
 

 

 
 
Fotowedstrijd 
 
Er zijn 182 foto’s ingestuurd en de genomineerden zijn bekend en staan op de website 
Op de jubileumdag zaterdag 29 juni worden de winnaars bekend gemaakt tijdens het 
middagprogramma. Alle genomineerde foto’s zijn afgedrukt en worden geëxposeerd in 
de zaal. Fotoclub de Rarekiek heeft ook nog gezorgd voor een expositie van meer dan 25 
prachtige natuurfoto’s.  
 
Alle genomineerde foto’s zijn te zien op: https://www.nlgo.nl/fotowedstrijd 
 

     
Genomineerd: Beb Ardon     Klaas Mulder                           Anette Witvliet 
 

Muziek 
 
Het muziekprogramma van Duo LLInk ( zie NLGO website voor meer info:  
https://www.nlgo.nl/duollink )  tijdens het middagprogramma is bekend. Dit concert, 
aanvang 15.00 uur, is gratis toegankelijk voor alle NLGO leden. 

 Meditation (sur le Prélude de Bach) – Charles Francois Gounod (1818-
1893) 

 Four Pooh Stories - Maria Grenfell (1696-) 
Deel 1: "In which Christopher Robin leads an Expotition to the North Pole" 
Deel 3: "In which Pooh and Piglet go hunting and nearly catch a Woozle 

 Oblivion - Astor Piazzolla (1921-1992) 
 Like a Waterbuffalo – Yuki Takahashi (1938-) 
 Polar Lights - Viatcheslav Semionov (1946-) 
 Anantango - Gorka Hermosa (1976-) 



 

 

Natuurpresentatie Jan Baks: 
Bijzondere ontmoetingen 
dichtbij en ver weg in de natuur. 
 
Iedereen heeft wel eens een bijzondere 
ontmoeting in de natuur. Als je voor het 
eerst een ijsvogel ziet vliegen vergeet je dat 
nooit meer en vaak weet je nog jaren later 
waar je die ijsvogel hebt gezien. 
 
Of je staat oog in oog met een ree vroeg in 
de morgen, in de duinen of je hebt tijdens 
een vakantie voor het eerst een wilde beer 
gezien. Jan Baks natuurfotograaf uit 
Goedereede fotografeert al vele jaren de 
natuur, zowel op Goeree-Overflakkee als 
op reis in verre landen. Sommige 
gebeurtenissen maken een blijvende indruk 
en vergeet je nooit meer. 
 
De eerste ontmoeting met een berglandgorilla, de ontmoeting met Grizzlyberen in 
Alaska, de aanval van een orka op een jonge zeeolifant, bezoek aan een eiland dichtbij 
de Falklandeilanden, waar bijna nooit mensen komen en waar je de grootste 
albatrossenkolonie van de wereld ziet, South Georgia met zijn duizenden pinguïns.  
En in eigen land de mogelijkheid om de grote sterns van dichtbij te fotografen, de 
onverwachte ontmoeting met een groep lepelaars zo dichtbij, dat was bijna niet voor te 
stellen. Europese bijeneters in Afrika ontmoet en enige weken later dezelfde vogels 
12000 km dichterbij huis in Frankrijk kunnen fotograferen. Natuurlijk de Flamingo’s in 
Battenoord maar ook op de hoogvlakte van de Atacama woestijn in Chili. 
 
 
 
 
 


