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De Brabantse Beeldende Amateurkunst Verkiezing wordt georganiseerd door 
Stichting Beeldende Vrijetijdskunst 
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De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst organiseert jaarlijks 
de Brabantse Beeldende Amateurkunstverkiezing. 
 
In 2015 is het thema: “Water”. Iedereen uit de hele provincie, die in zijn vrije 
tijd beeldend werk maakt, kan meedoen. Schilders, tekenaars, beeldhouwers, 
textielwerkers, keramisten, computerkunstenaars: iedereen is welkom.  
 
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 en 
creativiteitscentra aangeschreven met de vraag om leden en cursisten te in-
formeren m.b.t. de mogelijkheid tot deelname. Deelnemers van de vorige edi-
ties zijn persoonlijk aangeschreven. 
In augustus is er een nieuw persbericht verstuurd. Ook door middel van 
Nieuwsbrieven proberen we de wedstrijd onder de aandacht te brengen. 
Ook via Facebook stijgt het aantal mensen dat we op deze manier bereiken. 
 
“Water” 
Zomaar wat associaties: 

 Bron van leven,  

 Bron van plezier, 
o Strandwandeling.  
o Pootje baden 

 Bron van inspiratie, 

 Bron van zorg. 

 Ultieme noodzaak voor mens, dier en plant. 

 Water om te drinken,  
o om je te wassen,  
o om in te spelen,  
o om in te zwemmen,  
o te varen,  
o te surfen. 

 
“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, criterium daarbij was: de relatie met het thema Water. Deze voorselec-
tie van 30 kunstwerken wordt van 2 oktober t/m 20 oktober 2015 geëxposeerd 
in de Bibliotheek Tilburg Centrum aan het Koningsplein te Tilburg.  
Daar volgt de laatste selectie door een vakjury. Op dinsdag 20 oktober 2015 
van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur worden de nominaties in Tilburg bekend ge-
maakt. Naast de nominaties wijst de vakjury ook drie juryprijzen toe.  
Alle geselecteerde 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 Nieuwe No-
belaer in Etten Leur van 27 oktober tot 9 november en van 10 november tot 
29 november in de Bibliotheek in Veldhoven. De expositie is te bezichtigen 
tijdens de openingstijden van de bibliotheken. 
 
Vanaf 30 november tot 18 december zijn de werken tijdens openingsuren te 
bewonderen in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. 
 
Prijsuitreiking  
De bekendmaking van de juryprijs, en de officiële prijsuitreiking vindt plaats 
op vrijdag 18 december tussen 16.00 en 17:00 uur in de Statenzaal van het 
Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch 
 

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 is deze 
expositie gehouden in Galerie K26, Kruisstraat 26 in Oss. 

Ook in 2016 zal van 20 oktober tot en met 30 oktober de regionale ex-
positie in deze locatie plaatsvinden. 

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


Brabantse Amateurkunstprijs 2015 Pagina 5 

 

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 beeldende 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 2015  
 
Inzendingen 
In totaal zijn er 202 foto's van werkstukken in allerhande technieken inge-
stuurd.  
Olieverf en acrylschilderijen, diverse waterverftechnieken, diverse tekentech-
nieken, driedimensionaal werk waaronder keramiek, sculpturen in diverse ma-
terialen, gemengde technieken. 
 
Gang van zaken 
Op grond van de wedstrijdvoorwaarden heeft de organisatie uit de tweehon-
derdtwee 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 Etten-Leur, Veldhoven en in het Provinciehuis in ‘s-
Hertogenbosch. Dit juryrapport bevat een verslag van de nominatie door de 
vakjury.  
 
De jury: 

 Rien Claessen, beeldend kunstenaar en docent 

 Rene Korten, beeldend kunstenaar en docent  

 Hans Zoete, documentair fotograaf, tentoonstellingsbouwer, docent… 
 
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 “Water” zijn gemaakt.  

