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De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst organiseert jaarlijks 
de Brabantse Beeldende Amateurkunstverkiezing. 
 
In 2014 is het thema: “Tegenstellingen”. Iedereen uit de hele provincie, die 
in zijn vrije tijd beeldend werk maakt, kan meedoen. Schilders, tekenaars, 
beeldhouwers, textielwerkers, fotografen, keramisten, computerkunstenaars: 
iedereen is welkom.  
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Pr & communicatie 
In het voorjaar zijn via publicaties in huis-aan-huisbladen amateurkunstenaars 
uit Noord-Brabant uitgenodigd om foto's van hun werkstukken in te sturen.  
Daarnaast zijn de bij de organisatie bekende amateurkunstverenigingen, foto-
clubs en creativiteitscentra aangeschreven met de vraag om leden en cursis-
ten te informeren m.b.t. de mogelijkheid tot deelname. Deelnemers van de 
vorige edities zijn persoonlijk aangeschreven. 
In augustus is vervolgens nogmaals redactionele aandacht voor de Amateur-
kunstprijs geweest. Ook door middel van Nieuwsbrieven proberen we de 
wedstrijd onder de aandacht te brengen. 
Vorig jaar is gestart met Facebook, dit jaar is daar een vervolg aangegeven. 
Het aantal mensen dat op deze manier bereikt wordt, stijgt. 
 
Wat kunt u verstaan onder “Tegenstellingen” 
Dit thema kan op allerlei manieren worden geïnterpreteerd en geheel naar ei-
gen inzicht verbeeld worden, bijvoorbeeld: 

 Tegenstellingen: het eerste Tegenstellingen in de ochtend; zonsonder-
gang; intense witheid van sneeuw. 

 Tegenstellingen: spel van schaduwen; twinkeling van glas; glans van 
een spiegelglad oppervlak. 

 Tegenstellingen: uitbarsting; vuur; angstaanjagend. 

 Tegenstellingen: gewicht (loos); doorzichtig; zweven; teer. 
 
“Geef je het vorm in één allesomvattend beeld? In serie? Collageachtig? Laat 
het op jouw manier, met jouw techniek, met jouw verbeeldingskracht zien.” 
 
De werkwijze 
Op grond van de ingezonden foto's heeft de organisatie een voorselectie ge-
maakt. Deze voorselectie van 30 kunstwerken wordt van 4 oktober t/m 24 ok-
tober 2014 geëxposeerd in de Bibliotheek Tilburg Centrum aan het Konings-
plein te Tilburg.  
Daar volgt de laatste selectie door een vakjury. Op zaterdag 25 oktober 2014 
Van 15.00 tot 17.00 uur worden de nominaties in Tilburg bekend gemaakt. 
Naast de nominaties wijst de vakjury ook drie juryprijzen toe.  
De genomineerde werken staan in dit juryrapport, de niet genomineerde wer-
ken worden openbaar besproken.  
Niet genomineerde werken moeten na afloop worden meegenomen. 
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De 12 genomineerde werken worden daarna geëxposeerd in de Bibliotheek 
Berlicum van 27 oktober tot 9 november, van 10 november tot 23 november 
in de Bibliotheek Cuijk en van 24  november tot 7 december in de Biblio-
theek in Veldhoven. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden 
van de bibliotheken. 
 
Vanaf 8 december tot 19 december zijn de werken tijdens openingsuren te 
bewonderen in de Kunstuitleen van de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. 
Op 19 december zal daar in de E&L Foyer bekend worden gemaakt welke 
werken de juryprijzen ontvangen. 
 
Prijsuitreiking  
De bekendmaking van de juryprijs, en de officiële prijsuitreiking vindt plaats 
op vrijdag 19 december tussen 16.00 en 17:00 uur in de E&L Foyer van de 
Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. 
 

De juryprijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag: 
Eerste prijs:   € 500,00 
Tweede prijs:  € 300,00 
Derde prijs:  € 200,00 
De overige nominaties krijgen van Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen 
een waardebon van € 25,00.  

De  Stichting Beeldende Vrijetijdskunst is opgezet met als voornaamste 
doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskun-
stenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed 
publiek, met name in Noord-Brabant. Daartoe worden verschillende activitei-
ten ontplooid.  

1. Een van de activiteiten die daarbij worden opgezet is het organiseren 
van deze Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs. De wedstrijd wordt 
reeds gedurende een aantal jaren gehouden in Noord-Brabant en 
wordt gesteund door de Provinciale overheid. Doel is het voor het voet-
licht halen van de vele amateurkunstenaars die de provincie rijk is. 

2. De tweede kerntaak van de SBV is het propageren van de vrijetijds-
kunst beoefening in verenigingsverband. Juist door in verenigingsver-
band samen te exposeren of creatief bezig te zijn, komt een vrijetijds-
kunstenaar uit zijn cocon. 

