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Uitnodiging Landelijke Uienwedstrijd 2021 

 Fotowedstrijd    

          

            Wie maakt de mooiste uien foto? 
 
Delphy organiseert op verzoek van de LNCN (Landbouwbeurs Noord en Centraal 
Nederland) en het Platform Nederlandse Uientelers de verkiezing van  
 

de Mooiste Bewaarui van 2021 (oogst 2020) 

 
Hoe doet u mee?   
Stap 1: Maak een mooie foto van de mooiste uien uit uw bewaring. Stuur deze foto  
            (maximaal 5 stuks) per email naar info@landbouwbeurs.com. Verklein de foto’s  
            niet digitaal i.v.m. de kwaliteit ervan. Verstuur er 1 per email (max 5MB). Zet in  
            elke mail uw contactgegevens, dan weten we welke foto van u is. Insturen kan  
            tot en met zaterdag 20 februari. 
Stap 2: Een vakkundige jury beoordeeld de mooiste foto’s.  
Stap 3: De 5 mooiste inzendingen krijgen een showbakje opgestuurd. 
Stap 5: U maakt uw bakje klaar, wij halen het op. Ophaal datum maandag 1 maart. 
Stap 6: Een vakkundige jury beoordeeld de mooiste uien, de uitslag en prijsuitreiking    
             Zullen digitaal uitgereikt worden op woensdag 3 maart. 
 

Alle telers van bewaaruien in Nederland worden uitgenodigd hun beste uien voor te 
stellen aan collega’s en aan de inkopers van de handel.  
 

Uiteraard zijn er leuke prijzen te winnen, maar het gaat vooral om de promotie, de trots 
op het vak en de verbetering van de kwaliteit. 
 

 
Opgave voor de wedstrijd en insturen foto’s: info@landbouwbeurs.com 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Niek Vedelaar, Delphy Dronten n.vedelaar@delphy.nl 06-51604521 
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Wat kunt u winnen? 
De eer landelijk de mooiste bewaarui te hebben 2021! 
1e prijs:  Bokaal Mooiste Bewaarui 2021 
  Pak uienzaad van uw ras. 
  € 200,- 
2e prijs: Pak uienzaad van uw ras. 
  € 150,- 
3e prijs: Pak uienzaad van uw ras. 
  € 100,- 
4e prijs: € 75,- 
5e prijs: € 50,- 
 
Het uienzaad wordt gesponsord door de leverancier van het zaad. 
Daarnaast krijgt u een mooie Medaille en een uitslagenlijst. 
 
 
Tips en trics voor het maken van een goede foto: 
 

• Pak een aantal mooie uien bij elkaar.  

• Zorg voor voldoende omgevingslicht. 

• Kijk goed naar schaduw werking. 

• Let op uniformiteit: hoe meer van hetzelfde, is meestal mooier. 

• Probeer zonder flits een goede foto te maken. 

• Voorkom dat er stof in de lucht zit tijdens het maken van de foto. 

• Maak de foto’s niet te dichtbij, of zorg voor de goede instellingen. 

• Maak foto’s uit diverse hoeken en hoogten, maak er voldoende. 

• Selecteer de mooiste foto’s op uw pc voordat u ze doorstuurt. 

• Als u bij de 5 mooiste inzendingen hoort, heeft u al snel 50-70 mooie uien nodig. 
 
Succes! 
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