
Provincie zoekt fotografisch talent met 

wedstrijd ‘Scherp Gesteld’  
De Provincie West-Vlaanderen organiseert nog tot en met 30 september de fotowedstrijd 

‘Scherp Gesteld’. Met de wedstrijd worden de mooiste foto’s bekroond die in een van de 

20 provinciedomeinen zijn genomen. Deelnemers kunnen een mooie prijs winnen in de 

vorm van een cadeaubon of hun foto tentoongesteld zien in een van de 

provinciedomeinen.  

Sinds het begin van de wedstrijd op 1 juli namen er al 64 deelnemers deel, samen goed 

voor 223 foto’s.  

Vijf thema’s 

Om in aanmerking te komen voor de wedstrijd moeten de foto’s in een van de West-

Vlaamse provinciedomeinen genomen zijn en binnen een van de vijf thema’s passen: een 

foto in het kader van ‘Uit-leven’ waarbij kinderen spelen of ravotten in het domein, een 

foto van een van de activiteiten onder de noemer ‘Mo how zeg’, een foto van een van de 

bezoekerscentra onder de categorie ‘Centrum Centraal’, een foto in de categorie ‘Natuur 

ten top’ van fauna en/of een foto van een favoriete locatie.  

Jury en publieksstemmen 

Een jury, aangesteld door de Provincie, selecteert per thema 20 foto’s. Vervolgens kan 

het publiek tussen 29 oktober en 14 november hun stem uitbrengen via de website. Per 

thema worden er drie winnaars gekozen. De winnaars ontvangen een cadeaubon van 

Vlaanderen Vakantieland ter waarde van 300 euro voor de eerste plaats, 150 euro voor 

de tweede plaats en 75 euro voor de derde plaats.  

De winnende, en andere genomineerde, foto’s worden opgenomen in een aantal tijdelijke 

tentoonstellingen in enkele van de  provinciedomeinen. 

Hoe deelnemen? 

Deelnemen kan nog tot en met 30 september door de foto’s te uploaden via 

beeldbank.west-vlaanderen.be/login. Elke deelnemer kan maximaal 2 foto’s per thema 

en per locatie uploaden. Als bestandsnaam dient telkens de naam van de fotograaf, het 

thema en de locatie vermeld staan.  

De deelnemende provinciedomeinen zijn Baliekouter (Dentergem), Bergelen (Wevelgem), 

Blankaart (Diksmuide), Bulskampveld (Beernem), d’Aertrycke (Torhout), Duinpanne (De 

Panne), Fort van Beieren (Brugge), Gasthuisbossen (Ieper), De Gavers (Harelbeke), 

Ijzerboomgaard (Diksmuide), Kemmelberg (Heuvelland), Koolhofput (Nieuwpoort), 

Palingbeek (Ieper), Raversyde (Oostende), Sterrebos (Rumbeke), ’t Veld (Ardooie), 

Tillegembos (Brugge), Wallemote-Wolvenhof (Izegem), Zeebos (Blankenberge) en Zwin 

Natuur Park (Knokke-Heist).  

Meer info over de wedstrijd via de website www.west-vlaanderen.be/fotowedstrijd-

scherp-gesteld 
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