 

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

 De jury is van mening dat het onderwerp ‘Water” misschien erg voor de 
hand liggend is, het is echter gebleken dat het niet eenvoudig om het 
uit te beelden. Het thema is vaak slechts in zijn uiterlijke verschijnings-
vorm gebruikt is en heeft weinig tot de verbeelding geleid. 
 

 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. Te veel achtergrond mee gefotografeerd. Dit is jam-
mer omdat het werk dan niet goed beoordeeld kan worden. Wij zullen 
hier de komende tijd op onze website aandacht aan geven. 

 

 Onder de inzendingen zijn een groot aantal werken die veel aan de 
verbeelding van de toeschouwer overlaten. Soms is er (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 Etten-Leur en Veldhoven en in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
Mw. Hedy Korver; Breda 
Stromend - rustig 
 
Mw. Maria van Dalen; Teteringen 
Avondspiegeling 
 
Dhr. Karel Boogers; Tilburg 
“Het is niet wat het lijkt” 
 
Mw. Annelies Roelen; Oisterwijk 
Water 
 
Mw. Nel Verdaasdonk – van Eindhoven; Lage Mierde 
Bevroren gedachten 
 
Mw. Annelies van Mil; ‘s-Hertogenbosch 
Water…Leven…Waterleven 
 
Mw. Helma Broekhof; Vught 
Een dorstige dag 
 
Mw. Helmi Maas – van Hoof; Gemert 
Water 
 
Dhr. Eddy Kox; Veldhoven 
Rust 
 
Dhr. Harry Verhoeven; Bergeijk 
Gewoon water 
 
Dhr. John Heijink; Eindhoven 
Mare Tranquilares 
 
Mw. Alda de Weger; Eindhoven 
De Golf 
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Mw. Hedy Korver; 
Stromend – rustig 

Genomineerd 
 

  
 
Een spannend werk. Het water is goed weergegeven, vooral bovenaan is het 
bijna grafisch, er zit iets twinkelends in.  
Goede compositie.  
De contouren linksboven vinden sommige juryleden storend. De steen voor-
aan trekt veel aandacht. Er is iets opgeplakt wat de aandacht bij de rest van 
het schilderij weg haalt.  
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Dhr. Harry Verhoeven 
Gewoon water 

Genomineerd 
 

 
 
 
In zijn eenvoud een heel mooi schilderij.  
Het is meer dan gewoon water, als je water moet verbeelden dan is het hier 
gelukt.  
Heel sfeervol. 
De simpelheid en doeltreffendheid zijn uitstekend. 
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Dhr. Cees Braat 
Even schuilen 
 

 
Een vertrouwde deelnemer die, zoals altijd, weer mooi werk heeft afgeleverd. 
Sfeervol, met veel verbeeldingskracht. 
Knap geschilderd, suggestief, illustratief. 
De jury vraagt zich echter af, of dat misschien ook een zwak punt zou kunnen 
worden. 
Probeer bijvoorbeeld de figuur eens weg te denken, en de afbeelding wordt 
ineens veel spannender, surrealistisch. 
De “natheid” wordt een thema op zich, zonder dat het illustratief of 
anekdotisch wordt. 
Maar het is natuurlijk aan de schilder om die keuze te maken. 
En het is hoe dan ook een verdomd knap technisch staaltje schilderen.   



Brabantse Amateurkunstprijs 2015 Pagina 12 

 

Mw. Madara Placina 
Storm 
 

 
Sfeervol! Mooi van kleur. De regen is bijna voelbaar. 
De titel dekt echter de lading niet helemaal, want de jury vond dat de storm 
niet duidelijk zichtbaar is. 
Ook is het onderste gedeelte tamelijk plat gebleven. 
Wel is er een mooie overgang tussen licht (lucht) en donker (water). 
Ook fraai gesuggereerd is het zonlicht dat er bijna doorheen schijnt. 
Het werk getuigt van lef! 
En dat is een veelbelovende eigenschap. 
Het maakt nieuwsgierig naar het nieuwe werk. 
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Mw. Helmi Maas – van Hoof  
Water 

Genomineerd 
 

 
 
