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OPZET 

Ronde 1 (4 – 20 juni) 

▫ Je naait een item met het Zonen 09 patroon Lars, Ole of Theo en kiest zo in welke van de 
drie categorieën je aan deze wedstrijd deelneemt. Wil je aan 2 of 3 categorieën deelnemen 
en zo je kansen op de prijzen verhogen dan is dat geen probleem. 

▫ Je neemt minstens 4 foto’s van je item, bij voorkeur op model, waarbij enerzijds het geheel 
(voor en achter) en anderzijds de details zichtbaar zijn. Die foto’s mail je, bij voorkeur in hoge 
resolutie, door naar zonen09@gmail.com. De foto’s moeten ons uiterlijk op 20 juni om 23h53 
bereikt hebben. Inzendingen na dat tijdstip tellen niet meer mee. Stuur je grote foto’s door, 
maak dan bijvoorbeeld gebruik van wetransfer.com. 

▫ Bij het doormailen van je foto’s krijgen we ook graag de url’s van de sociale media die je 
openbaar gebruikt zoals een blog, Facebookpagina, Instagramaccount, Pinterestaccount, ... 

▫ In het weekend van 21 juni wordt door de gezamenlijke jury beslist wie in elke categorie finalist 
wordt.  

 

Ronde 2 (23 – 27 juni) 

▫ De 3 finalisten uit de eerste ronde krijgen een week de tijd om elk een nieuwe, zelfde opdracht 
af te werken met een nog onuitgegeven Zonen 09 patroon. 

▫ Je neemt minstens 4 foto’s van je item, bij voorkeur op model, waarbij enerzijds het geheel 
(voor en achter) en anderzijds de details zichtbaar zijn. Die foto’s mail je, bij voorkeur in hoge 
resolutie, door naar zonen09@gmail.com. De foto’s moeten ons uiterlijk op 27 juni om 23h53 
bereikt hebben. Inzendingen na dat tijdstip tellen niet meer mee. Stuur je grote foto’s door, 
maak dan bijvoorbeeld gebruik van wetransfer.com. 

▫ Bij het doormailen van je foto’s krijgen we deze keer ook graag je telefoonnummer en 
thuisadres. 

▫ In het weekend van 28 juni wordt door de gezamenlijke jury beslist wie de uiteindelijke winnaar 
wordt.  
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JURERING 

▫ De inzendingen van zowel ronde 1 als 2 zullen stuk per stuk beoordeeld worden de volgende 6-
koppige jury: 

▫ Ann Claes, CEO JBC 

▫ Linda Van Waesberge, creative consultant 

▫ Jo Devisscher, ontwerpster 
▫ Liesbeth Wouters, accountmanager en domeinexpert VDAB in o.a. de confectiesector 

▫ Celina Bailey, Canadese kinderkledingontwerper, blogger, lanceerde Stylo 

▫ Sharon Duverger, ontwerpster Zonen 09 
▫ De beoordelingen zullen gebeuren aan de hand van volgende criteria: 

▫ Originaliteit/creativiteit 
▫ Afwerkingsgraad 
▫ Materiaalgebruik 
▫ Kleurengebruik 

▫ Ieder criterium staat op 5 punten. Ieder jurylid beoordeelt haar favoriete inzendingen. Op basis 
van alle scores wordt in beide rondes een ranking opgesteld waarmee duidelijk wordt wie de 
finalisten zijn. 

▫ De kwaliteit van de foto’s zal niet worden beoordeeld, maar hou in het achterhoofd dat heldere, 
scherpe foto’s een duidelijker beeld van je stuk geven. 

 

PRIJZEN 

Ronde 1 (3 prijzenpotten t.w.v. 325 euro!) 

▫ De 3 finalisten van de eerste ronde krijgen elk volgende prijzen: 
▫ Een bon van Who’s That Girl/Wow to Go t.w.v. 100 euro 
▫ Een bon van De Banier t.w.v. 100 euro 
▫ Een bon van De Stoffenkamer t.w.v. 50 euro 
▫ Een bon van Mon Depot t.w.v. 50 euro 
▫ Een doosje naaigaren van Amann-Mettler t.w.v. 25 euro 

Ronde 2 (prijzenpot t.w.v. 1250 euro!) 

▫ De drie finalisten worden verwacht thuis te zijn op zondagavond 29 juni om 19h. Op dat 
tijdstip zal Sharon van Zonen 09 aan de deur van de winnaar staan met de volgende 
hoofdprijzen:  

▫ Eeen naaimachine BERNINA 215 met unieke Zonen 09 skin t.w.v. 900 euro 
▫ Een naaigarenkoffer van Amann-Mettler met 96 klosjes stikzijde t.w.v. 350 euro 

 

VARIA 

▫ Omwille van de aard van de prijzen, kunnen in deze wedstrijd enkel finalisten uit België en 
Nederland geselecteerd worden. 

▫ Items die voor de start van de wedstrijd werden gemaakt met de patronen uit de 3 categorieën 
kunnen worden ingezonden en zijn dus geldige inzendingen. 

http://jbc/
http://www.lindavanwaesberge.be/
http://jodevisscher.be/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=132986813&authType=NAME_SEARCH&authToken=mO1I&locale=en_US&srchid=145149271401824212658&srchindex=1&srchtotal=10&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A145149271401824212658%2CVSRPtargetId%3A132986813%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.petitapetitandfamily.com/p/about-me.html
http://www.stylomagazine.com/magazine.html
http://www.zonen09.com/
http://www.wtgfeelgoodfashion.com/nl
http://www.debanier.be/
http://www.destoffenkamer.be/
http://mondepot.be/
http://www.amann-mettler.com/#&panel1-1&panel2-1

