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Algemeen
1. Deze schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door uitgeverij Luitingh-Sijthoff B.V. te
Amsterdam.
2. Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden worden uitgesloten van
deelname.
3. Het ingezonden verhaal mag niet eerder gepubliceerd zijn en/of hebben meegedaan aan een
andere schrijfwedstrijd, en moet contractueel vrij zijn voor uitgave in elke vorm.
4. Deelnemers mogen maximaal één verhaal insturen.
5. Deelnemers kunnen hun verhaal, inclusief een biografie van maximaal 100 woorden, digitaal
opsturen naar promotie@lsamsterdam.nl, onder vermelding van ‘Zin in Feelgood
Schrijfwedstrijd 2021’.
6. Deelnemers ontvangen binnen een week een ontvangstbevestiging. Inzendingen op papier
worden uitgesloten van deelname.
7. De uiterste inzenddatum is 31 juli 2021.
8. Als je meedoet aan deze wedstrijd, ben je bereid een (optie)contract te sluiten met uitgeverij
Luitingh-Sijthoff voor de eventuele publicatie van het verhaal in elektronische boekvorm (ebook).
9. Werknemers en auteurs van uitgeverij Luitingh-Sijthoff zijn uitgesloten van deelname.
10. Verhalen blijven eigendom van de auteur.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Vorm
1.
2.
3.
4.

Het verhaal telt tussen 18.000 en 25.000 woorden.
Het betreft een afgerond verhaal met titel.
Lever je tekst aan in Word- (.doc of .docx) bestandsformaat.
Het gebruik van illustraties en/of gekleurde tekst is niet toegestaan.

Inhoud en beoordeling
1. Het verhaal is geschreven in de Nederlandse taal en behoort tot het feelgood-genre.
2. Het verhaal mag niet gebaseerd zijn op bekende series en/of personages (geen fan fiction) én
moet origineel werk zijn van de deelnemer.
3. Verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, aanzetten tot haat en/of geweld of expliciet
pornografisch zijn, kunnen worden uitgesloten van deelname. Alles mag, maar gebruik je
gezonde verstand.
4. Het Luitingh-Sijthoff feelgood-team leest alle inzendingen en stelt de longlist en de shortlist
samen.
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5. De (gast)jury kiest vanuit de shortlist de winnaar. De (gast)jury bestaat uit: uitgever Hedda
Sanders en redacteur Rianne Koene van uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Helma Koot van Hebban
Fabulous Feelgood, Karin van der Lee van Feelgood Books, Hilde Veeren van tijdschrift
Elegance en auteur Marja West.
6. De volgende criteria zijn daarbij van belang: het idee/de plot, de schrijfstijl en de
aanwezigheid van drie verplichte verhaalelementen. Deze worden door de schrijver, naar
eigen inzicht, in het verhaal verwerkt. Voor deze schrijfwedstrijd gaat het om de volgende
drie elementen:
- Een huisje aan zee (Nederland of buitenland, mag allebei);
- Een schatzoeker (hoofd- of bijpersonage);
- Een gestrand huisdier.
Bekendmaking van de winnaar & prijzen
1. De jury kiest een shortlist van maximaal vijf verhalen.
2. De longlist wordt op 30 augustus 2021 bekendgemaakt. De longlist bestaat uit maximaal
vijftien verhalen.
3. De shortlist wordt op 6 september 2021 bekendgemaakt.
4. De winnaar wordt op 30 september 2021 bekendgemaakt.
5. De winnaar krijgt een optiecontract voor de publicatie van het verhaal in elektronische
boekvorm (e-book), professionele begeleiding bij het redigeren van het verhaal en een
voorpublicatie in de Elegance.
Tot slot
1. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist uitgeverij
Luitingh-Sijthoff.
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