Mooi tussengebied tussen realiteit en het werk. Je ziet alles en toch is er heel 
veel suggestie: de spiegeling van water etc. Fris en suggestief. 
Roemt de vaagheid die van alles suggereert en vindt ook het kloeke formaat 
mooi.  
Een ding met lef. Met weinig suggereren. 
Mooi ritmisch. Mooi materiaalgebruik. De druppels werken mee met de voor-
stelling. Naast het suggererende, heel goed gestructureerd.  
Kloek formaat 
Mooi materiaalgebruik, ritmisch.  
Je ziet alles en toch is er veel suggestie door de vaagheid. 
Het switchende tussen de verf en de voorstelling prikkelt de verbeelding. 
Goed gestructureerd, mooi ook de stukjes architectuur er in. 
Dit is echt water, de weidsheid die het suggereert is heel goed getroffen. 
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Mw. Gertie Legius 
Vaarwater 
 

 
 
Een heftig en dramatisch werk. 
Expressief, futuristisch met decoratieve elementen. 
Er zit behoorlijk veel vaart in. 
Het is bovendien technisch erg goed geschilderd. 
De jury vraagt zich wel af, wat de functie van de grote krul midden-boven is. 
Die is nogal dwingend, krijgt te veel aandacht. 
Ze vragen zich af of de maker hier een bewuste keuze heeft gemaakt en 
waarom. 
Los daarvan is het een mooi decoratief werk geworden met kwaliteit. 
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Mw. Nel Verdaasdonk 
Bevroren gedachten 

Genomineerd 
 

 
 

Soort contrast in de materialen. 
Het werk is suggestief en spreekt tot de verbeelding. Vormen krijgen een ei-
gen ritmiek en geven ruimte aan een persoonlijke invulling van de beschou-
wer. 
Dit werk heeft iets ruimtelijks. Sommigen zien er een zeilschip in met drie 
masten, iets wat opdoemt uit de mist. 
Aan de rechterkant wordt het werk zwakker.  
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Dhr. Eddy Kox 
Rust 

Genomineerd 
 

 
 
 
Mooi transparant werk. 
Het thema water is hierin moeilijker te ontdekken. Doet soms aan ijs denken. 
De spiegelingen zijn niet consequent, wel bij de rietstengels, minder bij de 
bladeren. Niet consequent in zijn realisme. 
De tegenstelling tussen de ronde bladeren en de lange stengels is mooi.  
Het werk roept een sfeer op die past bij de titel: Rust.  
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Mw. Marianne van den Hoven - Dekkers 
Onstuimige zee 
 

 
   
 
Als keuze voor dit onderwerp is deze close-up een goed idee. 
Ook de beperking in de kleur tot indigoblauw en wit maakt het werk mooi 
sober. 
Maar daarmee moet het wel spannend blijven, en dat is het niet. 
De ruimtelijkheid ontbreekt. 
Juist dóór de uitsnede werkt het beperkend, plat. 
Er had nog meer spanning en contrast tussen boven- en onderkant gemogen. 
Het opstuwend water is wel goed verbeeld, maar technisch mag er nog wel 
groei in komen 
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Dhr. Jac Docters 
Kempische vennen 
 

 
 
Uitstekende techniek, subtiel, mooi. 
Hier is een professionele aquarellist bezig geweest. 
Het is prettig om naar te kijken, ruimtelijk en suggestief. 
Prachtig perspectief, fijne tinten. 
Kortom, een mooi plaatje. 
De maker beheerst zijn vak en heeft er duidelijk plezier in gehad. 
Toch vraagt de jury zich af, of hij ook buiten de gebaande paden durft te tre-
den. 
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Mw. Susan Driessen - Zegers 
IJsland 
 

 
Wat een originele keuze. 
Het trekt de aandacht, vooral van veraf. 
Vooral de bovenpartij is prachtig. 
De ruimtelijkheid, die daar gesuggereerd wordt, is sterk. 
Jammer dat de onderste helft meer een toevalstreffer lijkt. 
Op de voorgrond zijn de druipende banen en de paarse kleur te weinig 
functioneel en maken daardoor de spanning aanmerkelijk minder. 
Wel een schilder met potentie! 
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Dhr. Flor du Puy 
De woeste zee 
 

