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JOUW FOTO

Gewoon, omdat winterwandelen voor velen dé manier 
is om de natuur anders te beleven dan op de piste. 
Echt beleven, want deze unieke momenten mis je als 
je op latten de berg af scheurt.

De drie winnaars kunnen in ieder geval met hun nieuwe warme win-
terschoenen – de Revel II van KEEN – meteen de sneeuw in want het 
witte seizoen is nog lang niet voorbij.

SKIËN? WAAROM ZOU JE!

WINNAARS KEEN-FOTOWEDSTRIJD

DE JURY BESTOND DIT KEER UIT:

•  Manon Peters (Keen)
•  Marcia van Bijnen (eindredacteur)
•  Klaartje Grol (bladmanager)
•  Jonathan Vandevoorde (hoofdredacteur)

1STE  PRIJS: ERIC T’KINDT

“ Die wolf heeft iets betrapts over zich en de 
fotograaf moet hem stilletjes beslopen hebben”

Maar hij vindt het wel oké dat de indringer even van zijn stille territorium meegeniet, wetende dat 
die straks toch weer naar zijn eigen wereld terugkeert. De vacht is oogverblindend mooi warm van 
kleur in contrast met de witte wereld om hem heen. Uitstekende compositie en scherptediepte. 
De foto is genomen tijdens een tocht door het Beierse Woud.

2DE PRIJS: 
MARISKA BOSMAN

“ Mooie boog in 
de compositie”

Winterse huttentocht op sneeuwschoenen 
in de Duitse Nagel� uhkette. Er moeten daar 
wel heel veel volgzame wandelaars gelopen 
hebben dat zowel raquettes als stokken zo’n 
diepe geul uitgeslepen hebben. Voor de foto 
is het mooi dat ze allemaal een andere kleur 
rugzak dragen.

Tijdens je bergwandeling heb je voort-
durend een ander uitzicht. Hoe hoger in de 
bergen hoe verder je kunt kijken. Prachtige 
vergezichten waar je mooie panorama-
foto’s van kunt maken. Soms met een 
wolkendek en soms met een zonsonder-
gang. Hoe dan ook: heb jij een prachtige 

foto van zo’n vergezicht gemaakt? Doe dan mee met de 
fotowedstrijd. Je maakt dan kans op zo’n superpraktische 
outdoorjas van Jack Wolfskin.

  Ga naar Bergwijzer.nl/winnen voor meer 
informatie over de wedstrijd en de te winnen
jassen van Jack Wolfskin.

VERGEZICHTEN IN DE BERGEN

3DE PRIJS: BERNIE BENZ

“ Het zwart-wit 
verhoogt de details 
in de sneeuw”

Geweldige diepte door de lijnen. Het pad trekt 
een strakke, door de mens gemaakte lijn in 
een immens landschap dat – hoe meer je er-
naar kijkt – uit geschilderde gol� es lijkt te be-
staan. Kijk maar eens rechts langs het pad en 
vooral naar die berg� ank in het brandpunt van 
het lijnenspel achterin. 
De foto is genomen in Oostenrijk op de 
Bielerhöhe in de Silvretta.

Meer prachtige inzendingen 
vind je op bergwijzer.nl


