Verstript verleden – deelnamevoorwaarden
1 Deenamevereisten
Om deel te nemen aan de wedstrijd dien je je in te schrijven door het ‘inschrijvingsformulier’ (te
vinden op www.warheritage.be en www.klm-mra.be) ingevuld terug te sturen naar
reservation@whi.be en dat vóór 20 februari 2022.
De wedstrijd staat open voor jongeren van 13 tot 21 jaar. Er is geen specifieke institutionele context
nodig om deel te nemen: zowel schoolklassen als clubs, initiatieven, jeugdgroepen en individuen
mogen kandideren.
2. Deelnamecategorieën en prijzenpakket
Categorie “individuele kandidaat”
De jongere tekent, schrijft en bedenkt het stripverhaal zonder hulp. Zowel de voorbereiding als het
definitieve schrijven en tekenen gebeurt door één en dezelfde persoon.

Categorie “groepskandidaat” (max 4 personen)
Elke groep jongeren (van 13 tot 21 jaar) die maximaal uit 4 personen bestaat, mag deelnemen onder
deze categorie. Het mag gaan over een groep vrienden of jongeren die in dezelfde klas of jeugdclub
zitten.
Voor beide categorieën wordt een mooi prijzenpakket voorzien.
3. Vorm van ingediende werken
Het indienen is mogelijk op papier of digitaal. De strips moeten een titel hebben. Papieren originelen
kunnen niet worden geretourneerd. Digitale inzendingen moeten worden ingediend in pdf-formaat
met hoge resolutie. Inzendingen op papier moeten uiterlijk op 15 april 2022 (poststempel geldt als
bewijs) zijn ontvangen op het volgende adres:
War Heritage Institute
t.a.v. dienst Herinnering
Jubelpark 3
1000 Brussel
Inzendingen in pdf-formaat moeten uiterlijk op 15 april 2022 zijn ontvangen op het e-mailadres
reservation@whi.be. Alle artistieke representatietechnieken worden geaccepteerd. Inzendingen
moeten minimaal 2 pagina’s en maximaal 10 A4-pagina’s zijn.
4. Jaarthema
Alle deelnemende werken moeten kaderen in het jaarthema van de wedstrijd, namelijk ‘Jongeren in
de Oorlog’.
5. Gebruiksrecht
Elke deelname geschiedt zonder winstoogmerk.
De deelnemers staan toe dat het WHI en zijn partners hun werk gedeeltelijk of volledig gebruiken
(overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 165, 167 en 170 van Boek XI van het Wetboek van
Economisch Recht). Deelnemers behouden de morele rechten die aan hun werk zijn verbonden en de
namen van de individuele kandidaten en van de instellingen zullen systematisch vermeld worden bij
eventuele publicatie. In het geval van een instelling zullen ook de betrokken klassen worden vermeld.

In het kader van het recht op bescherming van de afbeelding (bepalingen van het wetboek
intellectuele eigendom, in het bijzonder artikel 1 van de wet inzake de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zullen leraren
van de deelnemende klassen (indien van toepassing) toestemming vragen van ouders of voogd
van de betrokken leerlingen om films, opnames of foto’s van hun kinderen te publiceren in geval
van publicatie op media van het WHI en zijn nationale en internationale partners van de
wedstrijd (met inbegrip van digitale media: Facebookpagina en websites). Het WHI verbindt er
zich toe om, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot het
recht op afbeelding, met de publicatie en de verspreiding van afbeeldingen van leerlingen en
bijhorende opmerkingen geen inbreuk te maken op hun privéleven, hun waardigheid en
reputatie.
6. selectiecriteria
De kwaliteit van elke strip wordt beoordeeld door de juryleden op basis van vier essentiële en
aanvullende criteria:
- het werk rond de herinnering, de grondslag van de wedstrijd;
- het respect voor de historische waarheid en de regels van de Nederlandse taal;
- de grafische kwaliteit (tekeningen, lay-out, verhaal);
- de originaliteit van het werk (idee, dialogen, emotie, toon, enz.).
Het voorgestelde werk moet origineel zijn (er mag geen bestaande illustratie worden overgetekend),
onuitgegeven (het in beeld brengen van een bestaand verhaal is verboden) en mag nog geen eerdere
prijs hebben ontvangen.
Elk werk dat lasterlijk is of aanzet tot haat of discriminatie van een persoon of een groep personen
vanwege hun afkomst, geslacht, gezinssituatie, uiterlijk, achternaam, gezondheid, handicap,
genetische kenmerken, zeden, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke opvatting, vakbondsactiviteit,
etnische afstamming, nationaliteit, ras of religie zal worden verwijderd uit de wedstrijd.
7. Documentaire hulpmiddelen
De deelnemers kunnen de verschillende educatieve fiches van de educatieve dienst gratis raadplegen
op www.klm-mra.be (rubriek Educatie. Pedagogische dossiers). Deze dossiers kunnen een betere
historische context bieden. Er is ook een fiche “Verstript verleden” beschikbaar, gewijd aan
stripverhalen.
8. Data en deadlines
De wedstrijd loopt van 15 oktober 2021 tot 15 april 2022. Inzendingen zijn gedurende deze tijd op elk
moment mogelijk. Bekendmaking winnaars juni 2022.
Zowel individuele als groepskandidaten moeten het inschrijvingsformulier op de website van het WHI
(www.warheritage.be) en van het Koninklijk Legermuseum (www.klm-mra.be) downloaden en
ingevuld terugsturen.
9. Neerlegging van het reglement.
Dit reglement kan worden geraadpleegd gedurende de volledige looptijd van deze spelwedstrijd:
op de website : http://www.klm-mra.be en www.warheritage.be.
of op eenvoudige vraag, via een e-mail naar reservation@whi.be
Verdere inlichtingen kunnen steeds op verzoek worden verkregen, via een e-mail naar:
reservation@whi.be

Het reglement kan op eender welk moment door de organisator gewijzigd worden via een
addendum. Dit addendum zal van kracht worden vanaf het ogenblik dat het online staat en elke
deelnemer wordt door het loutere feit dat hij deelneemt aan deze spelwedstrijd geacht ermee in te
stemmen, vanaf de datum van het van kracht worden van het addendum.
10. Geschil
Dit reglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en alle geschillen met
betrekking tot de geldigheid of de interpretatie van dit reglement of tot de uitvoering van de
wedstrijd, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