  
De jury was eensgezind vertederd. 
Schattig, prachtig, liefelijke en kinderlijk ontwapenend. 
Een technisch knap boetseerwerk, mooi afgewerkt ook. 
Is de titel mogelijk ironisch bedoeld? 
De woestheid verbeeld, door wat in de zee zou kunnen vallen? 
Hier is met grote liefde, aandacht en gevoel voor vorm een ontwapenend 
beeld gecreëerd. 
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Mw. Maria van Dalen 
Avondspiegeling 

Genomineerd 
 

  
Doet denken aan een vroege Mondriaan. Heeft een beetje moeite met de 
harde randen van de weerspiegelingen. Doet ook denken aan een vroege 
Sluijters. Fraai van kleur. Wel consequent qua lijnvoering en handschrift. 
Jammer dat het op zo’n donkere wand hangt. Dat is nog zwaarder dan de 
sfeer in het schilderij. Ook de witte lijnen knallen nogal. Verder mooi geëxpe-
rimenteerd. Wat gespetterd en laten lopen etc. 
Donkere tonen spreken tot de verbeelding, het werk roept een beeld op van 
een soort romantische zwaarmoedigheid.   
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Dhr. Hilbert Gorte 
Levenselement 
 

 
 

Een intrigerend werk. 
De jury wist zich hier aanvankelijk geen raad mee. 
Het surrealisme als stroming leek te overheersen, en het thema “water” naar 
de achtergrond te duwen. 
Maar vooral is het een origineel en vooral gewaagd schilderij! 
En consequent in stijl gebleven. 
Wel valt er compositorisch wat op aan te merken. 
Het bovengedeelte verhoudt zich niet goed tot de onderpartij. 
In detail is het aanmerkelijk beter dan in het geheel.  
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Mw. Karla Monhemius 
Stormy weather 
 

 
 

Een fijn werk. 
Technisch uitermate knap geschilderd. 
Alleen daardoor al geselecteerd bij de 31. 
Vooral de benedenpartij (met het opspattende water) is zeer mooi gedaan. 
De achtergrond is een beetje plat gebleven en blijft te clichématig. 
Waarschijnlijk van een foto? 
Probeer dan daar een eigen draai aan te geven, waardoor de voorstelling net 
iets spannender kan worden. 
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Mw. Anja Namink 
Waterdruppels 

 

  

“Oef” zei de jury, “dat is nog eens jezelf een opdracht stellen!”. 
Hier is een heel mooi beeld gekozen, maar ook gevaarlijk. 
Je moet als schilder heel veel in huis hebben om dat te kunnen weergeven. 
Daarom complimenten van de jury voor zoveel lef. 
Maar toch is de techniek niet helemaal toereikend. 
De waterdruppels zijn te zwaar, vooral door de zwarte contouren. 
Er zitten ook wat vreemde rechte spiegelingen in. 
Blijf de lat hoog leggen, maar werk aan de techniek. 
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Dhr. Jan van Wijk 
Golven van de zee 
 

  
Technisch fraai, sterk idee. 
De aansluiting van de twee delen vond de jury vreemd. 
Is die “breuk” een bewuste keuze? 
En zo ja, welke? 
Hoewel de jury de beweging in de ruimte mooi vindt, is er volgens hen geen 
idee van water in te vinden. 
De plaatsing op het houten blok maakt het mooi in evenwicht en geeft het een 
grotere ruimtelijkheid. 
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Mw. Alda de Weger 
De golf 

Genomineerd 
 

  
Het motief van zo’n zware golf is niet naar de werkelijkheid vertaald en het is 
toch een golf. 
Mooie, simpele grote vorm.  
De vorm zit goed in elkaar.  
Dat kun je ook zien door de spiegel er onder. 
Het is natuurlijk geen echte golf, maar de combinatie van polijsten en hakken 
suggereert een echte golf, wat wordt versterkt door de massiviteit van de 
steen. (marmer)  
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Mw. Helma Broekhof 
Een dorstige dag 

