
CRITERIA VOOR DEELNAME AAN DE SMALL PRESS AWARD 

(Englisch version of the regulations on the second page) 

 

De Small Press Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste, mooiste of origineelste 

small press-uitgave uit het jaar voorafgaand aan de uitreiking. Deze prijs is een 

samenwerking tussen Cross Comix en Stripdagen Haarlem. 

 

Op 3 juni 2022 vindt de eerste uitreiking van de Small Press Award (SPA) plaats tijdens 

Stripdagen Haarlem. Er zijn drie prijswinnaars: de eerste prijs bestaat uit een geldbedrag 

van € 1500,— en een expositiemogelijkheid tijdens Cross Comix 2023, de tweede en 

derde prijs bestaan uit elk € 500,—. 

 

Inzendingen kunnen worden ingediend tot 7 mei 2022. Op 21 mei wordt de longlist van 

de 10 beste inzendingen bekendgemaakt. Op 28 mei wordt de shortlist van de drie 

winnaars bekend gemaakt. De drie genomineerden ontvangen een uitnodiging tot het 

bijwonen van de prijsuitreiking, waar bekend zal worden gemaakt wie van hen de eerste, 

tweede en derde prijs hebben gekregen.  

 

Voor deze eerste uitreiking wordt de periode waarin de inzending oorspronkelijk 

gepubliceerd mag zijn, gelijkgesteld aan die van de pandemie: vanaf 1 januari 2020 tot 

aan de sluitingsdatum van de inzending, 7 mei 2022. 

 

De fysieke inzending moet worden gestuurd naar:  

Small Press Award, p/a Stichting Beeldverhaal Nederland 

Postbus 132 

2000 AC  Haarlem 

 

De pdf kan worden ingezonden via mail: spa@stichtingbeeldverhaal.nl 

 

DE SPELREGELS 

Een inzending die in aanmerking wil komen voor deelname aan de Small Press Award 

dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 

Meedoen aan de Small Press Award: 

• Inzendingen die worden ingediend na 7 mei zijn uitgesloten van de competitie 

• De inzender is woonachtig in Nederland of Vlaanderen. 

• De inzender is ook de maker. 

• De uitgave is uitgevoerd in de Nederlandse of Engelse taal dan wel tekstloos. 

• De uitgave is bij voorkeur ambachtelijk uitgevoerd of heeft een ambachtelijke 

uitstraling.  

• De uitgave moet een op zichzelf staand geheel vormen. 

• De uitgave is uitgegeven in eigen beheer. 

• De uitgave is gepubliceerd op of na 1 januari 2020. 

• Van de uitgave dient één fysiek exemplaar te worden opgestuurd naar het 

vermelde postadres.  

• De uitgave moet per mail ook als pdf worden ingediend, voorzien van foto’s van 

het fysieke product. Daaraan gekoppeld dient de inzender het formulier op de 

website (www.stripdagenhaarlem.nl) in te vullen en toe te voegen aan de 

inzending. 



• In de mail en bij de ingezonden uitgave moet duidelijk zijn van wie de inzending 

afkomstig is en welk correspondentieadres dient te worden gebruikt.  

 

Wedstrijdvoorwaarden: 

• Uitsluitend complete inzendingen worden in behandeling genomen: de small 

press-uitgave, een pdf van de small press-uitgave, foto’s van de small press-

uitgave en een volledig ingevuld formulier. 

• Er mogen maximaal drie titels per auteur worden ingediend. 

• Er is geen vooraf vastgesteld minimum- of maximumformaat. 

• De inzending zal worden beoordeeld door een professionele en onafhankelijke 

jury. 

• Vanuit de inzendingen wordt een longlist van 10 uitgaves samengesteld, die in 

aanmerking komen voor de prijs. 

• De longlist wordt gepubliceerd op de website en via social media.   

• Vanuit de longlist wordt een shortlist van 3 uitgaves samengesteld, waarvan de 

makers worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. 

• De shortlist wordt gepubliceerd op de website en via social media. 

• Degene die op de shortlist wordt geplaatst en daarover wordt geïnformeerd, zal 

deze informatie vertrouwelijk behandelen.  

• De inzender gaat ermee akkoord dat wanneer de uitgave onderdeel uitmaakt van 

de longlist, deze voorafgaand aan de opening van Stripdagen Haarlem wordt 

getoond in een kleine tentoonstelling met de andere genomineerden van de 

longlist. 

• De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 3 juni 2022 in de Kleine Zaal van de 

Philharmonie te Haarlem, tijdens de openingsceremonie van Stripdagen Haarlem.  

