
SPELREGELS DEELNAME 
 
Artikel 01: Algemeen 
1.a) Het volgende reglement bepaalt het verloop van de cosplaywedstrijd voor 
individuen, groepen en voor de catwalk. Het kan worden aangevuld of aangepast 
zonder voorafgaande waarschuwing. 
1.b) De deelname aan de cosplaywedstrijd, georganiseerd door De Toyboys i.s.m. 
Stripdagen Haarlem, verplicht onvoorwaardelijke goedkeuring en respect aan dit 
reglement. 
  
 
Artikel 02: Definities 
2.a) Elk cosplayteam bestaat uit een groep van één persoon of groep van 
personen in kostuum, hierna verwezen als ‘deelnemer‘. 
 2.b) Het personeel van het festival en van de cosplaywedstrijd werken aan een 
goed verloop en goede organisatie van de cosplaywedstrijd, hierna te noemen 
‘Cosplayorganisatie’. 
 
  
Artikel 03: Thema's en Categorieën 
3.a) Voor de wedstrijd mogen de deelnemers cosplayen in kostuums die 
personages uit tekenfilms, strips, videogames, films, series, comics enz. 
uitbeelden. Eigen ontwerpen en fan-art zijn toegelaten binnen het kader van de 
wedstrijd. Kostuums komende uit groepen en artiesten van J-Music zijn ook 
toegelaten. 
3.b) De personen die deelnemen in een groep mogen zich presenteren met een 
maximaal aantal van 6 personen. Cross-overs (personages van verschillende 
series) zijn toegestaan. 
3.c) De deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn op de dag van de wedstrijd. 
Indien dit niet het geval is, moet de deelnemer een schriftelijke toestemming van 
de ouders of verzorgers kunnen tonen aan vertegenwoordigers van de 
organisatie. (Op aanvraag via info@detoyboys.nl). 
3.d) Gekochte kostuums zijn toegelaten. De jury zal rekening houden met 
deelnemers met gekochte kostuums v.s. zelfgemaakte kostuums 
3.e) Aangezien de cosplaywedstrijd open is voor een publiek van alle leeftijden 
moeten de acts voor iedereen geschikt zijn. Dus geen beledigingen, of 
seksistische of homofobe opmerkingen. 
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Artikel 04: Data en Aantal Deelnemers 
4.a) het tijdschema voor de cosplay wedstijd zal aangekondigd worden via de 
bevestigingsmail van deelname. 
4.b) De plaatsen zijn beperkt, gebaseerd op de tijd toegewezen door de 
organisator van het evenement. 
4.c) De inschrijvingen gebeuren aan de hand van een voorselectie door De 
Toyboys. 
4.d) De limiet van deelname kan worden aangepast, zonder voorafgaande 
waarschuwing door de cosplay-organisatie in functie van de algemene planning 
van het festival. 
 
Artikel 05: Inschrijving voor de cosplaywedstrijd 
5.a) Deelname aan de cosplaywedstrijd houdt in dat een voorafgaande 
inschrijving naar behoren is uitgevoerd volgens de instructies die te vinden zijn 
op de website van de Stripdagen Haarlem (www.stripdagenhaarlem.nl). 
5.b) De personen die een schriftelijke bevestiging van deelname hebben 
ontvangen van De ToyBoys moeten zich op de dag zelf aanmelden bij de Toyboys-
Stand volgens de uurregeling meegedeeld door de cosplay-organisatie. 
5.c) Bij afwezigheid van deze bevestiging ter plaatse zal er geen rekening 
gehouden worden met de inschrijving. 
5.d) Alle nationaliteiten mogen deelnemen. 
 
 
Artikel 06: Inschrijving Groepen 
6.a) De term ‘Inschrijving Groepen’ omvat alle inschrijvingen waarbij meerdere 
deelnemers het podium betreden. 
6.b) Elke groep moet een verantwoordelijke aanduiden die zich zal inzetten om 
alle nodige documenten van elk lid van de groep aan de Cosplay-organisatie te 
bezorgen. 
6.c) De verantwoordelijke verbindt zich om het reglement te respecteren en om 
het in de groep te laten respecteren evenals de mogelijke instructies die de 
Cosplay-organisatie nog kunnen meedelen. 
6.d) Ter plaatse zal de verantwoordelijke instaan voor de aanwezigheid van elk 
lid; ook zal hij ervoor zorgen dat de geleverde bestanden voor de act perfect 
werken. 
 
