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1. Achtergrond
Als gevolg van de coronacrisis voorjaar 2020 was TOPOS genoodzaakt om een reeks geplande bijeenkomsten te
annuleren. Om toch het contact met de sympathisanten van TOPOS te onderhouden, is een reeks activiteiten
georganiseerd om ‘op afstand’ met elkaar in contact te blijven. Een van de activiteiten was een fotowedstrijd.
Deze werd uitgeschreven eind mei 2020 middels een e-mailbericht aan alle TOPOS-sympathisanten en de plaatsing van een oproep op de TOPOS-website www.toposmaastricht.com.

2. Hoofdthema en thema’s
De fotowedstrijd kreeg als titel: ‘Maastricht: oog voor detail’. Aan de deelnemers werd gevraagd om een digitale foto te maken van een detail van een gebouw in Maastricht. De bedoeling daarvan was om belangstelling
te kweken voor de vele boeiende details die talrijke gebouwen in Maastricht hebben. De wedstrijd liep over
een periode van zes weken. In iedere week werd een bepaald thema centraal gesteld, dat als inspiratiebron
voor de foto fungeerde. In totaal kwamen zes thema’s aan de orde, te weten:
01-07
08-14
15-21
22-28
29-05
06-13

2

juni 2020
juni 2020
juni 2020
juni 2020
juni/juli 2020
juli 2020

Deuren
Ramen
Balkons
Dakkapellen
Teksten op gebouwen
Hekwerken
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3. Procedure
Aan de deelnemers werd gevraagd om over het thema van de week een ‘liggende’ digitale foto [minimaal 1,5 Mb]
in te zenden, met daarbij vermeld het ‘motto’ en de naam van de fotograaf. De inzendingen konden worden
toegestuurd aan n.nelissen@xs4all.nl De ingezonden foto’s werden op de TOPOS-website
[www.toposmaastricht.com] geplaatst.

4. Aantal inzendingen: per thema en totaal
Het totaal aantal inzendingen was: 283. Deze foto’s zijn door in totaal 81 personen ingezonden, waaronder
25 personen die voor elk thema een foto hebben toegestuurd.
Dit totale aantal inzendingen was als volgt verdeeld over de verschillende thema’s:
01-07 juni 2020
08-14 juni 2020
15-21 juni 2020
22-28 juni 2020
29-05 juni/juli 2020
06-13 juli 2020

Deuren
Ramen
Balkons
Dakkapellen
Teksten op gebouwen
Hekwerken

54
51
47
40
43
48
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Aan de inzenders werd beloofd dat alle inzendingen ook op een poster zouden worden samengebracht en dat
de poster na afloop van de prijsvraag aan iedere deelnemer gratis ter beschikking zou worden gesteld. Dit is op
de dag van de prijsuitreiking gebeurd.

