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Juryrapport Fotowedstrijd “het feest van de natuur” 
50 jaar IVN De Bilt 
 
In het kader van het 50 jarige jubileum van IVN De Bilt organiseerden we een fotowedstrijd.  
We ontvingen maar liefst 44 prachtige en feestelijke foto’s!  
De jury bestaande uit Miranda Engelshoven (Natuurgids en natuurfotograaf- IVN Eemland) en 
Karin Minnigh (Graphic Design Studio theflyingfish) beoordeelde de foto’s en koos hun 
“Jurywinnaar” Hieronder is hun feedback op alle ingezonden foto’s te vinden. 
De publieksprijs werd gekozen door de gasten op ons jubileumfeest. 

 

IVN De Bilt -Werkgroep Communicatie 

 

 

Foto 1 (Bram Hund) - Toelichting: Het groene blad verandert in het kleurenpracht van de 

herfst 

 

• Prachtig en krachtig portret van boom in herfstkleuren. 

• Mooie stille herfst foto. 

 

Foto 2 (Boukje Reuzel) -Toelichting: Kijk niet alleen omhoog want schoonheid is overal. 

 

• Mooi beeld met die reflectie in de regenplas, goed gezien. 

• Prachtige weerspiegeling in een plas. 

 

Foto 3 (Bouke Reuzel) - Toelichting: Spiegelbeeld, wie is het mooiste in dit waterland? 

 

• Prachtig vastgelegd! Met dynamiek door de druppels en de kringen in het water. 

• Mooi scherp beeld van een zwaan die naar zichzelf lijkt te kijken. 

 

Foto 4 (Angelique Van Der Linden) - Toelichting: Sinds 4 jaar wonen wij op de Dorpsweg  

achter de zorgboerderij en genieten iedere seconde van de rust, ruimte en de geweldige 

natuur. 

 

• Mooie kleuren in de ochtendzon. 

• Mooie synchrone blik van de voorste koeien, met op de achtergrond een prachtige lucht.. 
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Foto 5 (Angelique Van Der Linden) - Toelichting: Sinds 4 jaar wonen wij op de Dorpsweg 

achter 

de zorgboerderij en genieten iedere seconde van de rust, ruimte en de geweldige natuur. 

• Mooie kleuren in de ochtendzon. 

• Schitterend winter landschap met lage zon. 

 

Foto 6 (Angelique Van Der Linden) - Toelichting: Sinds 4 jaar wonen wij op de Dorpsweg 

achter de zorgboerderij en genieten iedere seconde van de rust, ruimte en de geweldige 

natuur. 

 

• Sfeer met die silhouetten in de ochtendnevel. 

• Reeën zo zien is een cadeautje. 

 

Foto 7 (Angelique Van Der Linden) - Toelichting: Sinds 4 jaar wonen wij op de Dorpsweg 

achter de zorgboerderij en genieten iedere seconde van de rust, ruimte en de geweldige 

natuur. 

 

• Mooi beeld op de koeien in de ochtendzon. 

• Mooie doorkijk naar kudde koeien in ochtendlicht. 

 

Foto 8 (H van Soest) - Toelichting: Fietspad Bilthoven Bosch en Duin. 

• De zonnestralen grijpen je meteen, mooi! 

• Magisch licht mooi gevangen in de foto. 

 

Foto 9 (Jeroen Bogeman) - Toelichting: Zojuist kikkervisjes gevangen in een sloot in 

Beerschoten! 

 

• Het feestje spat er vanaf! IVN allover :-) 

• Scherpe foto met mooie compositie. 

 

Foto 10 (Jeroen Bogeman) - Toelichting: We brengen de gevangen kikkervisjes naar een 

andere sloot! 

 

• Het feestje spat er vanaf! IVN allover :-) 

• Ook deze foto is prachtig scherp en sterke compositie. 

 

Foto 11 (Familie G.Bouwman) - Toelichting: Lelietjes van dalen naar appeltjes van oranje” 

(gevonden in het Cronebos bij het kleine Wasmeer in de omgeving van de Lage Vuursche,  dit 

hadden wij nog nóóit gezien. In onze ogen dus: bijzonder! 

 

• Feestelijk rood, scherpe observatie en prima vastgelegd. 

• Mooie close-up van de appeltjes van oranje. 
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Foto 12 (Familie G.Bouwman) - Toelichting: Lelietjes van dalen naar appeltjes van oranje” 

(gevonden in het Cronebos bij het kleine Wasmeer in de omgeving van de Lage Vuursche,  dit 

hadden wij nog nóóit gezien. In onze ogen dus: bijzonder! 

 

• Feestelijk rood, scherpe observatie en prima vastgelegd. 

• Idem, met iets meer afstand. 

 

Foto 13 (Familie Verheul) - Toelichting: Jaarlijks terugkerende vlinderpracht in gemeente perk 

voor het huis. 

 

• Atalanta en dagpauwoog in bloeiende vlinderstruik, kleurrijk en feestelijk! 

