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IN DE KIJKER…

In het kader van het Inter-
nationaal jaar voor de biodi-
versiteit en 25 jaar Natuur-
fonds Hageland organiseert 
Natuurpunt Oost-Brabant 
met medewerking van Het 
Nieuwsblad een fotowed-
strijd GeefomNatuur, bio-
diversiteit in veelvoud. Tot 
25 september 2010 worden 
foto’s ingewacht rond bio-
diversiteit en landschap, dit 
gezien door de ogen van de 
gewone wandelaar, bewo-
ner en natuurgenieter. 

Deze wedstrijd wil de foto-
graaf zelf intensief naar de 
natuur en het landschap 
van de streek doen kijken. 
Door de publicatie van 
deze beelden worden de 

unieke waarnemingen gedeeld met een groot publiek. 
Hierdoor kan een groter draagvlak voor waardering en 
bescherming voor natuur en landschap in Oost-Brabant 
ontstaan. 

Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.  
Iedereen kan deelnemen aan deze fotowedstrijd.
Er zijn twee�leeftijdscategorieën: volwassenen en jeugd 
(tot 16 jaar). 

De fotowedstrijd is onderverdeeld in twee�inhoudelijke�
categorieën:
• foto’s uit de beheerde natuurgebieden van Natuupunt 

Oost-Brabant: lijst en locaties te vinden onder  
www.natuurpuntoostbrabant.be of   
www.geefomnatuur.be/projecten.htm

• foto’s van natuur, landschap en biodiversiteit in stad, 
dorp en platteland in het werkingsgebied van Natuur-
punt Oost-Brabant 

Elke deelnemer kan per�categorie�maximum�3�foto’s 
inzenden. Zowel digitale opnamen als kwaliteitsvol inge-
scande analoge foto’s worden aanvaard. Ook zwart-wit 
foto’s zijn toegestaan. 

In beide leeftijdscategorieën ( jeugd en volwassenen) zijn 
er 3�prijzen te winnen: 
 1. de prijs van het publiek (via het Nieuwsblad)
 2. de prijs van de jury
 3. de prijs van de voorzitter
In totaal worden er dus 12 prijzen uitgereikt met vervol-
gens aanduiding van een algemene winnaar die de beste 
algemene score behaalt. De prijzen worden niet in geld 
uitgekeerd. Elke deelnemer kan slechts één prijs krijgen. 
De winnaars worden bekendgemaakt op de afsluitende 
activiteit van de NPOB biodiversiteitscampagne op 
10.10.10 in Tienen en daarna op de website  
www.natuurpuntoostbrabant.be en het tijdschrift  
Natuur en Landschap.  

Deelnemen gebeurt door een nog niet eerder gepubli-
ceerde foto te mailen naar npob@natuurpunt.be of een 
link door te mailen waar wij de foto kunnen downloa-
den. Bij de inzending dient u te vermelden: uw naam, 
adres, telefoonnummer, leeftijd (bij categorie jeugd), de 
locatie van de foto met eventuele (korte) toelichting. 

Beelden mogen uiteraard geen blijk geven van ernstige 
verstoring van het onderwerp (fauna, flora, habitat). Dit 
bekent dat ingezonden opnamen van planten en dieren 
worden gemaakt met�respect voor het onderwerp; het 
welzijn van de gefotografeerde dieren moet voorop 
staan, de locatie van de opname mag niet beschadigd 
worden omwille van de opname,…

Alvast�alle�deelnemers�veel�succes�toegewenst!!!

fotowedstrijd GeefomNatuur

Foto Rik Convents

Foto Freek Verdonckt

Foto Luc Nagels