5. Aard van de inzenders en de gekozen motto’s
Onder de inzenders bevonden zich vele ‘bekenden’ van TOPOS, dat wil zeggen mensen die geregeld naar de
TOPOS-bijeenkomsten komen. Maar ook nieuwe, onbekende personen zonden hun foto in. Een groot aantal
heeft dat voor alle ‘weekthema’s’ gedaan. Onder de inzenders waren zowel mannen als vrouwen, zowel jong
als oud, zowel amateur- als professionele fotografen.
De jury was aangenaam verrast door de buitengewone originaliteit van de motto’s die de inzenders aan hun foto
hadden toegekend. Wat bijvoorbeeld te denken van ‘Drieling’, ‘Hogenood deur’, ‘Met een knipoog’, ‘Bloemendeur’, ‘Ik ben zoals ik was’, ‘Window in my head’, ‘Inside out’, ‘Ritme in pink’ en ‘Op eenzame hoogte’?
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6. Criteria en oordeel van de jury
In de uitnodiging voor de fotowedstrijd werd de volgende zinsnede opgenomen: een ‘liggende’ digitale foto
[minimaal 1,5 Mb] te maken van een ‘fraai, opvallend, curieus, inspirerend of in ander opzicht boeiend’ detail
van een gebouw in Maastricht. Met deze aanwijzing en adjectieven zijn de criteria gegeven voor de beoordeling
door de jury. Per thema is een selectie gemaakt van steeds vijf nominaties. Uit de nominaties werd per thema
een themawinnaar aangewezen. Dit leverde dus zes themawinnaars op, aangevuld met de winnaar van de
origineelste foto. De zeven foto’s dongen vervolgens mee voor de overall-prijs. De jury is twee keer bij elkaar
geweest en is tot een eensluidend oordeel gekomen over de zes themawinnaars, de winnaar van de origineelste
foto en en de overall-winnaar. Hierbij merkt de jury wel op dat sommige [prachtige] foto’s geen winnaar
konden worden, omdat ze niet ‘liggend’ waren. ‘Niet-liggende foto’s’ konden wel in aanmerking komen voor
een nominatie, maar helaas niet voor de prijzen, omdat ze niet aan een gesteld criterium voldeden.
De jury is van oordeel dat het niveau van de inzendingen erg hoog is. De inzenders hebben veel moeite gedaan om
het beste van hun fotografisch kennen en kunnen in de foto’s neer te leggen. Het hoge niveau en de gevarieerdheid van de inzendingen heeft ervoor gezorgd dat de jury uitgebreid over de inzendingen heeft gedebatteerd.

7. Genomineerden
De jury heeft uit het geheel van ingezonden foto’s eerst per thema een selectie gemaakt en daaruit weer per
thema 5 genomineerden geselecteerd. De genomineerden per thema waren:
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor het thema: Deuren
1.
2.
3.
4.
5.

6

Augustijnenkerk - inzender: Rob Cobben
Big and small door - inzender: Olivia Lonetti
Deur in kerkmuur - inzender: Ruud Keijmis
Spaarbank op de markt - inzender: John Kerkhofs
Today, yesterday and the door between - inzender: Dessislava Staneva
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3.

1.

4.

2.
5.
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor het thema: Ramen
1.
2.
3.
4.
5.

8

Afhaal Thai- inzender: Eric Wijsen
Hondstraat - inzender: Arthur Claessens
Raam met zicht - inzender: Mia Bremer
Symmetrie - inzender: Jan Bakker
Verkeerd begrepen - inzender: Johan Vanbekbergen
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3.
1.

2.

4.

5.
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor het thema: Balkons
1.
2.
3.
4.
5.

10

Balkon op balkon- inzender: Laurent Stevens
Groenste balkon - inzender: Eric Wijsen
Het ziet er best wel stevig uit - inzender: Jan Staal
Ieder zijn eigen m2 - inzender: Jef Loontjens
Rondje Maastricht - inzender: Stefan Graatsma
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1.

2.

3.

4.

5.
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor het thema: Dakkapellen
1.
2.
3.
4.
5.

12

Dakkapel Alf- inzender: Alf Mertens
Dakkapel in groen - inzender: Robinson Daniëls
Dozijn - inzender: Joost Slangen
Kerkelijk - inzender: Frans Heckers
Onze Lieve Vrouwewal - inzender: Jan Bakker
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1.

2.

4.

5.

3.
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor het thema: Teksten op gebouwen
1.
2.
3.
4.
5.

14

Academie Herdenkingsplein - inzender: Peter Dassen
Base Urban Sudoku - inzender: Bas Gijselhart
Bordenhal - inzender: Jan Bakker
Kleurrijk - inzender: Ruud Keijmis
Lockdown - inzender: Jan Staal
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1.

2.

5.

3.

4.
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor het thema: Hekwerken
1.
2.
3.
4.
5.

16

Dicht - inzender: John Kerkhofs
Fences - inzender: Pooria Azad
Hekwerk in de ochtend - inzender: Eric Wijsen
Sigarenmagazijn Wim Otten - inzender: Angela Hermans
Sint Servaasbasiliek - inzender: Jan Bakker
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2.

