
Aspe Award 2017: reglement 
 
1. DOELSTELLINGEN EN ORGANISATIE 
 
1.1 De schrijfwedstrijd voor de Aspe Award 2017 wordt georganiseerd door WPG 

Uitgevers België 
 
1.2 Deelnemers schrijven een kort krimiverhaal van 1700 woorden dat begint met de zin 

‘Weet je zeker dat hij er niet is vanavond?’. 
 
1.3 De redactie van WPG maakt uit de inzendingen een eerste selectie van maximum 

twintig verhalen. Deze selectie gebeurt anoniem. 
 
1.4 Vervolgens worden de geselecteerde inzendingen anoniem beoordeeld door een 

vakjury die bestaat uit 
 

 Pieter Aspe 
 Axel Daeseleire (Acteur, bekend van o.a. Vermist) 
 Michiel Devlieger (Hoofd Fictie bij Woestijnvis) 
 Steven Maat (Uitgever AW Bruna) 

 
WPG behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de samenstelling van de jury door te 
voeren. 
 
De jury stelt een gezamenlijke rangschikking op van de inzendingen. In geval van ex 
aequo heeft de voorzitter van de jury een doorslaggevende stem. De drie inzendingen 
met de hoogste score worden gepubliceerd in een speciale uitgave van uitgeverij Aspe 
NV. De eerste laureaat ontvangt bovendien een som van €1500, de tweede de volledige 
backlist van Aspe en de derde een jaar lang gratis Omer. 
 
1.5 Juryleden en medewerkers van WPG zijn uitgesloten van deelname. 
 
2. INZENDINGEN 
 
2.1 Iedere deelnemer mag maximaal één verhaal inzenden, dat nog niet eerder in enige 
versie werd gepubliceerd (boek, krant, magazine, internet, enz.) 
 
2.2 Deelnemende verhalen moeten 1700 woorden lang zijn en beginnen met de zin 
‘Weet je zeker dat hij er niet is vanavond?’. In geval van twijfel over geschiktheid voor 
deelname beslist de jury. 
 
2.3 De verhalen zijn in het Nederlands geschreven. 
 
2.4 Het is toegelaten om onder een pseudoniem te schrijven, maar het indienen moet 
gebeuren onder eigen naam. 
 
2.5 Deelnemers sturen hun verhaal door via de website www.wpg.be/aspeaward 



2.6 Elk verhaal heeft paginanummering, en is gezet op A4-formaat met regelafstand 1,5 
en lettergrootte 12. De deelnemer levert de verhalen in digitale vorm aan, uitsluitend in 
Wordbestand (.doc / .docx). 
 
2.7 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het 
wedstrijdreglement. 
 
3. WEDSTRIJDVERLOOP 
 
3.1 Inzendingen moeten ten laatste op 1 augustus 2017 om 23u59 ingediend worden via 
www.wpg.be/aspeaward. Elke latere inzending komt niet meer in aanmerking voor 
deelname aan de wedstrijd. 
 
3.2 De laureaten worden in september 2017 bekend gemaakt. 
 
 

http://www.wpg.be/aspeaward