3. Tweejaarlijks wordt door de SBV een regionale expositie georgani-
seerd. Op deze expositie worden werken tentoongesteld die door ons 
zijn geselecteerd tijdens de verenigingsexposities. Daarbij wordt geke-
ken naar originaliteit en materiaalgebruik. In de oneven jaren wordt ge-
selecteerd, in de even jaren vindt de expositie plaats. In 2014 wordt 
deze expositie van 16 tot en met 26 oktober gehouden in Galerie K26, 
Kruisstraat 26 in Oss. 

http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl/
http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl/
http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl/BrabantseBeeldendeAmateurkunstVerkiezing.php
http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl/verenigingen.php
http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl/agenda.php
http://www.beeldendevrijetijdskunst.nl/agenda2.php?actie=LAATZIEN&categorie=Archief
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De Amateurkunstprijs is ingesteld om met name de beeldende amateurkunst 
in al haar verscheidenheid te promoten en te bevorderen. Doel hiervan is om 
de individuele kunstenaars een podium te bieden. 
De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst wil graag een podium zijn waar het 
'grote' publiek in aanraking komt met allerlei vormen van kwalitatief hoog-
waardige amateurkunst. 
Deze wedstrijd voor alle amateur beeldende kunstenaars uit Noord-Brabant 
wordt georganiseerd door de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst in samen-
werking met “Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen” en “Kunstbalie”. 
 
De Brabantse Beeldende Amateurkunstverkiezing wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. 
Dit sterkt ons in het vertrouwen dat de Provincie veel belang hecht aan het 
zichtbaar maken van de Beeldende Amateurkunst in onze Provincie. 
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Juryverslag Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs 2014  
 
Inzendingen 
In totaal zijn er 208 foto's van werkstukken in allerhande technieken inge-
stuurd.  
Olieverf en acrylschilderijen, diverse waterverftechnieken, diverse tekentech-
nieken, fotografie analoog en digitaal, driedimensionaal werk waaronder ke-
ramiek, sculpturen in diverse materialen, gemengde technieken. 
 
Gang van zaken 
Op grond van de wedstrijdvoorwaarden heeft de organisatie uit de tweehon-
derdacht ingezonden foto's van werkstukken dertig inzendingen voor nomina-
tie voorgedragen. Een deskundige jury heeft uit deze in Tilburg geëxposeer-
de, originele werkstukken, er twaalf geselecteerd voor de expositie in de Bi-
bliotheek in Berlicum, Cuijk  en Veldhoven en de Nieuwe Nobelaer in Etten-
Leur. Dit juryrapport bevat een verslag van de nominatie door de vakjury.  
 
De jury: 

 Ellen Geerts,  beeldend kunstenaar en docent 

 Peter Thobe, oud-directeur-conservator van Museum Kempenland 
Eindhoven en Kunsthistoricus  

 Hans Zoete, documentair fotograaf, tentoonstellingsbouwer, docent… 

 Karen Nijst, bestuurslid SBV (secretaris zonder stemrecht) 
 
Jurering en criteria 
De jurering heeft plaatsgevonden in twee selectieronden. Een eerste individu-
ele ronde en een tweede gezamenlijke. Na de eerste ronde was zeker, welke 
werken voor nominatie in aanmerking kwamen. Tijdens de tweede ronde 
stond een uitvoerige gedachtewisseling centraal en nam de jury ruim de tijd 
om de keuze te beargumenteren.  
 
De jury hanteert de volgende criteria: 

 verbeelding van het thema  

 originaliteit en authenticiteit  

 zeggingskracht en kwaliteit van het beeld 
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Algemene Indruk 
 

Als algemene indruk wordt het volgende opgemerkt; 
 

 Ook deze keer komen de inzenders weer uit de hele provincie. Er lijkt 
dit jaar ook een goede verdeling over de provincie. Er is geen “achter-
blijvend” postcodegebied. 
 

 De jury vindt dat er veel werkstukken zijn ingeleverd die speciaal voor 
het thema “Tegenstellingen” zijn gemaakt. Echter, in een aantal geval-
len is de verbinding met het thema (ver) gezocht. 

 

 De jury merkt op dat al het ingeleverde werk met aandacht en zorg is 
gemaakt. 
 

 De jury is van mening dat het onderwerp ‘Tegenstellingen’ beslist niet 
het gemakkelijkste thema is, vergeleken met andere jaren. 
 

 Ten aanzien van de presentatie had de jury wel wat opmerkingen. Als 
er –in sommige gevallen-  wat meer aandacht zou worden besteed aan 
de juiste plaatsing in een passe-partout of was gekozen voor een meer 
passende lijst, zou dat sommige werken zeker ten goede zijn geko-
men.  
Ook de ingezonden foto’s waren soms van mindere kwaliteit. Te klein, 
of te onduidelijk. Dit is jammer omdat het werk dan niet goed beoor-
deeld kan worden. 