4.

1.

3.

5.
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In alfabetische volgorde de genomineerden voor: De origineelste foto
1.
2.
3.
4.
5.

18

Deur in geel- inzender: Eric Wijsen
Een hogenood deur - inzender: Arie Voorzee
My home is my castle - inzender: Dessislava Staneva
Raam met zicht - inzender: Mia Bremer
Verkeerd begrepen - inzender: Johan Vanbekbergen
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1.

5.

4.
2.

3.
Juryrapport 2020

20.116-Jury-02.indd 19

19

12-08-20 11:25

8. Themawinnaars
De jury heeft de foto’s met de volgende motto’s tot themawinnaars verklaard
[met achter het motto de naam van de inzender]:

Deuren: ‘Big & Small Door’ van Olivia Lonetti
De foto in de categorie ‘Deuren’ met als motto: ‘Big & Small Door’ geeft volgens de jury mooi aan hoe spanningsvol een combinatie kan zijn van een grote en een kleine deur wanneer deze met elkaar op een foto
worden samengebracht. De jury waardeert de mooie balans die ontstaat tussen de kleuren geel/zwart aan de
ene kant en de kleur van het naturel hout met grijze steen aan de andere kant. De jury is ook van oordeel dat
er sprake is van een mooie lichtinval net een boeiende reflectie. De compositie van de foto overtuigt door de
combinatie van de verticale en horizontale beeldtaal.

Ramen: ‘Afhaal Thai’ van Eric Wijsen
De foto in de categorie ‘Ramen’ met als motto ‘Afhaal Thai’ is om meerdere redenen zeer bijzonder. De jury is
niet alleen fotografisch goed geschoold, maar ook culinair en denkt dat Thai eigenlijk een Indonesisch afhaalrestaurant is. Maar goed de jury gaat het zelf uitproberen. De foto geeft de indruk dat we eerder in Jakarta
dan in Maastricht zijn. Het is een meesterlijk spel van gekleurd licht en spectaculaire reflecties. Hierdoor
ontstaat een vervreemdend beeld op een oh zo bekende Maastrichtse locatie.
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‘Big & Small Door’ van Olivia Lonetti

‘Afhaal Thai’ van Eric Wijsen
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Balkons: ‘Ieder zijn eigen m2’ van Jef Loontjens
De foto in de categorie ‘Balkons’ met als motto: ‘Ieder zijn eigen m2’ fascineerde de jury om meerdere redenen. De foto overtuigt door de fraaie vlakverdeling met verrassende kleurstelling en reflectie in de ramen
bij de balkons, als ook door het mooie ritme en de strakke belijning. Er was nog iets bijzonders bij deze foto,
namelijk - omdat de foto aanvankelijk niet was voorzien van een motto - werd door de houder van het e-mailadres waarnaar de foto’s werden gestuurd het voorlopig motto gegeven ‘Oranje boven’. De jury vond het
jammer dat het motto gewijzigd werd van ‘Oranje boven’ naar ‘Ieder zijn eigen m2’ want het oorspronkelijke
motto omvatte alles. ’t Kan verkeeren, zei Bredero.

Dakkapellen: ‘Onze Lieve Vrouwewal’ van Jan Bakker
De foto in de categorie ‘Dakkapellen’ met als motto ‘Onze Lieve Vrouwewal’ sprak de jury vooral aan door
de verrassende compositie. De dakkapel bevindt zich stil verankerd in het dakvlak. De foto getuigt van een
goed gevoel van de maker voor een mooie vormentaal waarin horizontale lijnen bovenop een rechthoek zijn
geplaatst en zijn bekroning krijgt in de vorm van een driehoek. Hart en regenboog zijn als iconen van het
coronatijdperk mooi en passend geplaatst in de dakkapel. De foto is een mooie uitsnede, waardoor de dakkapel
zich als een eiland in een blauwe zee lijkt te bevinden. Met weinig iets groots maken: ‘Less is more’, zei de
architect Ludwig Mies van der Rohe.
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‘Ieder zijn eigen m2’ van Jef Loontjens

