
 
Voorwaarden poëzie wedstrijd 2022, thema: Twist. 

Met de inzending van het gedicht gaat de inzender akkoord met de volgende voorwaarden: 

Deelname 

• Per inzender mag 1 gedicht worden ingezonden met als thema ‘Twist’. 

• Het gedicht moet in het Nederlands zijn. 

• Het gedicht mag niet meer dan 30 regels hebben (inclusief witregels). 

• Er kan alleen worden deelgenomen door een inzending in te sturen via de daarvoor beschikbare 

website (https://edwint.nl/ongehoord/). 

• Inzendingen van en wijzigingen aan het gedicht kunnen gemaakt worden tot en met zondag 31 juli 

2022, daarna is de inzending definitief. 

• De inzender krijgt een bevestigingsmail van inzending. 

• Voor deelname is registratie met naam en een geldig email adres verplicht zijn, het email adres wordt 

alleen gebruikt voor correspondentie m.b.t. deze wedstrijd. 

• De prijsuitreiking van de Ongehoord! poëziewedstrijd vindt plaats op 18 september 2022 in de 

Jacobustuin (Jacobusstraat) in Rotterdam 

• Inzendingen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden uitgesloten van deelname. 

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

Jurering 

• De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury die wordt samengesteld met namen 

die niet verbonden zijn aan Ongehoord! De namen van de juryleden worden op de Ongehoord! 

website bekend gemaakt. 

• De best gewaardeerde 30 inzendingen worden uitgenodigd om hun werk voor te dragen op de dag 

van de uitreiking. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 18 september. 

• Alle deelnemers ontvangen uiterlijk zondag 4 september per mail bericht of zij behoren tot de 30 best 

gewaardeerde inzendingen. 

• Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd. 

Feedback 

• De eerste 30 dichters die dit aangeven ontvangen een bondige puntsgewijze feedback op hun 

inzendingen. 

• Deze feedback is alleen voor henzelf zichtbaar onder hun inzending na de prijsuitreiking. 

• De feedback omvat: 

o op welke manier het gedicht in positieve zin is opgevallen. 

o een suggestie voor wat had gemaakt dat het gedicht van de jury een hogere waardering had 

gekregen. 

• Over deze feedback valt niet te corresponderen. 

Publicatie van het gedicht 

• De dichter gaat akkoord met publicatie van 

o plaatsing van het gedicht op de Ongehoord! website en in een gratis te verspreiden digitale 

bundel van de 30 beste inzendingen met vermelding van de naam van de dichter. 

o het juryrapport van de (drie) winnende gedichten. 

Prijzen 
De nummers 1 tot 3 winnen naast een eervolle vermelding en het juryrapport de volgende prijzen: 

1. een beeldje van Lillian Mensing en plaatsing van het gedicht op de website van Ongehoord! 

2. plaatsing van het gedicht op de website van Ongehoord! 

3. plaatsing van het gedicht op de website van Ongehoord! 

https://edwint.nl/ongehoord/