 

 Onder de inzendingen zijn een groot aantal werken die veel aan de 
verbeelding van de toeschouwer overlaten. Soms is er echter (te) veel 
uitleg gegeven over de reden waarom een werk aan het thema zou 
moeten voldoen. 
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Nominaties 
 
De jury heeft 12 werkstukken aangewezen voor de expositie in de bibliotheek 
in Berlicum, Cuijk, Veldhoven en in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. 
 
Mw. Anneke Hansum, Hoeven 
Trappenhuis in Brussel 
 
Dhr. Ad Verberk, Oisterwijk 
Jagers 
 
Dhr. Cees Braat, Chaam 
Het trottoir 
 
Dhr. Frank van Erp, Prinsenbeek 
Gaia 
 
Dhr. Kees den Teuling, Tilburg 
Windenergie 
 
Dhr. Léon Spronk, Oss 
Bloemkelken 
 
Mw. Lia van Gils, Eersel 
Beweging 
 
Mw. Reinskje Doornbos, Eindhoven 
Licht in de duisternis 
 
Mw. Helma Brekelmans 
Zonder titel 
 
Mw. Rita Bullens, St. Oedenrode 
Nature look 
 
Dhr. Rudy Jansen, Hoogerheide 
Black & White 
 
Dhr. Ton Smulders / Molitoriz, Uden 
Verlopende schaduwen 
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Mw. Anneke Hansum 
Trappenhuis Brussel 
  

 
 
Bij dit acrylschilderij kun je lange tijd wegdromen! Er blijft ondanks de vele de-
tails nog voldoende te fantaseren over. De jury is lovend over de goed geka-
derde uitsnede en de harmonieuze zwart-wit verdeling. Dit levert een interes-
sant, gemêleerd, geabstraheerd en dynamisch beeld op.  Er zijn zowel figura-
tieve als abstracte elementen en door de decoraties  is het beeld als het ware 
in beweging. Ruimtelijke geometrische vormen wisselen elkaar af met vlakke 
basisvormen. Het bovenste deel van het schilderij is donker en de onderste 
deel licht en open waardoor je het gevoel krijgt dat je het werk uit kunt lopen. 
Mooi en evenwichtig schilderij. 
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Dhr. Ad Verberk 
Jagers 
  

 
 
 
Boeiend en bijzonder knap geschilderd surrealistisch werk! “Het lijkt bijna een 
film’ vindt één van de juryleden. De jury ontdekt telkens andere elementen en 
peinst over de symbolische waarden ervan. De beeldelementen zijn herken-
baar maar het is de combinatie van deze elementen die leidt tot vervreem-
ding. Toch neem je het voor waar aan en gaat op zoek naar de diepere bete-
kenis.  
De tegenstelling is te vinden in het tafereel. Wat is waar? Wat is nep? Plat 
versus diepte, witte bloem tegenover vergankelijkheid. Onwerkelijkheid van 
de toekomst? 
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Dhr. Cees Braat 
Trottoir 
  

 
 
 
Prachtige spanning tussen binnen en buiten, spiegeling en gedempt licht, zon 
en schaduw. Geen gepriegel of gepeuter, met als resultaat een herkenbaar 
en indrukwekkend werk. Het werk roept op tot nostalgie en melancholie; de 
verlatenheid is bijna tastbaar. Het werk ademt de sfeer van magisch realisme 
en de gekromde houding van het vrouwtje wordt nog eens versterkt door de 
reflectie in het raam links en in de natte stoep.   
Compositorisch een bijzonder sterk beeld waar je lang naar kunt blijven kij-
ken! 
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Dhr. Frank van Erp 
Gaia 
 
 

 
 
 
Spirituele fotografie, waarbij veel tegenstellingen te vinden zijn in het tafereel 
maar ook in de presentatie van het geheel. De twee ‘gladde, koude’ foto’s 
worden gevangen in het ‘warme’ epo-hout.  Het beeld lijkt te willen knallen, 
maar is tegelijkertijd enigszins terugwijkend.  Vooral de compositie en het 
lichtgebruik is hierbij beeldbepalend. Visueel is dit werk bijzonder aantrekkelijk 
dankzij de mooie vlakverdelingen -afgewisseld met kleine details-  die één 
geheel vormen. Boeiend is het licht-donker spel en het gebruik van fotonega-
tief versus –positief.  
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Dhr. Kees den Teuling 
Molens 
 

 
 