‘Onze Lieve Vrouwewal’ van Jan Bakker
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Teksten op gebouwen: ‘Academie Herdenkingsplein’ van Peter Dassen
De foto in de categorie ‘Teksten op gebouwen’ is volgens de jury een prachtige balans tussen voor- en achtergrond, tussen gebouw en het voorplein van het gebouw. Dit wordt extra benadrukt door de lantaarnpaal, die
bovendien de suggestie wekt het gele zand te verlichten. Boeiend is vooral ook dat de tekst daadwerkelijk
vervaagt als …sterrenstof. Een foto die technisch knap in elkaar steekt.

Hekwerken: ‘Sint Servaasbasiliek’ van Jan Bakker
In de categorie ‘Hekwerken’ koos de jury voor de foto met het motto ‘Sint Servaasbasiliek’. De foto valt op
door de strakke compositie, waarbij het hekwerk zorgt voor een bijzonder gevoel van diepte. Verrassend is ook
het bijzonder fraaie kleurenpalet en de werking van licht en donker. Het is een klassieke foto in de positieve
zin van het woord: een mooie symmetrie, een uitgebalanceerde lichtinval en een prachtig kleurenspel.
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‘Academie Herdenkingsplein’ van Peter Dassen

‘Sint Servaasbasiliek’ van Jan Bakker
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Winnaar origineelste foto: ‘Verkeerd begrepen’ van Johan Vanbekbergen
De jury heeft ook een prijs toegekend in de categorie ‘De origineelste foto’. Haar keuze is gevallen op een
foto die in de rubriek ‘Ramen’ werd ingediend, maar die meteen eruit sprong vanwege de originele vondst van
de fietseigenaar (en fotograaf), die als response op de sticker op de ruit met het icoon dat aangeeft dat het
plaatsen van fietsen aldaar verboden is, de fiets maar op zijn kop zette. De fotograaf zond de foto in onder
het motto ‘Verkeerd begrepen’ en laten we het daar ook maar op houden. De foto is is heel evenwichtig van
opbouw en prooi in zijn kleurstelling.
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‘Verkeerd begrepen’ van Johan Vanbekbergen
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9. Overall-winnaar: ‘Onze Lieve Vrouwewal’ van Jan Bakker

Alle foto’s van de themawinnaars zijn volgens de jury van een bijzonder hoge kwaliteit. Maar toch moet er
een overall-winnaar worden aangewezen. Daarbij is - zonder de andere inzenders tekort te doen - de keuze
gevallen op de foto met als motto ‘Onze Lieve Vrouwewal’ van Jan Bakker. De jury onderstreept nogmaals de
uitzonderlijke kwaliteit van deze foto en feliciteert Jan Bakker namens TOPOS, het architectuurcentrum Maastricht, met deze eervolle prijs !!!
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‘Onze Lieve Vrouwewal’ van Jan Bakker
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10. Bekendmaking
Via dit juryrapport zijn de winnaars van de fotowedstrijd op 25 augustus 2020 bekend gemaakt tijdens een
bijeenkomst in Café Zuid. De winnaars krijgen hiervan ook bericht via een e-mail. Verder wordt het juryrapport
integraal op onze website geplaatst www.toposmaastricht.com. Voorts is het juryrapport toegestuurd aan DDL,
L1 en RTM.

11. Jury
De inzendingen werden beoordeeld door de professionele fotograaf John Sondeyker en het TOPOS-bestuurslid
Will Köhlen, die samen de jury van de fotowedstrijd vormden. Over de uitslag van de fotowedstrijd is geen
correspondentie mogelijk!

Slot
TOPOS hoopt via deze fotowedstrijd: ‘Maastricht: oog voor detail’ de actieve belangstelling van de burger voor
architectuur en stedenbouw in Maastricht te hebben bevorderd!
Maastricht, 25 augustus 2020.
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