
Vijf categorieën

Iedereen kon een digitale foto 
inzenden voor vijf categorieën:

1. We ♥ Rail
2. Connecting people

3. Railcargo, making the
connection

4. I ♥ my job
5. Abstract

Juryrapport Railforum 
fotowedstrijd We ♥ Rail

Fotowedstrijd ‘We ♥ Rail’

In het ‘European Year of Rail’ 
organiseerde Railforum een 

fotowedstrijd waarin het 
railvervoer centraal staat. 

Zowel trein, metro, tram als 
light rail. Tot en met 29 mei 

2021 konden deelnemers hun 
digitale foto's inzenden.

Railforum fotowedstrijd 
Railforum is het kennisnetwerk van de Nederlandse railsector. Een platform waar duizenden mensen 
hun visies, ambities, kennis en ervaringen delen. Doelstelling van deze vereniging is het verhogen van 
het maatschappelijk en economisch rendement van het railvervoer. Daarnaast wil men maximaal 
bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen voor economie, leefbaarheid, bereikbaarheid en 
duurzaamheid. 

Railforum organiseerde deze wedstrijd in het kader van het European Year of Rail. We hopen hiermee 
het railvervoer in al haar facetten aansprekend in beeld te brengen. Zo willen we op een positieve 
manier bijdragen aan de maatschappelijke opgaven voor het vergroten van het marktaandeel en de 
werkgelegenheid door het imago te verbeteren van de spoorsector, ook op de arbeidsmarkt.

Jury
De jury van de fotowedstrijd bestond uit Wim van de Camp, het team en enkele bestuursleden van 
Railforum.

Criteria
De juryleden beoordeelden de foto’s allereerst op de eerste indruk, welke foto’s spraken ons het meeste 
aan? Uiteraard namen we vervolgens meerdere criteria mee in de beoordeling. We bekeken of de foto 
bij het thema paste en of het eigen werk was. Daarnaast keken we naar de originaliteit en of de  
deelnemer het thema op een unieke manier in beeld bracht. Ook al ging het niet om professionele 
fotografen, toch werd ook beoordeeld op techniek, kijkend naar aansprekende composities, scherpte, 
de belichting en het kleurgebruik. 

Procedure
Railforum ontving 276 inzendingen van 111 inzenders. Veel verschillende onderwerpen kwamen langs 
en deelnemers waren veelal medewerkers van ov- en spoorbedrijven, maar ook reizigers en fotografen 
met een passie voor spoor. 

Bij de beoordeling van de inzendingen heeft elk lid van het Railforum-team eerst individueel uit de 276 
inzendingen een voorselectie gemaakt van drie foto’s per categorie. De drie meest gekozen foto's 
werden geselecteerd en voorgelegd aan de Railforum-bestuursleden en Wim van de Camp. Hun 
voorkeuren bepaalden de beste foto per categorie en de vijf prijswinnaars. 

Wim van de Camp, ambassadeur van het European Year of Rail, maakte de prijswinnaars bekend 
voorafgaand aan de online ledenvergadering van Railforum op 3 juni 2021 om 16.00 uur.

Drie nominaties per categorie 
Met bovengenoemde selectiecriteria als leidraad nomineerde de jury drie foto’s per categorie. Deze 
staan op pagina's 2 t/m 6 in willekeurige volgorde afgebeeld en toegelicht. 
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Genomineerde inzendingen categorie 1. We ♥ Rail

Nominatie 1 

Inzender: Tom de Cock  
Foto: Wintervast 

railvervoer 
Beoordeling: Deze foto 
spreekt aan qua beeld, 

kleur en thema. 
Daarnaast laat deze ook 

alle aspecten van het 
railvervoer zien zoals 
rails, wissels, seinen, 

bovenleiding, materieel. 

Nominatie 2 

Inzender: Leo Elzinga  
Foto: De trein is op weg naar 

de toekomst 
Beoordeling: Deze foto is een 

unieke momentopname en 
biedt ons daardoor een mooi 
spiegelbeeld. Men kan er ook 

de relatie met de natuur in 
zien, railvervoer als klimaat 
vriendelijke vervoerswijze. 

