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Algemeen
1. Deze schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door uitgeverij Luitingh-Sijthoff B.V. t i.s.m.
Vriendin, AKO, Bruna en BookSpot.nl .
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 zininfeelgood@lsamsterdam.nl, onder vermelding van ‘Zin in FeelgoodSchrijfwedstrijd 2022’. Deelnemers ontvangen binnen een week een ontvangstbevestiging.
Inzendingen op papier worden uitgesloten van deelname.
6. De uiterste inzenddatum is 1 september 2022.
7. 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).
8. Verhalen blijven eigendom van de auteur.
9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Vorm
1.
2.
3.
4.

Het verhaal telt tussen de 20.000 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.
4. De winnaar wordt gekozen door een deskundige jury, bestaande uit Rianne Koene (LuitinghSijthoff), Daniëlle Koudstaal (Audax), Ella Mae Wester (Vriendin) en auteur Tamara
Haagmans.
5. De volgende criteria zijn daarbij van belang: het idee/de plot, de schrijfstijl en het thema ‘Ik
vertrek’. Iedereen kent het programma, een serie reportages waarin Nederlanders, die hun
geluk in het buitenland gaan beproeven, gevolgd worden. Waar gaan ze naartoe? Waarom?
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En wat laten ze achter? Laat je inspireren door dit concept en verwerk het op jouw manier in
jouw feelgoodverhaal.
Bekendmaking van de winnaar & prijzen
1. De longlist van vijftien verhalen wordt op 1 oktober 2022 bekendgemaakt.
2. De jury kiest een shortlist van maximaal vijf verhalen: deze shortlist wordt op 15 oktober
2022 bekendgemaakt.
3. De winnaar wordt op 1 november 2022 bekendgemaakt.
4. De winnaar ontvangt een feelgood-pakket ter waarde van € 100,- (honderd euro), een
optiecontract voor de publicatie van het verhaal in elektronische boekvorm (e-book) plus
professionele begeleiding bij het redigeren van het verhaal.
5. De overige shortlisters ontvangen een feelgood pakket t.w.v. € 75.
Tot slot
1. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist uitgeverij
Luitingh-Sijthoff.
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