Genomineerd 
 

 
 

 
Waarschijnlijk is er een foto gebruikt ter ondersteuning bij het schilderen. 
Toch is het werk fris en origineel.  
Kleur (complementair contrast) en compositie zijn gewaagd.  
Bijzondere motiefkeuze en volwassen stellingname in onderwerp en uitwer-
king: gele achtergrond en paarse kraan.  
Techniek zou hier en daar wat kunnen verbeteren, met name de vormgeving 
van de vogel en het water.  
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Mw. Mien Donhuijsen – Rutten 
Water als bron van inspiratie 
 

  
“Ha, een surfer” was de unanieme uitroep van de jury, toen ze op dit werk 
afliepen. 
Ze moesten even omschakelen naar het totaalbeeld. 
Wat een beweging in dit schilderij. 
De ronding van de golf zit er volkomen logisch in en de donker/licht-
tegenstelling  geeft de juiste ruimtelijkheid. 
Toch zitten er technisch nog tekortkomingen in. 
Kijk bijvoorbeeld naar de richtingen achter de golf en de aanpak van de lucht. 
Ook kan de kleurkeuze wat rijker. 
Voor zo'n gecompliceerd werk is echt moed nodig en daarvoor een pluim van 
de jury.  
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Mw. Carla Theunissen 
Kus van de zee 
 

 
 

Zeer kleurig, op afstand interessant, van dichtbij compositorisch zwak. 
En dat is logisch omdat het materiaal hier vooral het werk moet doen. 
Als je met het paletmes werkt, moet je die techniek wel naar je hand kunnen 
zetten. 
Het gevaar zit erin dat de structuur meer aandacht krijgt dan de voorstelling, 
en op die manier verdwijn je als maker in het pasteuze van de werkwijze. 
Probeer jezelf daar voortdurend rekenschap van te geven en kritisch op het 
resultaat te blijven. 
  



Brabantse Amateurkunstprijs 2015 Pagina 30 

 

Mw. Annelies van Mil 
Water…Leven…Waterleven 

Genomineerd 
 

  
 
Origineel werk, leuk dat het een “onder” -water stilleven is. 
Techniek hangt samen met het onderwerp, daarom is het aantrekkelijk.  
Je kijkt in een soort aquarium, het is bijna symmetrisch.  
Jammer dat het soms een beetje gekunsteld is (oogjes van de visjes). 
Het passe-partout past niet bij de voorstelling.  
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Dhr. John Heijink 
Mare Tranquilares 

Genomineerd 
 

  
 
Mooie compositie door de afwisseling van het vloeiende water tussen rots-
blokken. 
Mooi rustig werk.  
Overtuigend geschilderd, scherp en vaag elkaar goed afwisselend.  
Het water leeft. 
De jury denkt dat het werk mooier is zonder lijst.  
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Mw. Riet van Dongen – Kuppens 
Het verrassende water 
 

  
Het idee en de keuze van de voorstelling zijn goed,maar je krijgt het gevoel 
dat het niet helemaal “uit de verf” is gekomen. 
Er zit een massiviteit in als gevolg van het werken met paletmes. 
Daardoor is het niet meer ruimtelijk en los, en wordt de richting te hard 
aangezet. 
Het achtergedeelte van het werk is wel mooi aangepakt, en de horizonlijnen 
zijn erg goed. 
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Mw. Tony van Laarhoven – Mutsaers 
Steen-goed 
 

 
 
De jury was aangenaam getroffen door het gebruik van pastelkrijt. 
Dit wordt helaas door de hedendaagse kunstenaars niet veel meer gebruikt. 
Jammer, want het is een prachtig materiaal. 
En het is in dit werk fraai toegepast. Compliment! 
Op een afstand is het intrigerend door de vele nuances in de tinten. 
Het geeft een grote suggestieve ruimte. 
Van dichtbij is er te weinig eenheid, en worden de kleuren wat slap. 
De compositie had harmonieuzer gekund. 
De keuze voor deze maatvoering vond de jury erg goed. 
 