Nominatie 3 

Inzender: Stephanie 
Veenneman 

Foto: Europese overstap op 
station Amersfoort    

Beoordeling: Opvallend aan 
deze foto is de precieze 

vlakverdeling en de treffende 
combinatie van een 
Nederlandse en een 

internationale trein. De 
schoonheid en het belang 
van het station Amersfoort 
wordt goed weergegeven.
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Genomineerde inzendingen categorie 2. Connecting people

Nominatie 1 

Inzender: Peter Dane 
Foto: Metro into the future 
Beoordeling: Deze haast 
futoristische foto van de 
metrohalte boven Den 
Haag CS brengt het 

huidige light railvervoer 
vanuit het standpunt van 
de reiziger mooi in beeld. 
De poortjes subtiel rechts 

in beeld. 

Nominatie 2 

Inzender: René de Boon 
Foto: Tram connecting 

people 
Beoordeling: Deze foto van 

een tram boven de 
koopgoot in Rotterdam 

toont treffend de 
meerwaarde van stedelijke 
rail. Midden in het centrum, 
beperkt ruimtegebruik en 

capaciteit voor veel 
mensen. 

Nominatie 3 

Inzender: Jarno Bijlsma 
Foto: Railvervoer in het 

zonnetje
Beoordeling: Op deze foto, 

genomen op station 
Amsterdam Centraal, is 
het lage zonlicht mooi in 

beeld gebracht en dit trekt 
de kijker bijna mee het 

perron af en de stationshal 
in. 
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Genomineerde inzendingen categorie 3. Railcargo, making the connection

Nominatie 1 

Inzender: Arthur Scheltes 
Foto: Railcargo Kijfhoek 

Beoordeling: Op deze vanuit 
een bijzondere hoek 
genomen foto van 

emplacement Kijfhoek, 
komen alle aspecten van het 
railgoederenvervoer terug. 
Het rangeerterrein, de infra, 
rails, seinen, bovenleidingen 

en in de verte de 
verkeersleidingspost. 

Nominatie 2 

Inzender: Tom de Cock Foto: 
Proost op het spoor! 

Beoordeling: Deze foto 
spreekt aan door de kleuren 
van de wagons, de lucht en 

de dynamiek door de schuine 
horizon. Het laat goed het 
vervoer van consumenten-

goederen per trein zien.

Nominatie 3 

Inzender: Peter Dane 
Foto: Railcargo  

Beoordeling: Deze wat 
spannend aanvoelende foto, 

laat zien dat juist voor het 
veilig vervoeren van 

industriële grondstoffen en 
producten de trein het meest 

veilige alternatief is. 
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Genomineerde inzendingen categorie 4. I ♥ my job

Nominatie 1

Inzender: John van Loon 
Foto: Meekijken met de 

machinist
Beoordeling: We ontvingen 

diverse foto's vanuit 
treincabines. Deze sprak 
ons het meeste aan door 
het standpunt dat ons laat 

meekijken met de 
machinist vanuit deze ICE.

Nominatie 2

Inzender: Laura ten Have 
Foto: Officemanager in de 

railpraktijk
Beoordeling: Deze spontaan 
gemaakte foto laat ons inzien 

dat er steeds meer jonge 
vrouwen in de railsector 

werken. Goed van haar om ook 
buiten te kijken, daar waar het 

eigenlijk gebeurt!

Nominatie 3

Inzender: Wil Kerrebijn 
Foto: Trots op mijn werk 

Beoordeling: De kijker krijgt 
met deze selfie een indringend 

beeld achter de schermen. 
Weinig mensen weten hoeveel 

beroepen er in de railsector 
zijn. De foto is ook erg goed 
genomen, scherp en met het 

juiste perspectief!
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Genomineerde inzendingen categorie 5. Abstract

Nominatie 1

Inzender: Henk Jansen 
Foto: Rail in z'n nopjes 

Beoordeling: Bij deze erg 
goed gemaakte foto 
moesten de meeste 

juryleden opzoeken wat het 
voorstelt. De rubberen 

‘struikelmatten’ maken het 
gevaarlijke 'spoorlopen' 

onmogelijk. 

Nominatie 2 

Inzender: Erick Silkens 
Foto: Verlichte overweg bij 
station Hilversum Sportpark 
Beoordeling: De kleuren en 
lichten spetteren van deze 
foto af! De vormen en de 
suggestie van symmetrie 

spreken erg aan.

Nominatie 3 

Inzender: Karel Noomen 
Foto: Kreukeltrein  

Beoordeling: Deze foto is op 
een uniek moment 

geschoten op Rotterdam CS. 
Bijna perfect qua 

vlakverdeling en kleuren. Het 
brengt ons brein in 

verwarring. Wat zien we nu 
eigenlijk? 
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Jury De jury van de fotowedstrijd bestond uit het Railforum-bestuur.

