
 
 

Tweejaarlijkse poëziewedstrijd “Willy Bultereys“ voor jongeren  
2021 / 11de editie 

georganiseerd door het Willemsfonds  
Verbond Oost-Vlaanderen 

 
THEMA “VRIJ” 

 

R E G L E M E N T 
 
Intro: De tweejaarlijkse wedstrijd genoemd naar Willy Bultereys, een meer dan verdienstelijk 

Willemsfondslid, o.a. voorzitter van Willemsfonds Gent (1972-2003) en ondervoorzitter van 
WF algemeen bestuur (1983-1993). In 2001 kreeg hij de provinciale prijs voor 
volksontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen.  

 
Thema:  “VRIJ” 

onder het motto “kies zelf je onderwerp” met uitzicht op een ballonvaart voor de 
winnaars. 
 
Het gekozen thema is “VRIJ” en kan je als jongere vleugels geven, indachtig dat de winnaars 
naast een boekenpakket en T-shirt, een BALLONVAART kunnen winnen: los van de grond, 
avontuurlijk, zich hoog in de lucht – geruisloos - vrij voelen met zicht op verrassend mooie 
landschappen. Kortom, een uitdaging, een belevenis waard! 
Gezien het succes van deze wedstrijd, zijn we overtuigd van jullie creatief-poëtisch 
taalvernuft. We kijken er opnieuw naar uit… Als dit een tip kan zijn, laat hen poëtisch 
“rappen” en Sms’en naar ongekende hoogten, onze taal waardig! 
 

Voor wie?   De leerlingen van de middelbare scholen (alle onderwijsnetten) kunstacademies van Oost-
Vlaanderen. 

 
Categorieën:   * 13-14 jaar  

* 15-16 jaar  
           * 17-18 jaar  
 

Leeftijdsvoorwaarden: 
Begin- en eindleeftijd per categorie bereikt hebben op de datum van 31 oktober ’21. 

 
Voorwaarden waaraan de poëziewerken moeten voldoen: 
 

• Het gedicht dient getypt opgesteld te worden in de Nederlandse taal. 
• Per deelnemer kan één poëziewerk ingediend worden. 
• Het gedicht telt minimum 5 lijnen, maximum 20. 
• Worden uitgesloten van de wedstrijd: 

o Het gedicht moet oorspronkelijk zijn; plagiaat of fraude is niet toegelaten. 
o Meerdere malen (onder verschillende namen) deelnemen. 
o Het is niet toegelaten om met meerdere personen aan één gedicht of verhaal te 

schrijven.  



o De inzending mag niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere, 
soortgelijke wedstrijden. 

o Deels of geheel gekopieerde werken van andere auteurs komen geenszins in 
aanmerking voor deelname. 

 
Hoe inschrijven? 

Deelnemen kan enkel via het online schrijversplatform https://Azertyfactor.be tot en met 
maandag 15 november 2021. 

 
Begin & einde van de wedstrijd: 

Begindatum: het indienen der werken is mogelijk vanaf 22 september ’21. 
Einddatum: 15 november ’21 (de werken dienen ten laatste op deze datum bezorgd te 
zijn). 
 

Jurering:  
 Neutraliteit van de jurering 

De voorzitter van de jury ontvangt de inzendingen, zal die naamloos uitprinten en 
nummeren. Aldus anoniem worden deze aan juryleden voorgelegd. 
 
1. De vakjury zal bestaan uit 6 leden: 

• voorzitter: Luc Govaert, secr. afd. WF-Geraardsbergen, lid van het WF-bestuur O-Vl 
en het BO, neemt niet deel aan de jurering op zich. 

• leden: 
o Mestiaen Myriam, bestuurslid Willemsfonds Moerbeke-Waas 
o Van Impe Eline, bestuurslid Willemsfonds Geraardsbergen 
o Eddy Carels, voorzitter “kunst in het geuzenhuis” 
o Carl De Strycker, directeur poëziecentrum Gent 
o Michael Vroemans, onderdirecteur kunstacademie Waregem, acteur spel- en 

verteltheater Cirque Total 
o Seppe Celis, leraar LO Moerbeke Waas, acteur spel- en verteltheater Cirque 

Total 
o Jo Claes, Willemsfondslid Diepenbeek, theaterauteur en schrijver 

 
Winnaars verkozen door de vakjury 
Per categorie worden er 10 genomineerden geselecteerd (d.i. dus 30 in totaal) die samen 
met hun school per e-mail of telefonist alsook via Azertyfactor.be vooraf zullen verwittigd 
worden. Ter informatie zullen ook de niet-genomineerden verwittigd worden. 
 
