
De door Noorderbreedte in samenwerking
met het fotoblad 'Focus' georganiseerde fo-
towedstrijd leverde 23 inzendingen op met
in totaal 49 foto's.

De jury bestaande uit Jan Abrahamse, ein-
dredakteur Noorderbreedte, Dirk van der
Spek, redakteur Focus, Rob Janssen, vorm-
gever Noorderbreedte, en de fotografen Jan
Heuff, John Stoel en Tmeke Wieringa be-
paalden de volgende uitslag.
Amateurfotografen en fotoklubs konden
meedingen in 3 kategorieën.
Kategorie 1 betrof water-, bodem- en
luchtverontreiniging; kategorie 2 was huis-
houdelijk afval en grof vuil en kategorie 3
betrof chemisch afval.
De jury beoordeelde de foto's op hun in-
houdelijke aspekten en fotografische kwali-
teiten. Dat betekende dat in de derde kate-
gorie, waar slechts 2 foto's werden ingezon-
den, geen prijzen werden vastgesteld.
In de kategorie water-, bodem- en luchtver-
ontrci nigtng ging de eerste prijs, bestaande
int een grote zeefdruk van Han Jansen,
naai de zwart/wit foto 'Congenitale vervui-
ling' vari J.B.M. Sassen uit Spijkenisse. De
gave techniek en het grote kontrast in het
onderwerp waarmee de fotograaf erg be-
wust bezig is geweest, waren voor de jury
de overweging deze foto te honoreren.
De tweede prijs, een kleine zeefdruk van
Han Jansen, werd toegekend aan de
zwart/wit foto 'Dag vogels'van Dirk Otten
uit Westerbork. Het betreft hier een span-
nende kompositie met een prachtige rit-
miek die erg veel suggereert.
De derde prijs, een mapje met Noorder-
breedte omslagen en een wissellijst, was
voor de kleurenfoto van een dode vogel van
Patnck Wauman uit Sint-Pauwels, België.
Het onderwerp van de foto spreekt heel
duidelijk, de verhouding en de kompositie
zijn iets minder.

Voorts gingen er nog drie eervolle vermel-
dingen naarde foto's 'Verboden te zwem-
men''van H. Spruyt te Makkum, 'Dode vis-
sen'Van Rob 't Hart te Rotterdam en 'Dood
van een jonge meeuw' van Kees Tdlema te
Huissen.

In de kategorie Huishoudelijk afval en grof
vuil ging de eerste prijs naar Dirk Otten uit
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