
65 jaar Zoogdiervereniging: de fotowedstrijd 

Na de aankondiging van de fotowedstrijd in de vorige Zoogdier begonnen de inzendingen 
al snel binnen te stromen op de website. Dat er ook door veel verschillende mensen over 
getwitterd was, zal hier zeker aan bijgedragen hebben.  Uiteindelijk zijn bijna 350 foto’s 
ingezonden. 

Eind juli was de sluitingstermijn en Neeltje Huizenga heeft toen alle foto’s die aan de 
criteria voldeden per categorie klaargezet voor de jury.  Er waren namelijk best wel veel 
foto’s van huisdieren, maar ook van vogels en insecten ingezonden.  Leuke foto’s, maar 
helaas buiten de wedstrijd, die over in Nederland voorkomende wilde zoogdieren  gaat.  
Andere foto’s waren prachtig en hadden het goede onderwerp, maar hadden helaas een 
erg lage beeldkwaliteit of de naam van de fotograaf in het beeld en vielen daardoor af.   

In de vijf categorieën (Portret, Dier in omgeving, Gedrag, Bedreiging en bescherming, 
Mens en zoogdier) waren uiteindelijk ruim 300 geschikte foto’s ingezonden.  Het was al 
snel duidelijk dat sommige categorieën een grotere uitdaging vormden dan andere. De 
categorie ‘Bedreiging en bescherming’ was blijkbaar de moeilijkste. Hier waren slechts 19 
inzendingen. De categorie ‘Portret’ was de meest populaire met ruim 91 inzendingen. 
Fotografen moesten vooraf kiezen in welke categorie een foto werd ingediend. 
Uiteindelijk heeft de jury zich het recht voorbehouden sommige foto’s in een andere 
categorie te plaatsen. De fotografen zijn hiervan op de hoogte gesteld.  

De jury bestond uit de voorzitter en de directeur van de Zoogdiervereniging, Hans van 
Dord en Piet Bergers en twee leden met professionele ervaring met zoogdierfotografie, 
Paul van Hoof en Aaldrik Pot, de beeldredacteur van Zoogdier. De jury heeft anoniem 
gewerkt; van de foto’s was onbekend wie de fotografen waren. De taak van de jury leek 
simpel; per categorie de drie beste foto’s selecteren. Het werd meteen duidelijk dat de 
kwaliteit van de ingediende foto’s over de hele linie verrassend hoog was. De jurering 
had dan ook meerdere ronden nodig. In de eerste ronde werd met name op het 
onderwerp en techniek (scherpte en belichting) gelet. In de tweede ronde werd er  
preciezer naar de fotografische kwaliteit (compositie, standpunt en inhoud) gekeken. Ook 
werd gekeken of de foto een verhaal vertelt. Dit laatste aspect was vooral belangrijk in 
de categorieën 'Bedreiging en bescherming' en 'Mens en zoogdier'. 

Meestal waren er daarna nog zo’n 5 tot 20 foto’s over. Stuk voor stuk foto’s die mooi 
waren en goed in de categorie pasten. Sommige foto’s hebben echter nog iets meer. De 
x-factor die maakt dat je er naar blijft kijken en er dan ook steeds nieuwe dingen in ziet. 
Hoe moeilijk deze factor ook te omschrijven is, hij is wel heel duidelijk herkenbaar. Het 
was opvallend dat we als jury deze foto’s altijd snel en unaniem als zekere finalist 
bestempelden. Maar dan bleven de echt moeilijke keuzes nog over. De resterende foto’s 
zijn intensief besproken en onderling vergeleken om tot de finalisten te komen. Alle 
finalisten zijn met unanieme stemmen voorgedragen. 

De jury was niet alleen aangenaam verrast door de hoge kwaliteit van de inzendingen, 
maar ook door de grote diversiteit aan beelden. Hoewel de soort op zichzelf geen 
criterium was, was het leuk om te zien dat ook minder algemene soorten goed waren 
vertegenwoordigd. Ook was het mooi om te zien hoe het enthousiasme voor onze wilde 
zoogdiersoorten van de foto’s spatte. 
 



Uiteindelijk heeft de jury een flinke tijd aan het beoordelen besteedt. Het was een 
intensieve klus die met wat hulp van goede koffie en een flinke lunch toch goed vol te 
houden was.  De discussies waren geanimeerd en plezierig en verliepen in goede sfeer.  
Ieder jurylid heeft echter ook de pijn ervaren van een foto die hem enorm aansprak, 
maar die het dan toch niet werd. Sommige foto’s vonden we zelfs allemaal prachtig, 
maar vielen desondanks toch net buiten de boot. 

Het hoge niveau van de inzendingen zal ons als Zoogdiervereniging helpen om onze 
communicatie-uitingen te voorzien van prachtig beeldmateriaal. We willen ook daarvoor 
alle inzenders bedanken. Ook degenen die geen prijs hebben gewonnen, kunnen hun 
foto’s in de toekomst mogelijk terugzien onder andere op onze website en in Zoogdier. 

Nu is het aan de leden en het bredere publiek om te bepalen wie de winnaars zullen 
worden per categorie. Ga naar www.zoogdiervereniging.nl/fotowedstrijd om te stemmen.  

Tekst: Piet Bergers. 