Uit de 10 genomineerden per categorie worden de 3 eersten door de jury aangewezen, die 
gehuldigd zullen worden. Zij zullen de kans krijgen om deze voor te dragen tijdens de 
prijsuitreiking. 
 
Over de jurering of opmerkingen daarop mag geen communicatie - van welke aard ook - 
gevoerd worden. M.a.w. de beslissing van de jury kan niet aangevochten worden. 
 

Eigendomsrecht van de ingezonden werken 
De deelnemers behouden hun auteursrechten, maar gaan - vertegenwoordigd door hun 
ouders – ermede akkoord dat hun werken eigendom worden van het Willemsfonds en dat 
deze kunnen gepubliceerd (o.m. op de website van het Willemsfonds), voorgedragen, ten 
toon gesteld of gepubliceerd worden in het kader van de Willemsfondsdoelen.  
Het Willemsfonds zal de wet op de privacy respecteren m.b.t. persoonlijke gegevens, 
bekomen door deelname aan deze wedstrijd. 
De ingediende werken worden door het Willemsfonds niet teruggezonden. 



Wat kun je winnen? 
* Voor de winnaar van elke categorie:  
een ballonvaart, een boekenpakket, een T-shirt, een deelnemingsattest en 
gedichtenbundel. Meer info over de ballonvaart: zie einde reglemnet. 
 
*Voor de 2de en 3de gerangschikte van elke categorie: 
Respectievelijk een cadeaubon van 100 en 50 euro, een boekenpakket, een T-shirt, een 
deelnemingsattest en gedichtenbundel 
 
*De overige genomineerden (bij aanwezigheid op de prijsuitreiking): 
een T-shirt, een deelnemingsattest en gedichtenbundel. 
 

Prijsuitreiking: 
De proclamatie vindt plaats op woensdag 15 december 2021 om 19 uur in het 
Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24-25, 9000 Gent. 
De dertig laureaten, hun ouders en een afvaardiging van hun school worden op deze 
feestelijke prijsuitreiking met het programma van deze dag uitgenodigd. 
Opmerking: prijzen worden niet toegekend aan deelnemers die niet aanwezig zijn op de 
proclamatie, behalve in geval van overmacht. De niet-afgehaalde prijzen worden ook niet 
nagestuurd. 
 

Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. 
 
Voor eventuele inlichtingen kan u terecht bij: 
Pascale Braeckman  Luc Govaert  
Coördinator coaches  Willemsfonds O-VL  
0497 58 54 93  0479 41 95 76 
pascale.braeckman@willemsfonds.be      luc-govaert@telenet.be 
 
Info m.b.t. de ballonvaart 
• elke winnaar van de ballonvaart mag zich gratis laten vergezellen door een volwassene naar keuze; 
• indien nog iemand wil meereizen (een 3de persoon), dan kan dit ook mits de betaling van 130 euro; 
• normaal voorziene datum van de vlucht: zaterdag 19 maart om 16u; in geval van slecht weer, wordt men tijdig 

voorafgaand verwittigd met de opgave van een nieuwe datum; 
• afspraakplaats dicht bij Gent (nog te bepalen, afhangend van de windrichting); 
• er wordt een shuttledienst voorzien voor een terugkeer naar de afspraakplaats; 
• inbegrepen: een verzekering, een glaasje champagne op het einde van de vlucht en een deelnemingsattest. 

 
 

Op te geven info bij inschrijving via https://Azeryfactor.be  
 
 
Datum van inschrijving: 
 
Naam en voornaam: 
 
Geboortedatum: 
 
Volledig adres:: 
 
E-mail (eventueel van ouder of voogd): 
 
GSM- of telefoonnummer (eventueel van ouder of voogd): 
 

mailto:nathalie.devis@willemsfonds.be


School 
• Naam: 

 
• Volledig adres: 

 
 

 
 
Ik (naam van ouder of voogd)ga akkoord met het reglement van deze wedstrijd. 
 
 
 
Naam en handtekening 
 
 


