
Reglement illustratorenwedstrijd Baeckens Books NV  
 
INLEIDING 
Baeckens Books NV, met zetel te Ontvoeringsplein 12, 2800 Mechelen, België, organiseert een wedstrijd voor 
illustratoren. We zoeken illustratoren voor een serie prentenboeken die geschreven wordt door Inge Bergh. Het 
eerste boek in deze serie heet ‘Op een grote paddenstoel’, met illustraties van Kristina Ruell, het tweede boek in 
de reeks heet ‘Boer, wat zeg je van mijn kippen?’, met illustraties van Nick Claes, het derde boek in de serie heet 
‘Op een klein stationnetje’, met illustraties van Vicky Lommatzsch. Elk prentenboek in deze serie vertelt het 
verhaal achter een iconisch kinderliedje. De volgende drie titels in deze serie worden ‘De zevensprong’, ‘Mijn 
hoed die heeft vier deuken’ en ‘In het bos daar staat een huisje’. De volgorde van uitgave ligt nog niet vast.  
 
DOELSTELLING  
Startend Belgisch en Nederlands illustratietalent de kans geven een kinderboek te publiceren en 
naamsbekendheid te verwerven in Vlaanderen en Nederland.  
 
DE OPDRACHT  
De opdracht voor de wedstrijd bestaat uit het maken van een coverontwerp (frontcover) en het illustreren van 
twee spreads voor één van de drie in de inleiding opgesomde nieuwe titels naar keuze (‘De zevensprong’, ‘Mijn 
hoed die heeft vier deuken’ of ‘In het bos daar staat een huisje’).  
Het ontwerp moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• Het formaat van het frontcoverontwerp is 220 mm breed x 256 mm hoog (exclusief afloop). 
• Het formaat van een spread is 430 mm breed x 250 mm hoog (exclusief afloop). 
• De ingezonden spreads moeten telkens het voorgestelde tekstfragment (zie bijlage) verbeelden. De 

volledige tekst van elk boek kan opgevraagd worden bij liesbeth@baeckensbooks.be  
• De illustraties op de spreads moeten voldoende ruimte laten voor het zetten van de tekst. 
• De illustraties worden bij voorkeur digitaal ontwikkeld. Werk dat op papier of een andere fysieke drager 

geschilderd, getekend of gedrukt wordt en door de uitgever gescand moet worden, komt niet in 
aanmerking. Het is uiteraard wel toegelaten teken-, schilder- en druktechnieken te verwerken in 
digitaal materiaal. 

• Het aan te leveren materiaal voor boekproductie is: 300 dpi CMYK psd in layers (of flattened, na 
voorafgaand overleg). 

• De illustraties moeten geschikt zijn voor de doelgroep (kleuters vanaf 4 jaar en jonge lezers tot 7 jaar) 
en aansluiten bij de tekst  

• Het coverontwerp moet beletterd zijn (d.w.z.: het coverontwerp moet voorzien zijn van de titel van het 
boek en de namen van de auteur en de illustrator). De twee geïllustreerde spreads binnenwerk mogen 
beletterd zijn, maar dat hoeft niet (d.w.z.: de tekst van de gekozen fragmenten mag op de spread 
gemonteerd zijn, maar het hoeft niet, men mag ook gewoon ruimte voor de tekst vrijhouden).  

• Schetsen en voorstudies mogen niet ingediend worden, enkel volledig afgewerkte ontwerpen in kleur 
mogen ingediend worden. 

• Wij streven als uitgeverij naar diversiteit en representatie van alle bevolkingsgroepen in onze boeken en 
waarderen illustraties die diversiteit en inclusiviteit uitstralen.   

• De illustrator garandeert dat hij met de ingediende illustraties geen inbreuk pleegt op de intellectuele 
eigendomsrechten van derden. 

• De inzending moet digitaal ingestuurd worden via het registratieformulier op www.baeckensbooks.com  
 
VOOR WIE 
De wedstrijd wordt uitgeschreven voor startende illustratoren die gehuisvest zijn in België of Nederland, of die 
hun bedrijfsactiviteiten in België of Nederland hebben gevestigd. Ook studenten die gehuisvest zijn in België of 
Nederland en een hogere opleiding illustratie volgen kunnen deelnemen. Met ‘startende’ illustratoren bedoelen 
we illustratoren die hun activiteit als illustrator aan het uitbouwen zijn sinds maximaal vijf jaar en die maximaal 
drie publicaties van een boek bij een uitgeverij op hun naam hebben staan. De minimumleeftijd voor deelname 
is 18 jaar.  
 
