
Reglement  schrijfwedstrijd ‘Ode aan het Oer-IJ landschap'  

         

Het jaar 2021 staat in het teken van 'Ode aan het landschap'. Stichting Oer-IJ organiseert in 

samenwerking met Bibliotheek IJmond Noord, Bibliotheek  Heiloo en Bibliotheek Kennemerwaard 

een schrijfwedstrijd. Deze wedstrijd omvat twee categorieën: gedichten & stapelgedichten (A) en 

korte verhalen (B). 

      

Wat?      

1. Thema van het gedicht/korte verhaal/stapelgedicht is gerelateerd aan het landschap. Bij voorkeur 

het landschap gelegen binnen het gebied van het Oer-IJ. 

A. Eisen gedicht & stapelgedicht    

Niet langer dan 750 woorden (1A4). Bestand aanleveren in .doc of .docx. Indien stapelgedicht (foto) 

aanleveren in bestandsformaat .jpeg, .jpg. 

B. Eisen kort verhaal     

Niet langer dan 750 woorden (1A4). Bestand aanleveren in .doc of .docx. 

      

Deelname      

2. Elke deelnemer mag een maximum van 3 gedichten/verhalen insturen die niet eerder bekroond 

en/of gepubliceerd zijn, noch op internet, noch in gedrukte vorm. De oorspronkelijke 

gedichten/verhalen mogen geen deel uitmaken van andere schrijfwedstrijden. 

3. De wedstrijd loopt van 12 mei tot en met 15 september 2021. 15 september is de uiterlijke 

inzenddatum. De organisator is niet verantwoordelijk voor verloren gegane inzendingen.  

4. De deelnemer stuurt zijn inzending via mail naar: inzendingenodeaanhetoerij@bknw.nl  of  brengt 

in een envelop zijn inzending naar één van de deelnemende bibliotheken (Bibliotheek IJmond Noord, 

Bibliotheek Heiloo of Bibliotheek Kennemerwaard).  

Een volledige inzending bestaat uit: 1, 2 of 3 gedichten/verhalen. Voornaam, achternaam, 

geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer zijn bij de inzending 

inbegrepen. 

   

Verloop van de wedstrijd    

5. De Jury, bestaande uit Hanneke Klinkert, Paul Pfann en Joris Brussel,  kiest per categorie 3 

gedichten/verhalen uit en 1 winnaar uit de inzendingen van elke categorie. 



6. De organisator laat tussen 15 september en 30 september 2021 de betreffende deelnemers weten 

dat zij gewonnen hebben en nodigt hen uit voor de prijsuitreiking en voordracht van de winnende 

gedichten/verhalen op 2 oktober 2021 in het Huis van Hilde. 

7. De uitspraak van de jury is bindend. Over de uitspraak van de jury en het juryverslag is geen 

discussie of correspondentie per brief of e-mail mogelijk. Tegen de beoordeling van de jury kan niet 

in beroep gegaan worden. 

      

Prijzen      

8. 1e prijs: VIP excursie OER-IJ met een gerenommeerde OER-IJ gids en je partner + mini abonnement 

Bibliotheek + fietsrouteboekje, 2e prijs: Atlas OER-IJ + fietsrouteboekje, 3e prijs: 20 euro + 

fietsrouteboekje. 

      

Algemeen      

9. De auteurs van de inzendingen behouden het auteursrecht over hun gedichten/verhalen, maar 

geven de organisator toestemming om hun gedichten/verhalen in het kader van deze wedstrijd te 

laten voordragen en te publiceren met vermelding van de naam van de schrijver onder welke vorm 

ook zonder dat zij daarvoor een vergoeding kunnen eisen. 

10. De organisator sluit de volgende deelnemers uit: deelnemers die plagiaat plegen, onder 

meerdere namen inschrijven of zich op een andere manier aan fraude schuldig maken. 

11. De organisator gaat er van uit dat ouder/voogd (van een minderjarige deelnemer) op de hoogte is 

van het wedstrijdreglement, toestemming geeft tot deelname en er op toeziet dat alle 

auteursrechtelijke verwachtingen worden nageleefd. 

12. Wie deelneemt aan de wedstrijd, verklaart zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement. 

      

Contact      

Heeft u vragen of opmerkingen? Deze kunt u sturen naar: infoodeaanhetoerij@bknw.nl. 

     

         

          


