De winnende foto van Karin de Jonge.

Winnares: deze verjaardag kan niet meer stuk
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Op de dag dat ze haar 48ste verjaardag viert, krijgt Karin de
Jonge het verlossende telefoontje. „Geweldig, deze verjaardag kan niet meer stuk”, reageert ze enthousiast. „Welke
foto is de winnende?” De Blerickse stuurde drie foto’s in,
waarvan er twee bij de laatste
acht eindigden. De sfeervolle
foto van een van de wachters en
de ondergaande zon werd als
winnende plaat aangewezen.
Op haar tiende verjaardag
kreeg Karin de Jonge haar eerste fototoestel en sindsdien is
fotograferen haar passie. Toen

ze haar eerste
besloot ze nog
ontwikkelde
één poging te
foto’s ging opwagen. „Het is
halen, complinu of nooit”,
Karin de Jonge uit
menteerde de
dacht ze. Gevakfotograaf
wapend met
Blerick won de
haar met de
haar digitale
fotowedstrijd van
kwaliteit. TeCanon
Eos
Dagblad
De
genwoordig
300D en teleLimburger.
beoefent
ze
lenzen ging ze
haar hobby saop pad. Aan de
men met leden
Venlose kant
van de Venlose
klauterde ze
fotoclub Océ en worden de re- op de kademuur en vandaaruit
sultaten in de groep besproken. werd de telelens gericht op de
Enkele keren bezocht ze, spe- metershoge wachters van Shinciaal voor deze fotowedstrijd, kichi Tajiri. En ja hoor, de onde Venlose stadsbrug, maar tel- dergaande zon zorgde voor een
kens was of het licht niet goed onwaarschijnlijk mooi lichtefof had de zon de verkeerde posi- fect. Ze maakte er nog eentje
tie. Vlak voor de sluitingsdatum waarop de zon ontbreekt, maar

waar nog net iets meer van de
brug is te zien. „Op de fotoclub
zeiden ze al meteen: de foto met
de zon is de sterkste. Geweldig
toch.”
Die mening werd gedeeld door
de jury. De fotografen stuurden
de meest uiteenlopende composities in van heel traditionele
foto’s tot en met zeer kunstzinnige waarbij in sommige gevallen acht foto’s van een van de
wachters over elkaar heen waren gemonteerd.
De overige winnaars van deze fotowedstrijd zijn:
Ron de Bijl uit Blerick, Piet Cox uit
Blerick, Ronny Lugtenberg uit Venlo,
Otto Monsewije uit Blerick, Andy
Ramdin uit Capelle aan den IJssel en
Henny Rongen-Voeten uit Blerick.

foto Henny Rongen-Voeten
foto Ronny Lugtenberg

foto Otto Monsewije

foto Karin de Jonge

foto Andy Ramdin

foto Ron de Bijl

Karin de Jonge foto Lé Giesen