 
Bij deze foto is het thema 'tegenstellingen' niet alleen terug te vinden in de 
compositie en licht, maar ook in de symboliek:  oude molens versus windmo-
lens, verleden versus de moderne tijd. De goedgekozen diagonale compositie 
suggereert onbalans, beweging en verandering. Photoshop is op kundige wij-
ze toegepast om een nieuw beeld te scheppen.  De witte wolk achter de mo-
len verleent de foto iets mysterieus.   
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Dhr. Léon Spronk 
Bloemkelken 
 

 
 
 
Ambachtelijk, technisch en artistiek van hoog niveau. Door de decoratieve 
lijnvoering wordt beweging gesuggereerd, alsof de bloem elk moment kan op-
bloeien. Wat dit werk heel mooi en krachtig maakt is dat het zowel massief als 
opengewerkt is, waardoor het werk als het ware doorloopt. De jury is onder de 
indruk van het vakmanschap en de materiaalbehandeling dat getuigt van een 
zeer kundige hand.  
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Mw. Lia van Gils 
Beweging 
 

  
 

 
Dit intrigerend beeld gemaakt uit speksteen, heeft ondanks haar eenvoud 
enorm veel zeggingskracht. Je kunt het beeld van alle kanten bekijken om 
overal schoonheid te ontdekken. De combinatie van de gladde bewerking en 
de ruw behakte steen is perfect in balans. Kracht en beweging zijn belangrijke 
uitgangspunten en door het laten verschuiven van de vormen wordt beweging 
gesuggereerd. Het thema 'tegenstelling' is terug te vinden in de organische en 
hoekige vormen en de gladde en ruwe vlakken. Bij het maken ervan is duide-
lijk 'vanuit de steen gedacht', alsof de maker zich bewust is van het ‘wezen in 
de steen’. 
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Mw. Reinskje Doornbos 
Licht in de Duisternis 
 

 
 
 
Sprookjesachtig, bijna mythologisch tafereel, vindt de jury. Mooie, sterke 
compositie die licht vervreemdend werkt. Gedurfd ook, vanwege de materi-
aalkeuze van Oost-Indische inkt en vetkrijt en het sterke contrast tussen licht 
en donker. Het mooie handschrift is zoekend, zwierend en zorgt voor een 
beeld dat constant in beweging lijkt te zijn.  
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Mw. Helma Brekelmans 
Zonder titel 
 

   
 
 
Zeer gedurfd van formaat, met een krachtig handschrift. Stevig breed getrok-
ken verf. Prachtige gelaagdheid. Stevig schilderij. Groot gebaar.  
De vergelijking met Rothko is niet te vermijden, daarom des te interessant dat 
de eigenheid overeind is gebleven. De jury heeft nog wel even staan bakke-
leien over een nadrukkelijk stukje wit, links in het schilderij. Het detoneert met 
het grote geheel. 
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Mw. Rita Bullens 
Nature Look 
 

 
 
 
Dit werk dat met aquarelpotloden, grafiet en inkt tot stand is gekomen, geeft 
de jury een zonnig gevoel! Het is speels, decoratief en heeft een mooie uit-
snede. Ondanks de vele elementen en details die in 'nature look' te ontdekken 
zijn, is de maker erin geslaagd de juiste balans te vinden. Volle en lege partij-
en, transparante versus dekkende lagen, dikke en dunne lijnvoering wisselen 
elkaar op harmonieuze wijze af. Het thema ‘tegenstellingen’  is voornamelijk 
terug te vinden in de werkwijze, de compositie en minder in het tafereel zelf. 
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Dhr. Rudy Jansen 
Black & White 
 

 
 
 
Eenvoudig maar bijzonder sterk beeld, dankzij de krachtige vorm van de con-
tour. De focus zit op de rode lippen die precies in het centrum van de foto te 
vinden zijn.  Zoals de naam 'Black & White'  duidelijk maakt, is het thema ‘te-
genstellingen’ terug te vinden  in het zwart-wit gebruik, waarbij één enkel ele-
ment van de foto wel kleur heeft gekregen.  Op deze wijze krijgt kleur een 
enorme impact. De jury is vooral onder de indruk van het contrast tussen de 
vlakke en ruimtelijke vormen en de compositie waarbij een duidelijke tweede-
ling van een diagonale beeld-as over het vlak is aangebracht. 
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Dhr. Ton Smulders 
Verlopende schaduwen 
 

     
 
 
In al haar abstractie is dit een heel sterk, grafisch beeld. Het voldoet aan het 
thema door de tegenstelling van licht en donker, lijnvoering en vlakverdeling.  
Het heeft zowel een open als gesloten vorm en dit levert ook een puntje van 
kritiek op omdat het kader volgens de jury het beeld verzwakt. Het was beter 
geweest als het kader volledig grijsgekleurd was en de twee witte balken -
links en rechts- waren weggelaten.  
Maar het is fascinerend om te zien hoe het beeld lijkt te bewegen als je langs-
loopt, en de jury is vol lof over de niet gangbare materiaalkeuze. 


