
 
 
Wedstrijdvoorwaarden Hoedenontwerpwedstrijd van de PrinsjesHatwalk 2018 

 

• De hoedenontwerpwedstrijd is een onderdeel van de jaarlijks georganiseerde PrinsjesHatwalk en open 
voor iedere (mode)student (mbo, hbo en universiteit) én afgestudeerde vanaf studiejaar 2015 in 
Nederland. 

• De hoed moet origineel zijn en door jou zelf met de hand gemaakt. 

• De hoed dient goed draagbaar te zijn en geschikt voor maat 57 à 58. 

• Indien er een fascinator wordt gemaakt, deze ook goed en makkelijk vastgemaakt moet kunnen 
worden. 

• Iedere deelnemer moet zich houden aan het thema van de ontwerpwedstrijd. Dit jaar is dat ‘Hollands 
Licht’. 

• Iedere deelnemer zendt maximaal één hoed of fascinator in voor deelname aan de 
hoedenontwerpwedstrijd. Alle ingezonden hoeden komen voor nominatie in aanmerking. 

• De inzendingen worden blind gejureerd door de jury: (naam)labels in, aan of op de hoed zijn dus 
absoluut niet toegestaan en kunnen een reden zijn om de inzending te diskwalificeren. 

• Uiterlijk dinsdag 15 mei 2018 horen we graag of we jouw deelname kunnen verwachten. Op de 
website www.prinsjesfestival.nl kun je een aanmeldformulier downloaden en invullen. We vragen je 
dit te mailen naar prinsjeshatwalk@prinsjesfestival.nl. 

•  Verdere communicatie verloopt vanaf dat moment rechtstreeks tussen de deelnemer en de 
organisatie van de PrinsjesHatwalk.  

• De hoed dient uiterlijk 15 juni 2018 aangeleverd te worden. Stuur de hoed zo op, dat hij niet 
beschadigd kan worden tijdens de verzending in de doos. Verzending is op eigen risico. Je hoed kun je 
opsturen naar:  
Prinsjes Hatwalk 
P.a. Dr2 Events & Campaigns 
T.a.v. Marleen Veldhuijzen 
Parkstraat 20 
2514 JK  DEN HAAG 

• De jury buigt zich in de zomermaanden over de inzendingen. De beste ontwerpen worden 
geselecteerd voor deelname aan de hoedenontwerpwedstrijd tijdens de PrinsjesHatwalk op zaterdag 
15 september 2018. Mocht de hoed of fascinator te laat zijn ingeleverd, wordt deze niet meer 
meegenomen in de jurering. 

 
PRIJZEN 
De beste ontwerpen worden geshowd tijdens de PrinsjesHatwalk. De winnaar van de 
studentenontwerpwedstrijd ontvangt een bedrag van € 1.000,- om zo zijn of haar creatieve carrière een kick-
start te geven! De tweede prijs is € 500,- en de derde prijs is een bedrag van € 250,-.  
 
Tevens verschijnt er een artikel van de eerste prijswinnaar van de studentenontwerpwedstrijd, met 
betreffende foto’s van de hoed en een persoonlijk interview. Dit wordt gepubliceerd in Hatlines, het 
hoedenmagazine van de Nederlandse Hoedenvereniging.  
 
Daarbij krijgen de drie prijswinnaars allemaal een jaarabonnement aangeboden op  het magazine Hatlines. Zo 
blijven de winnaars op de hoogte van de laatste trends op het gebied van hoeden.  
 

 

 

http://www.prinsjesfestival.nl/
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Stuur de volgende informatie zowel per e-mail (prinsjeshatwalk@prinsjesfestival.nl) als uitgeprint op max  
A4-tje bij je postpakket naar ons toe: 

• Naam, e-mailadres en telefoonnummer 

• Titel van het werk (indien van toepassing). 

• Een korte beschrijving van je inspiratiebron (b.v. omschrijving idee, symboliek). 

• Overzicht van de gebruikte materialen. 

• Een foto van man/vrouw met hoed waarop goed te zien is hoe de hoed het liefst gedragen dient te 
worden. (foto’s digitaal, vrij van rechten, in jpg-formaat) 

 

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met je hoed om, maar voor de goede orde delen wij je mee dat deelname voor 
eigen risico is. 
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