WAT KUN JE WINNEN 
Baeckens Books NV biedt elke winnaar van de wedstrijd een auteurscontract aan voor het maken van de 
illustraties bij één van de drie titels (‘De zevensprong’, ‘Mijn hoed die heeft vier deuken’ of ‘In het bos daar staat 
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een huisje’). In het contract worden een royaltypercentage en een voorschot voorzien. Publicatie van het boek 
wordt voorzien in 2022 of 2023. Het gebruikte contract is het modelcontract voor algemene uitgaven zoals tot 
stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de Vlaamse Auteurs Vereniging (VAV) en de Groep Algemene 
Uitgevers (GAU).  
 
DE JURY  
Een professionele jury zal de inzendingen beoordelen en de winnaars aanduiden. 
De jury bestaat uit Inge Bergh (auteur), Julie Van Geel (illustrator), Liesbeth Elseviers (uitgever), Evelyne Van der 
Niepen (uitgever), Lise Wouters (uitgever), Klaartje De Boeck (kinderboekmarketeer) en Stijn Baeckens (CEO van 
Baeckens Books NV).  
De beslissingen van de jury zijn definitief en over de beslissingen van de jury kan niet gecorrespondeerd worden. 
Het rapport van de jury zal niet gepubliceerd worden.  
Baeckens Books NV behoudt zich het recht voor de samenstelling van de jury uit te breiden of te wijzigen.  
 
DUUR VAN DE WEDSTRIJD 
De wedstrijd loopt van 1 september 2021 tot en met 15 januari 2022. Inzendingen kunnen tot 15 januari 2022, 
23.59u, ingezonden worden via het daartoe voorziene formulier op www.baeckensbooks.com. 
Baeckens Books NV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor internetstoringen of storingen in het netwerk 
of emailverkeer waardoor inzendingen niet of laattijdig aankomen.  
 
HOE DEELNEMEN 
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel online door middel van het deelnemingsformulier op 
www.baeckensbooks.com. Het deelnemingsformulier dient volledig ingevuld te worden en is niet volledig 
zonder aanhechting van het coverontwerp, spread 1 en spread 2. Het coverontwerp en de spreads moeten als 
certified pdf aangehecht worden.  
Gelieve de ingezonden pdfs duidelijk te benoemen, bij voorkeur als volgt:  
Voorletter + Achternaam van de deelnemer_titel_cover.pdf  
Voorletter + Achternaam van de deelnemer_titel_spread1.pdf  
Voorletter + Achternaam van de deelnemer_titel_spread2.pdf  
 
Bijvoorbeeld: LElseviers_De zevensprong_cover.pdf  
Bijvoorbeeld: LWouters_Mijn hoed die heeft vier deuken_spread1.pdf  
Bijvoorbeeld: JVangeel_In het bos daar staat een huisje_spread2.pdf  
 
AANTAL DEELNAMES  
Het staat de deelnemer vrij voor meerdere titels deel te nemen.  
Per titel kan men echter slechts één deelname insturen.  
 
BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS 
De winnaars zullen bekendgemaakt worden op 1 maart 2022. De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd 
worden. Baeckens Books NV streeft ernaar voor elke titel een winnaar aan te duiden, maar voorziet de 
mogelijkheid dat niet voor iedere titel een winnaar aangeduid zal kunnen worden (bijvoorbeeld in het geval er 
voor een bepaalde titel geen inzendingen ingediend zijn of in het geval de ingezonden inzendingen niet aan de 
vereisten beantwoorden).  
 
WIJZIGINGEN AAN DE WEDSTRIJD 
Baeckens Books NV heeft het recht om de periode van de wedstrijd de verlengen, om de wedstrijd uit te stellen, 
aan te passen of te annuleren.  
 
REGLEMENT  
Deelneming aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het reglement.  
 
VRAGEN 
Alle vragen over deze wedstrijd mogen gericht worden aan liesbeth@baeckensbooks.be  
De complete teksten van de 3 prentenboeken kunnen opgevraagd worden bij liesbeth@baeckensbooks.be 
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