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Op de gevoelige plaat
Welke diepste geheimen herbergt de stad Nieuwegein?
Hoe doe je mee?
FOTOWEDSTRIJD
DOOR HILLECHIEN BOEL

NIEUWEGEIN – Welke geheimen herbergt onze stad?
Dat is wat de Reinerie Garantiemakelaars Fotowedstrijd Nieuwegein 2008
graag wil weten. Legt u ook
een geheim op de gevoelige
plaats vast?
De plek waar je je eerste zoen
kreeg, een prachtig vergezicht
of een kabbelend watertje waar
je de dag overdenkt. Volgens de
gemeente heeft elke Nieuwegeiner zijn eigen geheim en zij
roept daarom iedereen op het
geheim met anderen te delen
op de gemeentelijke site. Dit
thema sprak Martin Planken,
voorzitter van Stichting Fotowedstrijd, zo aan dat hij in samenwerking met de gemeente
het ‘Geheim van Nieuwegein’
als thema uitkoos voor de eerste Reinerie Garantiemakelaars
Fotowedstrijd
Nieuwegein
2008. Martin Planken groeide
op in IJsselstein, waar de liefde
voor de fotografie ontstond:
“Door te fotograferen, ben ik
veel te weten gekomen over de
ontwikkelingen in de stad. Ik
was benieuwd hoe anderen ernaar keken en organiseer daarom sinds 2003 ieder jaar een fotowedstrijd in IJsselstein.” Hij
woonde ook een tijd in Nieuwegein en ging er naar de mid-

Iedereen mag één foto inleveren in een gesloten envelop die in of om Nieuwegein
gemaakt is. Dit mogen kleur, sepia- of zwartwitfoto’s
zijn. Analoge foto’s dienen
het formaat 20 bij 30 cm te
hebben. Digitale foto’s moeten minimaal 1 mb of 300
dpi groot zijn en als jpeg ingeleverd worden.
De deelnemer mag bij de foto een omschrijving van
maximaal honderd woorden
meesturen van wat er op de
foto te zien is. Dit is echter
niet verplicht. Belangrijk is
dat de beschrijving niet op
de achterkant van de foto
geschreven wordt in verband met de anonieme beoordeling van de jury.

delbare school. Martin: “Nieuwegein heeft naar mijn idee
ook veel fotogenieke plekjes.
Het leuke van deze wedstrijd is
dat je aan de hand van een thema op ontdekkingsreis door de
stad gaat. Je zult zien dat je veel
verrassende ontdekkingen zult
doen. Zelfs als je er al jaren
woont, zul je zeggen: ‘Is dat óók
Nieuwegein?’” De vakjury kiest
uit alle foto’s de beste tien, die
zonder vermelding van de makers, in De Molenkruier komen
te staan. Door middel van een
stembon kan het publiek zijn

Sport Kort
HANDBAL
De vrouwen van eredivisionist Venus/Nieuwegein hebben zich voor volgend seizoen versterkt met weer
twee nieuwe speelsters. De
eerste nieuwkomer is eigenlijk een oude bekende. Keepster Denise Vogel, afgelopen
seizoen spelend voor landskampioen VOC uit Amsterdam, verdedigde in het verleden al als B- en A- jeugdlid
het doel van de Nieuwegeinse handbalvereniging.

Welkom

Van links naar rechts: Martin Planken, Rob Moen en Johan van Everdingen tekenen de driejarige
sponsorovereenkomst.
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stem uitbrengen. De vakjury
zal eveneens haar favoriete foto kiezen. De winnaar krijgt
een waardebon die hij of zij kan
besteden in een elektronicazaak. De overige prijzen worden binnenkort op de site bekendgemaakt. Het voorzitterschap van de vakjury ligt in
handen van wethouder Johan
van Everdingen. Daarnaast zitten Sjors ter Berg en Fer Martens in de jury. Ter Berg is al 25
jaar fotograaf in het popseg-

ment en won verschillende Kodak-awards. Martens is de
voorzitter van de Historische
Kring Nieuwegein en amateur-

fotograaf. Daarnaast wordt iedereen die verstand heeft van
fotografie opgeroepen zich aan
te melden als jurylid.

Website
Op www.stichtingfotowedstrijd.nl worden binnenkort de inleverpunten, de prijzen en de duur van de wedstrijd bekendgemaakt. Ook kun je je hier inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat
je van alle nieuwtjes op de hoogte blijft, en via het online deelnameformulier deelnemen aan de wedstrijd.

De 20-jarige Vogel, die deel
uitmaakt van de Handbalacademie, is een welkome
aanvulling voor de selectie,
omdat de beide huidige
keepsters om uiteenlopende
redenen niet het hele seizoen beschikbaar zijn. Ook
Janneke van de Groes is vanaf het nieuwe seizoen te bewonderen in het tenue van
Nieuwegein.
Het 21-jarige talent is afkomstig van VHC uit Valkenswaard.
Van de Groes, die zowel op
de linker- als rechterhoek
speelt, wist voor de hoog in
de eerste divisie spelende
club veelvuldig te scoren,
omdat ze door haar snelheid
vaak alleen voor de keeper
kwam.

Uitbreiding
De trainer van Venus/Nieuwegein, Adrie Köhler, is over
deze uitbreiding van zijn selectie dan ook zeer tevreden
en gaat over enkele weken
vol vertrouwen beginnen
aan de voorbereiding van
het nieuwe seizoen.