Artikel 07: Prijzen met betrekking op de cosplaywedstrijd 
7.a) Elke deelnemer gaat naar huis met een prijs in de vorm van een goodie bag 
die is samengesteld door Stripdagen Haarlem. De nummers 2 en 3 krijgen naast 
de goodie bag een aanvullende prijs samengesteld door Stripdagen Haarlem 



i.s.m. De Toyboys. De nummer 1 krijgt naast de bovengenoemde prijzen een 
professionele photoshoot met fotograaf NAIKO. 
 
Artikel 08: Tijdsduur van de Act 
8.a) Voor alle acts solo of groepen is de tijdsduur beperkt tot max. 3 minuten. 
8.b) Bij overschrijden van deze tijdslimiet kan de jury de punten negatief 
beïnvloeden of zelfs de deelnemer(s) die deze limiet niet hebben gerespecteerd 
diskwalificeren. 
 
Artikel 09: Geluidsbestanden bij de acts 
9.a) Geluidsbestanden zijn toegelaten. 
9.b) Alleen mp3-bestanden worden aanvaard en moeten van tevoren zijn 
opgestuurd naar de organisatie van de cosplaywedstrijd. Dit mag via de post of 
digitaal via e-mail. 
9.c) De bestanden moeten duidelijk identificeerbaar zijn (naam, voornaam, naam 
van de groep of personage en de act. 
9.d) De cosplay-organisatie zal geen enkele audiomontage voor of tijdens de acts 
uitvoeren. 
 
Artikel 10: Verloop van de de cosplaywedstrijd 
10.a) Nadat de voorinschrijving omgezet is tot een inschrijving moeten de 
deelnemers aanwezig zijn op de plaats aangeduid door de cosplay-organisatie, dit 
minimaal 30 minuten voor aanvang van de act. 
 10.b) Op dat moment zullen de deelnemers geïnformeerd worden over hoe het 
podium te betreden en hoe de wedstrijd zal verlopen. De deelnemers kunnen op 
dat moment een laatste maal vragen stellen aan de Cosplay-organisatie. 
Deelnemers die op dat moment afwezig zijn, worden gediskwalificeerd van 
verdere deelneming. 
10.c) Na uitvoering van de act worden de deelnemers geacht de ruimte van 
optreden te verlaten om plaats te maken voor de volgende deelnemers. 
 
 
Artikel 11: Verplichte Elementen 
11.a) Een afbeelding van het uitgebeelde personage moet bezorgd worden aan 
De Toyboys. 
11.b) De bestanden moeten duidelijk identificeerbaar zijn (met naam, voornaam, 
naam van de groep of personage). 
11.c) De afwezigheid van deze afbeelding maakt de voorinschrijving ongeldig. 
Geen enkele afbeelding kan ter plaatsen worden opgezocht. 
 



11.d) (Optioneel) een geluidsbestand in het toegelaten bestandsformaat (artikel 
9) en met toegelaten tijdsduur horende bij uw categorie (artikel 8) moet worden 
bezorgd aan De Toyboys. 
 
Artikel 12: Beoordelingscriteria 
12.a) De beoordeling van de jury gaat over 4 elementen, elk met een quotum van 
10 punten: 
- Kostuum: ontwerp, kwaliteit, keuze, technieken 
- Act: niveau van de act, inventiviteit, vermaak, misse en scène 
- Gelijkenis: trouw aan het origineel, afwerkingen 
- Complexiteit: moeilijkheid van het kostuum, algemene indruk, originaliteit 
 
Artikel 13: Jury en Puntentelling 
13.a) De officiële jury van de cosplaywedstrijd bestaat uit 3 of 4 personen. 
13.b) De leden van de officiële jury mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 
13.c) De winnaars worden aangeduid door een collectieve beslissing van de jury. 
13.d) Het aantal leden van de jury kan op elk moment aangepast worden door de 
cosplay-organisatie zonder voorafgaande melding. 
  
Artikel 14: Beperkingen tot Inschrijving 
14.a) Elke deelnemer verbindt zich ertoe deel te nemen met het kostuum 
waarmee hij is ingeschreven. 
14.b) De leden van de cosplay-organisatie, evenals de leden van de jury, zijn niet 
toegelaten deel te nemen aan de wedstrijd op de dag dat ze deel uitmaken van 
de cosplay-organisatie of jury. 
14.c) Een deelnemer mag niet deelnemen aan eenzelfde wedstrijd met 2 
verschillende kostuums (behalve als deze kostuums deel uitmaken van dezelfde 
act). 
 