 

  



Brabantse Amateurkunstprijs 2015 Pagina 34 

 

Dhr. Louis Dirckx 
Zeegezicht 
 

 
 

Grappig, origineel en gewaagd. 
Het is letterlijk een zeegezicht. 
Dat blijft wel hangen. 
Meer de titel als uitgangspunt is wel érg dwingend. 
In feite bestaat het werk uit 3 elementen: zee – gezicht – wiskundige vormen. 
Het is net teveel van het goede. 
De maker kan goed schilderen. 
Het werk is zichtbaar met grote aandacht en toewijding en technische kennis 
gemaakt. 
Maar de drie ideeën bijten elkaar. 
Met name het gezicht maakt het anekdotisch, en in dit geval is dat jammer. 
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Mw. Louise van den Heuvel – Beers 
Het verdronken land 
 

  

Op het eerste gezicht een mooie compositie met lekker veel water. 
Prettig van kleur. 
Sfeervol impressionistisch. 
Van dichtbij vallen de tekorten op. 
Sommige stukken zijn te zwaar opgezet, en wat smoezelig. 
De voorgrond is rommelig. 
Het bovenstuk is beter dan de onderhelft. 
Het grote gebaar toont weliswaar lef, maar pakt niet altijd goed uit. 
Het materiaal is goed gebruikt, maar alles kan net iets samenhangender. 
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Mw. Annelies Schooneman 
Big wave 
 

  

Dit is inderdaad een mooie grote golf. 
Boeiend neergezet, met veel lef en mooi in toon gebleven. 
Deze schilderes is niet bang. 
Het schilderij krijgt extra vitaliteit door de diagonale compositie, die door de 
witte schuimkoppen nog wordt versterkt. 
De golf had wel wat meer aanloop mogen krijgen, nu lijkt hij een beetje uit het 
niets te komen. 
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Dhr. Karel Boogers 
“Het is niet wat het lijkt” 

Genomineerd 
 

  
 
Een originele benadering van het thema.  
Werk is heel illustratief, mooi, wat schraal geschilderd.  
Een heel andere benadering dan de landschappelijke. 
De twee figuren op de voorgrond steken erg hard af tegen de achtergrond 
waardoor ze erg vlak worden.  
De figuren missen de dynamiek die je zou verwachten bij het geschilderde 
natuurgeweld.  
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Mw. Martha Kuiper 
Venetië 
 

 
 

Ah, Venetië, de grote liefde van veel kunstliefhebbers. 
En duidelijk ook van de maakster. 
Je wordt er blij van. 
Het is een werkje, dat met precisie en aandacht is geschilderd. 
Grappig naief. 
Heerlijk zonnig van kleur. 
Toch blijft te zien, dat het van een plaatje is, vooral door het perspectief. 
Overigens hoeft een foto of plaatje geen probleem te zijn; talloze 
hedendaagse kunstenaars gebruiken het in hun werk. 
Maar probeer er iets eigens in te leggen. 
Wat opvalt is de mooie gebroken weerspiegeling in het water. 
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Mw. Annelies Roelen 
Water 

Genomineerd 

 
 

Verrassend door het formaat en door de suggestie van diepte. 
Het heeft iets primitiefs, een soort “oog van god”,  
doet denken aan trompe-l’oeil.  
Het spel van diepte en de rand er omheen. 
Aan de rand is het echt water, maar in het midden is het een gat. 
Langs de rand is het water, structuur, een spel van diepte door de met glans-
lichten geschilderde druppels en in de randen geschilderde branding.  
Het heeft iets ongrijpbaars.  
Kijk je in een put, wat zie je? 
Een soort eigenwijze gedachtegang, die op eigen wijze is uitgevoerd. 
Water krijgt hier een diepere betekenis. 


