupsen die in Nederland voorkomen, dus niet uit een tropische 
vlindertuin); de foto is niet voor een andere fotowedstrijd ingezonden; 
de foto wordt digitaal aangeleverd als JPG (langste zijde minimaal 1200 
pixels); het maken van de foto heeft geen schade aan de natuur veroor-
zaakt; maximaal vijf foto’s per inzender; de naam van de fotograaf en het 
nummer van de foto moeten in de filenaam zijn opgenomen. 
In de begeleidende e-mail moet per foto worden vermeld wanneer en 
waar de foto is gemaakt. Verder moet worden vermeld: naam, leeftijd, 
adres, e-mail en telefoonnummer van de fotograaf. Deze gegevens wor-
den vertrouwelijk behandeld. Kijk voor de volledige voorwaarden op 
ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/kom-langs/vlindertuin-waalre. 
Inzenden kan t/m 31 augustus 2013 via vlindertuinwaalre@gmail.com.


