
 

 

 

 

Jubileum BFVW  

1947-2022 

75 jaar verbinding tussen vrijwilligers en vogels: 

75 jier Freonen fan de Fryske Fûgels! 
 

 
In het kader van haar jubileum organiseert de BFVW het hele jaar 2022 diverse 
activiteiten om de vogels om ons heen onder de aandacht te brengen. Daarom 
organiseren wij een Vogel-fotowedstrijd en een Vogel-verhalenwedstrijd. Hieronder 
meer uitleg over beide wedstrijden:  
 

De Vogel-fotowedstrijd 

Wie maakt de mooiste foto van een vogel? 

Stuur een foto in van een vogel, dat is eigenlijk de simpele opdracht bij deze wedstrijd. 

Iedere hobbyfotograaf kan meedoen, van gevorderde amateurfotografen tot 

beginnelingen. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen en vijf foto’s 

nomineren voor de publieksprijs. Deze foto’s worden op canvas uitgeprint en 

tentoongesteld op het Frysk FûgelFestijn op 10 september in Earnewâld. Het publiek 

bepaalt stemt die dag op hun favoriete foto. De winnaar van die stemronde wint de 

publieksprijs. Vanzelfsprekend worden de genomineerde foto’s gepubliceerd in het 

verenigingsblad van de BFVW : Vanellus. Ook de Leeuwarder Courant zal hier 

aandacht aan besteden, dus dit is je kans om je foto in dit dagblad geplaatst te krijgen! 

Spelregels: 

• Alleen foto’s van wilde vogels doen mee. Dus geen foto’s van vogels in gevangenschap 

op welke manier dan ook (zoals volière, dierentuin, opvang ed.). 

• Bij voorkeur foto’s die in Nederland gemaakt zijn 

• Ingestuurde foto’s mogen door de BFVW voor andere doeleinden worden ingezet, met 

vermelding van fotograaf.  

• Zend de foto in op hoge resolutie: het fotobestand moet een grootte hebben van 

minimaal 1 MB 
• Maximaal 3 foto’s per inzender 

• Stuur je foto(s) per mail of WeTransfer naar info@bfvw.nl  

• Uiterste inleverdatum 15 augustus 2022  

• Vermeld in de mail:  

- Naam, leeftijd, adres en telefoonnummer van de fotograaf. 

- Soortnaam, vinddatum en vindplaats van de afgebeelde vogel  
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Vogel-verhalenwedstrijd.  

Wie schrijft het beste vogelverhaal?  

 Voor deze verhalenwedstrijd is de BFVW op zoek naar de mooiste, leukste en sterkste 

vogelverhalen uit het veld en de natuur van Fryslân. Het mag zowel fictie als non-fictie 

zijn.  De winnende stukken worden gepubliceerd in de Leeuwarder Courant en in het 

verenigingsblad van de BFVW: Vanellus.  De winnaar wordt gehuldigd tijdens de 

jubileumbijeenkomst van de BFVW op 12 november 2022. 

Heb je altijd al eens je verhaal aan de Friezen willen vertellen? Schrijf dan mee in deze 

wedstrijd. Je mag kiezen of je in het Nederlands of in het Frysk schrijft. Een deskundige 

jury beoordeelt de inzendingen voor drie categorieën: kinderen tot 12 jaar, jeugd van 

12 tot 18 jaar en volwassenen.  

Spelregels: 

• Lengte verhaal maximaal 600 woorden 
• Eén verhaal per inzender 
• Ingestuurde verhalen mogen door de BFVW voor andere doeleinden worden ingezet, 

met vermelding van de schrijver.  
• Stuur je verhaal per mail naar info@bfvw.nl  
• Uiterste inleverdatum: 1 oktober 2022 
• Vermeld in de mail: 

- Naam, leeftijd, adres en telefoonnummer van de verhalenschrijver   

 

 

Iedereen kan met deze wedstrijden meedoen!  

De prijsuitreiking vindt plaats op 12 november 2022 tijdens de 

jubileumbijeenkomst van de BFVW.  
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