
FANCY DRESS COMPETITION 2021 

 

Lieve deelnemers aan de fancy dress competition 2021, wat hebben jullie allemaal prachtige 

foto’s ingestuurd. Het was een groot plezier om deze te mogen beoordelen. Dit was ook een 

hele moeilijke opgave en de uitslagen lagen heel dicht bij elkaar. Een compliment voor jullie 

allemaal en voor de mensen die jullie hebben geholpen met jullie pony’s, kleding, schmink en 

het maken van de foto’s. Ik ben heel trots op jullie! 

 

4 

 

De locatie zo in de bloesems is schitterend. Hierdoor 

komt de sprookjesachtige witte jurk heel mooi uit. 

Het buideltasje is een mooi detail dat het plaatje 

helemaal afmaakt.  
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Deze foto is heel bijzonder. Een bijna mystieke sfeer 

spreekt er uit, alsof je zo een sprookjesboek inloopt, 

de lantaarn versterkt dit gevoel. De jurk en prachtige 

rokken daaronder maken het plaatje compleet.  
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Deze foto heeft echt een stoere zeerover uitstraling.  

Pony en amazone allebei in de schmink, een 

fantastisch piratenavontuur. 
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Wat een werk en aandacht is er hier aan het 

totaalplaatje besteed. Aan alle details is aandacht 

geschonken, van de glimmend gepoetste rijlaarzen 

van het spookje tot aan de zelf geknutselde 

spokenvanger. En ook de pony is omgetoverd tot 

griezelig geraamte. Jullie creativiteit wordt 

gewaardeerd evenals de moeite die jullie hebben 

gedaan om dit te realiseren. 
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Twee schattige eenhoorns. Jullie passen zo in een 

Walt Disney film. En wat heeft de pony een prachtig 

witte staart. 
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Uit deze foto spreekt zoveel liefde, heel vertederend. 

En dan de prachtige lange jurk van de jonge dame, 

dat moet haast wel een feestjurk zijn! 
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Een mooie samenwerking tussen deze sterke politie 

agent en haar boef. Met jullie twee wordt het vast 

een stuk veiliger op straat! 
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Wat fijn om zo samen als gezin dit mooie plaatje te 

realiseren. Helemaal gezellig in de kerstsfeer met als 

mooi detail het kerstslinger hoofdstel! 
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Wat een mooi duo deze automonteur en zijn ene PK. 

Deze foto straalt zoveel plezier uit, ontzettend leuk. 

Bij jullie kunnen wij duidelijk terecht als er problemen 

met onze andere PK’s zijn.  
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Geweldig dat je zo trots bent op je pony, dat je graag 

deze mooie foto met ons wilt delen, ondanks dat 

deze niet over verkleden of fancy dresses gaat. Wij 

hebben genoten van jouw mooie foto! 

 


