Fotowedstrijd
Schiet een damhert ...
met de camera!
e damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn niet schuw want er

D

is nog nooit op ze geschoten. De dieren vertonen hun natuurlijk gedrag en vormen
vooral daardoor een belangrijke attractie voor de bezoekers van het gebied. De

Faunabescherming is dan ook fel tegen het voorgenomen afschot van zo’n 2400 damherten. Om het
belang van de damherten voor de AWD onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen te brengen,
organiseerde De Faunabescherming een fotowedstrijd.

De winnende foto
Juryrapport
De fotowedstrijd ‘Schiet een damhert … met de camera’ was een succes.
Velen stuurden hun foto’s in en de overgrote meerderheid was van goede
kwaliteit. En natuurlijk zijn we ook blij met de impliciete steun die de
fotografen op deze manier geven aan onze acties om de damherten in
de AWD te beschermen.
Na een eerste schifting bleef een ‘longlist’ van 33 foto’s over. De jury,
bestaande uit Yvonne van der Mey, Rob Voss, Henk Bos en Harm Niesen,
stond voor de taak hier de beste zes uit te selecteren en een uiteindelijke
winnaar aan te wijzen. Dit bleek niet gemakkelijk, maar de jury slaagde
er toch in (zonder dat het tot een gewelddadige confrontatie kwam). De
winnende foto geeft op buitengewoon aansprekende wijze het unieke van
de Amsterdamse Waterleidingduinen weer. Nergens in ons land kan een
vergelijkbare foto gemaakt worden. Een volkomen ontspannen damhert
kijkt toe hoe een net zo ontspannen meisje van haar lunch geniet. Deze
© Carolien Reindertsen
foto verdient de voorpagina en de cadeaubon voor een workshop natuurfotografie bij Yvonne van der Mey of een cadeaubon met dezelfde waarde. De vijf net-niet-winnaars zijn ook zeker een
publicatie in Argus waard.
De Faunabescherming en de jury danken alle inzenders voor hun betrokkenheid. Zij zullen zich net als wij realiseren,
dat het maken van dergelijke foto’s volstrekt onmogelijk wordt als er jaarlijks een grootschalige slachting onder de dieren
plaatsvindt.
Harm Niesen, juryvoorzitter
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De volgende foto’s maakten kans om te winnen,
maar werden het net niet...
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