
 
 
SCHRIJFWEDSTRIJD “HET NATUURBELEVINGSMOMENT VAN 2042” 
 
De West-Vlaamse Natuurstudiedag viert op 5 maart 2022 haar 20-jarig jubileum. Ter ere 
daarvan blikken we zowel terug als vooruit in de tijd met het thema ‘Tendensen in de 
natuur’. Als extraatje organiseren we een schrijfwedstrijd met als onderwerp: ‘Hét 
natuurbelevingsmoment van 2042’. 
 
Schrijf je graag, doe dan mee!  
Beeld je in: het is 2042, over 20 jaar dus, en je bent ergens in de West-Vlaamse natuur… 
Wow! Wat kom je daar tegen? Laat je fantasie de vrije loop of teer op je feitenkennis en pen 
het neer op maximaal twee A4’tjes. Drama, komedie, poëzie of verslag, de vorm doet er niet 
toe. 
 
Klaar? Stuur dan je pennenvrucht ten laatste op 1 februari 2022 per e-mail naar 
katty.de.wilde@westvlaamsemilieufederatie.be 
 
Alle inzendingen worden anoniem bezorgd aan de jury, die wordt voorgezeten door bioloog 
Hans Van Dyck (UCL), professor gedragsecologie met een brede belangstelling en zelf 
schrijver, zoals zijn recente boek “Het orakel van de bosnimf. Van vlinders en mensen”. 
Verder bestaat de jury uit natuurkenners en -belevers, die ook wel wat literatuur kunnen 
smaken: Yves De Bosscher (Leiedichter), Robbe Cool (JNM), Jan Lievens (KULAK) en prof. 
Ellen Decaestecker (KULAK). 
 
De jury kiest 10 laureaten, die op de West-Vlaamse Natuurstudiedag bekendgemaakt 
worden. Er zijn heel mooie natuurbelevingsprijzen te verdienen! Alle op 5 maart aanwezige 
deelnemers aan de wedstrijd krijgen een attentie. 
 
Een compilatie van de inzendingen zal gebundeld worden in een boekje dat aan alle 
deelnemers aan de West-Vlaamse Natuurstudiedag wordt bezorgd. 
 
Voor je driftig begint te pennen: lees nog even het wedstrijdreglement en dan vooral artikel 
3 met de praktische afspraken. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT “HET NATUURBELEVINGSMOMENT VAN 2042” 
 
Artikel 1. De schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door de stuurgroepleden van de West-
Vlaamse Natuurstudiedag (hierna genoemd: de organisator), met contactpersoon 
katty.de.wilde@westvlaamsemilieufederatie.be. 

Artikel 2. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen. De 
stuurgroepleden van de organisator mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Mogen 
evenmin deelnemen aan deze wedstrijd: familieleden in de eerste graad en personen die op 
hetzelfde adres wonen van de stuurgroepleden van de organisator of de jury.  

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers akkoord met het 
wedstrijdreglement. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de 
wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen, te verlengen of te beëindigen wanneer dit 
gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn 
wil, met inbegrip van evoluties in de corona-pandemie. De organisator kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop 
van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van 
mailberichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.  

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden 
elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de 
bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U 
heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te 
passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek per mail naar 
katty.de.wilde@westvlaamsemilieufederatie.be.  

Artikel 3. Algemene wedstrijdregels: 

- Begin van de wedstrijd: 1 december 2021 
- Uiterste indiendatum: 1 februari 2022 om 23:59:59 
- Bekendmaking winnaars: 5 maart 2022 op de West-Vlaamse Natuurstudiedag. De 

winnaar wordt ten laatste op 7 maart 2022 verwittigd 
- Onderwerp: het thema is “Hét natuurbelevingsmoment van 2042”. Het verhaal dient zich 

over 20 jaar in West-Vlaanderen af te spelen, dus in 2042. 
- De taal is Nederlands 
- Het verhaal werd nog niet eerder gepubliceerd en is contractueel vrij voor uitgave 
- Lengte verhaal: maximaal 2 A4’tjes, dit zijn ongeveer 750 woorden 
- Tekst indienen in Word, zonder opmaak of tabs, lettertype Calibri 12 pt. 
- Kies zelf een titel 
- Geef deze titel ook als naam aan het Word-bestand, zonder je eigen naam in de 

bestandsnaam te verwerken 
- In het Word-bestand mogen geen naam- en adresgegevens staan en ook niet in de 

eigenschappen van het bestand (om anoniem te kunnen jureren). Je naam en 
contactgegevens moeten blijken uit de begeleidende e-mail van de inzending. 

- Het gebruik van illustraties is niet toegelaten 
- Feit of fictie, drama, thriller of van de pot gerukte komedie: elk genre is toegelaten 
- Ingediende teksten kunnen na inzending niet meer aangepast worden 
- De verhalen worden anoniem gejureerd 
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- Maximaal één inzending per deelnemer 

Artikel 4. De deelnemer blijft eigenaar van zijn tekst en geeft door deelname toestemming 
om de inzending met naamsvermelding te publiceren in een boekje dat speciaal voor de 
Natuurstudiedag 2022 wordt gemaakt. Deze publicatie zal ook digitaal beschikbaar worden 
gesteld aan het publiek. 

Artikel 5. De inzendingen worden anoniem beoordeeld door de jury, bestaande uit 

- Hans Van Dyck (UCL, professor gedragsecologie en auteur van het boek “Het orakel 
van de bosnimf. Van vlinders en mensen”) 

- Yves De Bosscher (Leiedichter) 
- Robbe Cool (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) 
- Ellen Decaestecker (Hoogleraar faculteit Biologie KULAK, stuurgroep 

Natuurstudiedag) 
- Jan Lievens (KULAK, stuurgroep Natuurstudiedag) 

De teksten zullen zowel op stijl, inhoud als creativiteit worden beoordeeld. 

Artikel 6. De winnaars (1ste t.e.m. 10e prijs) ontvangen hun prijs, ongeacht of zij aanwezig zijn 
op de West-Vlaamse Natuurstudiedag van zaterdag 5 maart 2022, binnen de maand na 
bekendmaking van de uitslag van de schrijfwedstrijd. 

De prijzen zijn: 

1e prijs: waardebon voor een fluisterboottocht met gids voor 25 personen naar eigen keuze 
op de Blankaart in Woumen (Diksmuide) 

2e  en 3e prijs: toegangsticket voor Zwin Natuur Park voor een gezin (2 volwassenen en 3 
kinderen) en een exemplaar van de bezoekersgids Zwin Natuur Park & Zwinstreek (verschijnt 
morgen). Twee jaar geldig  

4e  en 5e prijs: duoticket voor Zwin Natuur Park voor 2 volwassenen. Twee jaar geldig  

6e  en 10e prijs: toegangsticket voor Zwin Natuur Park voor een volwassene. Twee jaar geldig  

Iedere deelnemer die aanwezig is op de West-Vlaamse Natuurstudiedag ontvangt een 
gedrukt exemplaar van de publicatie. 

Artikel 7.  In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist de 
organisator. 