 

Prijzen: 

• De winnaar krijgt een bedrag ter hoogte van € 1.500,— plus een 

expositiemogelijkheid tijdens Cross Comix 2023. 

• De tweede- en derdeprijswinnaars ontvangen een prijs ter hoogte van € 500,—. 

• Alle winnaars ontvangen daarnaast een Jopen Stripbier 2022 ontworpen door 

Dieter VDO. 

• Alle auteurs op de longlist krijgen de gelegenheid hun werk te verkopen in de Pop 

Up Store van Stripdagen Haarlem 2022.  

• Inzendingen worden niet retour gestuurd. Ingezonden exemplaren kunnen worden 

opgehaald na afloop van het festival bij de Pop Up Store van Stripdagen Haarlem 

(check de website voor het juiste adres).  

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 

 

 

English version of the criteria for participation on the next page. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



CRITERIA FOR PARTICIPATION IN THE SMALL PRESS AWARD 

 

The Small Press Award is presented annually to the best, most beautiful or most original 

small press publication from the year prior to the award. This prize is a collaboration 

between Cross Comix and Stripdagen Haarlem. 

 

On June 3, 2022, the first presentation of the Small Press Award (SPA) will take place 

during Stripdagen Haarlem. There will be three prize winners: the first prize consists of € 

1500,-- and an exhibition opportunity during Cross Comix 2023, the second and third 

prizes consist of € 500,-- each. 

 

Entries can be submitted until May 7, 2022. The longlist containing the 10 best entries 

will be announced on May 21. The shortlist containing the three winners will be 

announced on May 28. The three nominees will receive an invitation to attend the award 

ceremony, where will be revealed who is awarded with the first, second and third prize. 

 

For this first presentation, the period in which the entry must have been originally 

published will be the same as that of the pandemic: from January 1, 2020 until the 

closing date of the entry, May 7, 2022. 

 

The physical entry must be sent to: 

Small Press Award, p/a Stichting Beeldverhaal Nederland 

PO Box 132 

2000 AC Haarlem 

 

The pdf can be sent by mail: spa@stichtingbeeldverhaal.nl 

 

THE RULES 

For a submission to be considered for entry in the Small Press Award competition, it 

must meet the following requirements: 

• Entries submitted after May 7 will be excluded from the competition. 

• The entrant lives in the Netherlands or Flanders. 

• The entrant is also the creator. 

• The publication is in the Dutch or English language, or without text. 

• The publication is preferably executed according to artisan methods or has an 

artisan, handmade feel. 

• The publication must be an autonomous product. 

• The publication is self-published. 

• The issue was published on or after January 1, 2020. 

• One physical copy of the publication must be sent to the listed postal address. 

• The publication must also be submitted by e-mail as a PDF, accompanied by 

photos of the physical product. Linked to this, the entrant must complete the form 

on the website (www.stripdagenhaarlem.nl) and add it to the entry. 

• It must be clear in the e-mail, and along with the submitted publication, who the 

submission comes from and which correspondence address should be used. 

• Only complete submissions will be considered: the small press publication, a pdf 

of the small press publication, photos of the small press publication, and a fully 

completed form. 

• A maximum of three titles per author may be submitted. 

• There is no predetermined minimum or maximum size. 



• The entry will be judged by a professional and independent jury. 

• A longlist of 10 publications will be compiled from the entries, which will be 

eligible for the prize. 

• The longlist is published on the website and via social media. 

• A shortlist of 3 publications is compiled from the longlist, the makers of which are 

invited to the award ceremony. 

• The shortlist will be published on the website and via social media. 

• The person who is shortlisted and informed about it will treat this information 

confidentially. 

• The entrant agrees that if the publication is part of the longlist, it will be shown in 

a small exhibition with the other nominees of the longlist prior to the opening of 

Stripdagen Haarlem. 

• The award ceremony will take place on Friday 3 June 2022 in the Kleine Zaal of 

the Philharmonie in Haarlem, during the opening ceremony of Stripdagen 

Haarlem. 

• The winner will receive a prize money of € 1,500,-- plus an exhibition opportunity 

during Cross Comix 2023. 

• The second and third prize winners will receive a prize money of € 500,--. 

• All winners will also receive a 2022 Jopen Stripbier (Comic Beer) designed by 

Dieter VDO. 

• All authors on the longlist will have the opportunity to sell their work in the Pop 
Up Store at Stripdagen Haarlem 2022. 

• Entries will not be returned. Submitted copies can be picked up after the festival 
at the Pop Up Store of Stripdagen Haarlem (check the website for the correct 

address). 

• There will be no correspondence about the result. 
 