• Deze vlinders, Dagpauwoog en de Atalanta zijn zeker een feestje! 

 

Foto 14 (Edith Meuleman) - Toelichting: Deze foto is gemaakt tijdens één van onze 

wandelingen in de prachtige natuur. Deze wandeling was in de buurt van De Lage Vuursche. 

De foto is gemaakt bij bistro Boschoord.  

 

• Porseleinzwammen omringd door herfstbladeren, mooi! 

• Erg mooi kleurenpalet met net nog een beetje licht dat valt op de paddenstoel. 

 

 

Foto 15 (Joelle Jutte)- Toelichting: Herfstkleuren in Beerschoten. 

 

• Daar wil je zo doorheen lopen, een kleurig herfstfeestje! 

• Klassieke compositie van herfstkleuren en licht. 

 

Foto 16 (Jessie Houwer) - Toelichting: Rups Meriansborstel van donsvlinder Lymantriinae, 

achtertuin Bilthoven-de Leijen. 

 

• Een echte 'party' rups :-)  Mooie kleuren. Goed gespot! 

• Prachtige close-up van een bijzondere rups. 

 

Foto 17 (Jessie Houwer) - Toelichting: Gehakkelde Aurelia, dagvlinder, achtertuin Bilthoven-

de Leijen. 

 

• De kleurencombinatie maakt de gehakkelde aurelia nog mooier! 

• Zeker een feest van de natuur, deze vlinder op bloem. 

 

Foto 18 (Marijke Wulp) - Toelichting: Tweemaal de witte kluifzwam. Op de eerste foto 

contrasteert hij goed met het groene blad (maar toont niet helemaal gaaf), op de tweede een 

prachtig gaaf exemplaar. 

 

• Alsof de kluifzwam net van onder de bladeren vandaan komt, mooi! 
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Foto 19 (Marijke Wulp) - Toelichting: Tweemaal de witte kluifzwam. Op de eerste foto 

contrasteert hij goed met het groene blad ( maar toont niet helemaal gaaf), op de tweede een 

prachtig gaaf exemplaar.   

 

• De karakteristieke vormen van de kluifzwam komen goed naar voren. 

 

Foto 20 (Rinus Alberti) - Toelichting: IVN-Jagtlust is (natuurlijk) dichtbij huis gemaakt (n.l. 

vanaf Jagtlust); Ik zou het willen omschrijven als "dit geeft toch wel een feestelijk tintje aan 

deze bijzondere herfst." 

 

• Verscheidenheid aan herfstkleuren maakt het zeker een feestje, het rode boompje knalt er echt 

uit! 

 

Foto 21 (Rinus Alberti) - Toelichting: speling van de natuur overtrof mijn fantasie door de 

bijzondere tekening die deze doorgezaagde boomstronk (in Beerschoten) vertoonde en de 

creativiteit van de nabije natuur nog eens onderstreept! 

 

• Een kunstwerk op zich! 

• Mooi vondst! 

 

Foto 22 (Rinus Alberti) - Toelichting: Oktober- wijnmaand mag u als een toegift beschouwen - 

ik vond het wel een creatieve (maar in Photoshop gemanipuleerde) foto in het kader van de 

wedstrijd, die ik u niet wilde onthouden. 

 

• Creatief :-) 

 

Foto 23 (Jos Van der Worp) - Toelichting: Bijgaande foto gemaakt in Houdringe. Mooi laat 

zonlicht na een prachtige dag. 

• Krachtige foto van een drietal vliegenzwammen op retour, door de droogte gerimpeld, mooie 

lichtval op de hoedjes. En dat spinnendraadje ...! 

 

Foto 24 (tfleurke) -Toelichting: Deze prachtige spin heeft een plekje gevonden in de struiken 

bij woongroep Lugtensteyn te Bilthoven. 

 

• Mooie macro van rode kruisspin in web, de kleur van de spin geeft het net een andere touch. 

• Mooi gekleurde spin in z'n web, echte herfst foto. 

 

Foto 25 (Wil Spijker) - Toelichting: Ik voeg hierbij een foto van mijn kleinkinderen voor wie de 

natuur als van vanzelfsprekend een natuurlijk feest is. 

 

• Feest!! 
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Foto 26 (Rob Timmer) - Toelichting: Wesp eet Libelle (samen geland op de schouder van 

Marga). 

 

• Uniek moment goed vastgelegd! De dramatiek wordt versterkt door de knalroze achtergrond. 

• Een opname van een spannend moment. 

 

Foto 27 (Joelle Jutte) - Toelichting: Uitbundige zwam in het kloosterpark in De Bilt. 

 

• Het contrast tussen zwam en stam maakt deze foto mooi. 

• Prachtige close-up van een bijzonder uitbundige zwam. 

 

Foto 28 (Joelle Jutte) - Toelichting: Koraalzwam in Beerschoten 

 

• Deze Kleverige koraalzam kruipt nog net niet in de lens, mooi! 

• Mooi klein zwammetje, oog voor het kleine. 

 

Foto 29 (Joelle Jutte) -Toelichting: Beerschoten. 

