
WEDSTRIJDREGLEMENT LITERATUURPRIJS SCHIERMONNIKOOG 2022 

 

1. Het thema van de Columnwedstrijd Literatuurprijs Schiermonnikoog 2022 is ‘Natuur leeft’. 

2. Iedereen kan meedoen aan de columnwedstrijd, met uitzondering van juryleden en leden van de 

Werkgroep Schiermonnikoog.  

3. Iedere deelnemer mag één column insturen. De columns dienen in het Nederlands, Fries of in het 

Schiermonnikoogs te zijn geschreven. 

4. De column bestaat uit een kort stuk foutloos proza, dat op een originele manier een persoonlijke 

mening weergeeft op het gekozen thema ‘Natuur leeft’.  

5. Ingezonden columns bestaan uit minimaal tweehonderd en maximaal vierhonderd woorden. 

6. Ingezonden columns mogen niet eerder gepubliceerd zijn. Dit geldt ook voor internet. 

7. De column wordt aangeleverd in een Word-document: lettertype Arial 11, regelafstand 1,5. 

8. De inzender stuurt de column zonder naamsvermelding op en vermeldt in een afzonderlijke 

bijlage: naam, telefoonnummer, geboortedatum en de titel van de column. 

9. De jury bestaat uit: Koos Dijksterhuis, columnist Dagblad Trouw, Simone de Boer, oud-

bibliothecaris Schiermonnikoog, en Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. 

10. Inzendingen kunnen worden ingestuurd naar de Werkgroep Literatuurprijs Schiermonnikoog.  

Via de mail: natuurleeft@gmail.com of  

per post: Secretariaat Literatuurprijs, Langestreek 70, 9166 LE Schiermonnikoog. 

11.Inzendingen kunnen worden ingezonden van 15 januari tot uiterlijk 1 september 2022, 24:00 uur. 

Inzendingen die na 1 september 2022 binnenkomen, worden uitgesloten. 

12. De jury nomineert vijf columns voor de Literatuurprijs van Schiermonnikoog 2022 en maakt de 

winnaars bekend op zaterdag 1 oktober 2022. 

13. De vijf genomineerden worden vooraf via de mail of telefonisch op de hoogte gebracht.  

14. De jury selecteert uit de vijf genomineerden drie prijswinnaars.  

15. De eerste prijs bestaat uit een kunstwerk van een kunstenaar van Schiermonnikoog, en een 

dinerbon van Havenrestaurant Wad Anderz, ter waarde van honderd euro. De tweede prijs bestaat 

uit een kunstwerk plus een lunchbon van Hotel Brasserie Brakzand, ter waarde van vijftig euro, en 

de derde prijs bestaat uit een natuurfotoboek. 

16. Alle deelnemers krijgen een bevestiging van hun inzending en een uitnodiging voor de 

prijsuitreiking. 

17. Met deelname geven de deelnemende schrijvers vooraf toestemming tot mogelijke opname van 

de column in een bloemlezing of E-bundel, met de werktitel ‘Natuur leeft?’. Deelnemers behouden 

hun auteursrecht. 

18. Inzendingen die niet voldoen aan dit wedstrijdreglement worden door de jury uitgesloten van 

deelname. 

19. In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie, in overleg met de jury. 

20. Over de uitspraak van de jury wordt niet gecorrespondeerd. 

 