Artikel 15 : Veiligheid 
15.a) Vanwege veiligheidsredenen is pyrotechniek (vuurwerk, aanstekers, 
bommetjes, kaarsen, brandende objecten) verboden.  
15.b) Vloeistoffen in welke vorm dan ook (waterpistool, gevulde flessen) zijn 
verboden in het gebouw waar de wedstrijd plaatsvind. 
15.c) Wapenreplica’s (zwaarden enz.) zijn verboden, met uitzondering van 
wapens gemaakt door de deelnemers, en op voorwaarde dat deze replica's geen 
gevaar vormen voor de omgeving. 
15.d) Glitters, confetti, enz. zijn verboden in het gebouw van de wedstrijd. 
15.e) De organisatie behoudt zich het recht een act stop te zetten als ze achten 
dat de veiligheid van de deelnemers of aanwezige personen in het gedrang komt. 



 
15.f) Voor hun eigen veiligheid moeten de deelnemers op 1 meter afstand van de 
rand van het podium blijven. 
15.g) We informeren u dat het meenemen of tonen van de volgende items 
verboden is: 
• Elk vuurwapen of realistisch ogend vuurwapen (zelfs zonder lader of munitie), 
evenals replica’s van explosieven zoals granaten, bomgordels enz., en dit tot 
nader order. Eveneens alle realistische vuurwapens huisgemaakt, uit eender welk 
materiaal. 
• Nepwapens (worbla, wonderflex, karton, hout, foam, hars enz. die verward 
kunnen worden, van dichtbij of van ver, door een redelijk persoon, met een echt 
wapen. Ook verboden zijn blanke wapens (scherp of stomp), zoals zwaarden, 
zeisen, speren, kruisbogen, pijlen, bijlen enz - en replica’s van blanke wapens in 
metaal of hardhout (zoals trainingswapens en boken). 
• Wapens in hun schede, ninjasterren, kunais ed. Stompe voorwerpen zoals 
baseballbats, buizen, koevoeten (ja, ook morgensterren, boksbeugels, 
nunchakus) enz. in hout en staal.  
• Hou er rekening mee dat de fantasywapens (bvb: Jinx's Fishbones, Zabuza's 
gigantische zwaard etc.) gemaakt uit de gangbare craftmaterialen (zoals: Worbla, 
Wonderflex, karton, schuim, licht hout zoals triplex) zijn toegestaan. 
• Deze regel zal strikt worden nageleefd. Stripdagen Haarlem en de Toyboys 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van ongeval en/of 
incident voortvloeiend uit het gebruik van deze wapens en replica's. Elke persoon 
die zal trachten om zulke objecten binnen ons gebouw en/of in onze zone te 
brengen, zal worden gemeld aan de veiligheidsinstanties en zal worden 
gediskwalificeerd voor de wedstrijd.  
We zijn ons ervan bewust dat sommigen van jullie bedroefd zijn over het feit dat 
jullie je geplande wapens niet kunnen gebruiken, daarom willen we jullie op 
voorhand informeren zodat jullie je cosplay-plannen nog kunnen wijzigen. Begrijp 
dat we dit doen om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en om 
niemand onder onnodige stress te zetten na de recente terroristische aanvallen. 
Met deze maatregelen in gedachte zal de jury de deelnemers niet afstraffen 
indien ze kiezen om deel te nemen zonder een bijhorende realistisch nepwapen. 
 
Artikel 16: Diskwalificatie 
16.a) Elke deelnemer die één van de artikels uit dit reglement niet naleeft of van 
het reglement horende bij zijn categorie zal automatisch worden 
gediskwalificeerd. 
16.b) Elke deelnemer die de richtlijnen van de cosplay-organisatie niet naleeft 
kan onmiddellijk worden gediskwalificeerd. 



16.c) Elke deelnemer die schuldig bevonden wordt aan vandalisme, diefstal, 
verbale of fysieke agressie, shockerend gedrag of eender welk ander misdrijf 
tijdens het festival zal onmiddellijk en onherroepelijk worden gediskwalificeerd.  
  
 
Artikel 17: Beeldrecht 
 17.a) Door dit reglement te aanvaarden staan de deelnemers toe dat foto's en 
films van zichzelf, genomen tijdens het festival, mogen worden gebruikt binnen 
het kader van de communicatie of promotie hiervan. 
17.b) Elke afbeelding die de menselijke waarden onteert of pornografie en 
geweld promoot is formeel verboden. 
17.c) Het reglement zal naar behoren ingevuld en ondertekend worden, nadien 
door elke deelnemer ter plaatse afgegeven worden aan de Cosplay-organisatie. 
17.d) Bij afgifte van dit document moet een identiteitsbewijs voorgelegd worden. 
 
 