 

• Goed vastgelegde ontluikende vliegenzwam. 

• Rood met witte stippen, een klassieke foto, mooi geschoten. 

 

 

Foto 30 (Joelle Jutte) - Toelichting: Boetzelaerpark in herfsttooi. 

 

• Erg mooie compositie! Combinatie lucht, kleuren en reflectie prima in beeld gebracht. 

• Prachtige lucht met herfstboom. 

 

Foto 31 (Joelle Jutte) - Toelichting: Boetzelaerpark. 

 

• Sneeuwpret pur sang! 

• Mooie grijstonen in winter landschap.  

 

Foto 32 (A. van Bodegraven) - Toelichting: Hortensia in de Botanische Tuinen Utrecht op 

04102018. Belichtings-compensatie toegepast. 

 

• Kleurig en fleurig! 

 

Foto 33 (Joke van Santen) - Toelichting: Blacky wilde hiervoor wel op de foto onder de 

herfstboom. 

 

• Meesterlijk én feestelijk portret van Blacky! 

• Zowel de fluweelboom als hond trekken de aandacht in de foto, mooi scherp. 

 

Foto 34 (Janny Smits) - Toelichting: Spinnetje zit lekker in de najaarszon in zijn prachtige 

web. 

 

• Kruisspin in web, lichtval en herfstkleuren maken deze foto speciaal. 
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Foto 35 (Janny Smits) - Toelichting: Kat geniet van de warme motorkap met de reflectie van 

de herfst. 

 

• Sterk kattenportret met herfstboom in reflectie, knap gezien en vastgelegd! 

 

 

Foto 36 (Jan Visser) - Toelichting : Poepende ijsvogel - Hooge Kampse plas - De Bilt:"De 

kleurenpracht van de IJsvogel is een feest om te zien". 

 

• Geweldige foto van kleurrijke ijsvogel in actie! 

• Helemaal het juiste moment, erg knap! Het is al knap om een ijsvogel te fotograferen, laat staan  

op dit moment! 

Foto 37 (Jan Visser) - Toelichting: Boswandeling - Stulpselaan - Lage Vuursche: "De zon 

strooit met licht over de wandelaars". ===== PUBLIEKSPRIJS 

 

• Magistraal herfstbeeld. Top vastgelegd! 

• Het bos als kathedraal! Ook deze foto klopt helemaal. Diepte, lichtval, compositie. Een super 

herfstfeest, je wilt meteen het bos in! 

• Foto klopt helemaal, de sfeer, de compositie, de twee mensen! 

• Bij deze foto is de compositie erg fraai. 

Foto 38 (Evert ter Burg) - Toelichting: opengebarsten kastanje. 

 

• Uitstekende macro van kastanje die uit haar jasje barst! 

• Klassiek beeld van de kastanje, prachte scherp in de focus, en onscherpte eromheen. 

Foto 39 (Evert ter Burg) - Toelichting: Krekel. 

 

• Deze nimf van een struiksprinkhaan knalt het beeld uit! Combinatie roze bloem met groene 

sprinkhaan maakt deze foto extra feestelijk. 

• Kleurrijke macrofoto van nimf van een struiksprinkhaan: feestelijke kleuren, originele invalshoek 

én creatief vastgelegd! 

• Bijna on-Nederlands deze haast tropische kleuren. Erg mooie close-up 

Foto 40 (Rosalie Kummel) - Toelichting: Dode boom, met twee aalscholvers en een blauwe 

reiger. 

 

• Mooi compositie met de kale boom in groene omgeving tegen blauwe lucht 

Foto 41 (Rosalie Kummel) -Toelichting: Visdiefje wordt gevoerd. =====JURYPRIJS 

 

• In de roos! Voor de visdief een feestje, kleurrijke actie foto én bijzonder vastgelegd! 

• Alles klopt aan deze foto. Het moment, de dynamiek, de subtiele kleurverdeling en de techniek. 

Een feestmaal, origineel en creatief. Prachtig! 

• Dit is echt een knappe foto, het juiste moment van het voeren, omgevings-onscherpte en een 

mooi 'bewegende' vleugel, en scherp op de juiste plek. Uitsnede van de foto, is net niet 

gecentreerd. Maar de foto maakt alles goed. 

• Ook het kleurenpallet maakt dit een prachtige foto 
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Foto 42 (Rosalie Kummel) - Toelichting: Avondsfeer. 

 

• Reflectie in het water maakt deze foto extra mooi. 

• Ook erg mooi beeld met weerspiegeling in het water. 

 

 

Foto 43 (Wim Westland) - Toelichting: Libelle. 

 

• Mooie macro van libel bij vijver, vleugelpatroon sterk in beeld gebracht. 

• Mooie close-up, waarbij je de vleugels goed ziet. 

 

 

Foto 44 (Wim Westland) -Toelichting: Zuringrandwants. 

 

• Nimf van de zuringrandwants kruipt bijna in de lens, mooi! 

• Mooie close-up van het wantsje. 
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