Criteria De jury lette in de eerste plaats op het onderwerp, past de foto bij het thema? Daarna werd 
gekeken naar het auteursrecht, de foto moest eigen werk zijn van de deelnemer. Originaliteit: heeft de
deelnemer het thema op een unieke manier in beeld gebracht? Daarnaast werd de foto beoordeeld op 
techniek kijkend naar aansprekende composities, scherpte, de belichting en het kleurgebruik.

De winnaars

Met de selectiecriteria (zie pagina 1 als leidraad) heeft de jury besloten dat onderstaande foto's tot 
de winnende inzendingen behoren.

Namen winnaars per categorie en beschrijvingen foto's

De winnaar in de eerste categorie We ♥ Rail is Stephanie Veenneman met de foto ‘Europese 
overstap op station Amersfoort’. Zij wint een bedrag van €500.

De jury oordeelde: "Dit is een adembenemende foto, de lange lijnen lijken je oneindig mee te 
nemen. In deze COVID-periode waren de stations tijdelijk leeg en dit geeft een urbex-achtig beeld. 
De foto is vanuit de juiste hoek genomen en toont het perron van station Amersfoort in krachtige 
eenvoud. We willen meer internationale treinverbindingen en deze twee treinen geven die ambitie 
impliciet goed weer."
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Winnaar categorie 1 
‘We ♥ Rail’

Inzender: Stephanie 
Veenneman 

Foto: 'Europese overstap 
op station Amersfoort'

Winnaar in de tweede categorie Connecting people is René de Boon met de foto ‘Tram connecting 
people’. Hij wint een bedrag van €500.

De jury oordeelde: “Met deze foto brengt de fotograaf het openbaar vervoer en de mensen, met al hun 
activiteiten in het dagelijks leven, met elkaar samen. Het loopt vloeiend in elkaar over, met de tramlijn 
in het centrum van de foto en het hart van Rotterdam prachtig in beeld.”

Winnaar categorie 2 
‘Connecting people’

Inzender: René de Boon 
Foto: Tram connecting 

people
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Winnaar categorie 3 
‘Railcargo, making the 

connection’

Inzender: Tom de Cock 
Foto: 'Proost op het spoor'

Winnaar categorie 4 
I ♥ my job

Inzender: Laura ten Have 
Foto: 'Officemanager in 

de railpraktijk'

Winnaar in de vierde categorie I ♥ my job is ingestuurd door Laura ten Have, met een foto van 
haarzelf genaamd ‘Officemanager in de railpraktijk’. Zij wint een bedrag van €500.

De jury oordeelde: "Plezier hebben in je werk is belangrijk en deze foto straalt dat uit!
Die lach, die trots en dan ook nog een jonge enthousiaste vrouw. Deze keer geen machinist of monteur, 
er zijn nog zoveel meer leuke banen binnen deze prachtige sector." 

De prijs in de derde categorie Railcargo, making the connection wordt gesponsord door Railcargo 
Information Netherlands. De winnaar van een bedrag van €500 is Tom de Cock met de foto ‘Proost op 
het spoor!’

De jury oordeelde: “De foto is erg mooi qua kleuren van de wagons en de lucht. De schuine horizon 
geeft de foto extra dynamiek. Door de merknaam op de wagon is er een directe relatie met ons 
als consument.”
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De winnaar in de vijfde categorie Abstract is Karel Noomen met 'Kreukeltrein’. Hij wint een bedrag 
van €500.

De jury oordeelde: "Mooi hoe het licht je brein op het verkeerde been zet, pas als je goed kijkt zie je dat 
het de unieke lichtinval op Rotterdam CS is. Ook fototechnisch is de foto erg bijzonder, zowel het juiste 
moment, de locatie, de vlakverdeling als de belichting."

Winnaar categorie 5 
Abstract

Inzender: Karel Noomen 
Foto: 'Kreukeltrein'

Dankwoord

Railforum wil alle deelnemers van harte bedanken voor het inzenden van de mooie foto's. 
Daarnaast bedankt Railforum de bestuursleden en Wim van de Camp voor het jureren. 

Colofon

Organisator:
Railforum
Daalseplein 100 
Postbus 1409, 3500 BK Utrecht
Info@railforum.nl


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina



