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Peace Poster Contest 2022 – Laat je hart je leiden 
Thema en spelregels 

 
Beste Docenten, 
 
Heel leuk dat jullie leerlingen dit jaar weer meedoen aan de jaarlijkse ‘internationale’ Vredesposter tekenwedstrijd. 
De prijsuitreiking zal weer vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Meer info volgt.  
 
Bijgevoegd ontvangen jullie de benodigde informatie en materialen. Hoewel velen van jullie al eerder mee hebben 
gedaan, willen we jullie vragen om de informatie en met name de spelregels en het thema goed door te lezen.  
 

Het thema voor dit jaar is: 
Lead with Compassion – Laat je hart je leiden

 
 

Dit thema willen we graag duidelijk en herkenbaar terugzien in de posters. Ervaring door de jaren heen leert, dat 
gebruik van felle kleuren/goede kleurcontrasten vaak goed gewaardeerd wordt door de jury. Ook een beknopte 
motivatie van de leerling mag niet ontbreken.  
 
Het voorgeschreven formaat van het papier is minimaal 33 x 50 cm (bijgeleverd) 
 
Leden van Lionsclub Alphen en/of Rhijnhart komen jureren op de school in de week voor de herfstvakantie (week 42 
– 17 t/m 21 oktober 2022). Dan moeten de posters dus klaar zijn!  
 
Bij de beoordeling van de posters door de jury wordt onder meer gekeken naar het uitbeelden van het thema, de 
zeggingskracht van een poster, de artistieke presentatie en originaliteit. Per groep worden de 4 ‘beste’ posters 
meegenomen en opgehangen in Da Vinci. Uit al die tekeningen kiest een vakkundige jury vervolgens een winnaar per 
groep. De Lionsclub zorgt ook voor een eerste, tweede en derde prijs overall.   
 

Let op: De prijsuitreiking is ook dit jaar digitaal op vrijdag 4 november 2022.  
Meer info volgt per mail  

 
De genomineerde posters hangen vanaf vrijdag 21 oktober 18.00u in Da Vinci (Euromarkt 2,  
2408 BL, Alphen a/d Rijn) en zijn daar te bezichtigen tot vrijdag 28 oktober 2021.  

 
Dit informatieblad sturen we jullie ook per mail. Via deze mail kun je ook contact met ons opnemen bij vragen.  
 
Heel veel tekenplezier!  
 
Namens de Peace Poster Commissie  
Lions Alphen en Lions Rhijnhart 

NB: Op de achterzijde staan de spelregels! 
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Wat zijn de spelregels? 
 

 Het kind dat de poster maakt moet op 15 november 2022 
- 11, 12 of 13 jaar zijn, dus geboren tussen 16 november 2008 en 15 november 2011.  

 
 Er mag gebruik gemaakt worden van pen, krijt, (kleur)potloden, markers/viltstiften, inkt, 

houtskool, verf, wasco, pastel.  (Tip: Felle kleuren en duidelijke kleurcontrasten doen het 
goed)  

 
 Eventueel (indien nodig) fixeren. 

 
 Niet inlijsten.  

 
 Geen drie-dimensionaal werk. 

 
 Niets mag erop geplakt of vastgemaakt worden. 

 
 Foto’s mogen niet worden gebruikt worden.  

 
 Computerwerk mag niet. 

  
 Er mogen geen woorden of cijfers op staan (ook geen naam). 
 
 Motivatie tekst en naam uitsluitend op de achterkant.  
Op de ACHTERZIJDE van de tekening moet de naam van de leerling en de school/groep en een 
motivatie worden vermeld. 
 
 De motivatie, inclusief naam leerling en school/groep moet ook door de leerling 

afzonderlijk op het kleine blaadje worden vermeld.  
Dit kleine blaadje moet uitsluitend met een paperclip aan de tekening worden bevestigd. De 
motivatie komt tijdens de tentoonstelling leesbaar naast/onder de tekening te hangen, zodat 
de jury en belangstellenden kunnen lezen wat de motivatie was voor het kunstwerk. 

 
 Er mag maar één leerling aan gewerkt hebben. 

 
 Het mag niet gelamineerd worden (geplastificeerd). 

 
 Het moet oprolbaar zijn. 

 
 Deelnemers staan toe dat hun tekening, naam en foto door alle afdelingen van Lions 

Clubs International gebruikt mogen worden voor promotie- en publicatiedoeleinden. 
 

 De rechten van de ingeleverde posters vallen toe aan de Lionsorganisatie 
  



                                  

Lions Alphen Lions Rhijnhart 

 
Peace Poster Contest 2022 – Leid met je hart 

Algemene Info 
 
Een van de doeleinden van Lions Clubs International is het tot stand brengen en in stand houden  van een 
geest van begrip tussen de volkeren van de wereld. Dit is ook de missie van de VN. Vandaar  dat 
prijsuitreiking plaatsvindt op de Lions VN-dag in maart. In ons district deden in het afgelopen jaar 14 clubs 
met 57 scholen en bijna 2600 kinderen mee.   
 

Winnaars Alphen a/d Rijn 2021  
 

1. Suze Bakker – Het Mozaïek 8B 
 

 
 

2. Lena van Zundert – Meridiaan 8A 

 
 

3. Sonjalee Koeleman – Batenstein 
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De drie winnende tekeningen uit Alphen, gaan naar het District en worden daar opnieuw beoordeeld door 
een andere jury. Deze drie hebben dan dus evenveel kans om winnaar van het district te worden. De 
winnende poster van het district gaat in de tweede helft van november naar de jury van het Meervoudig 
District 110. We hebben zes districten, dus is er een kans van 1-op-6 dat de winnende poster uit ons 
district komt en vervolgens voor Nederland zal meedingen naar de hoofdprijs: “PPC winner of the world”.  
De poster van de landelijke winnaar zal te zijner tijd in kleur te zien zijn op de Lions website. Op de Lions-
VN dag in maart 2023 in Den Haag zal de gelukkige winnaar traditiegetrouw in het zonnetje worden gezet.  
 
De winnende poster van ons land wordt als kandidaat wereldwinnaar naar de USA gestuurd. De beste 24 
tekeningen komen in deze internationale finale in beeld. De einduitslag zal in het eerste kwartaal van 2023 
bekend zijn.  

Hieronder: de poster van Britt Blaakman uit Eindhoven. Zij was de winnaar van Nederland in 2021. Toen 
was het thema ‘We zijn allemaal verbonden’.  

De jury vond de originaliteit het belangrijkste van deze 
inzending. Op deze poster staan geen clichés zoals duiven met 
takjes in de snavel, vlaggen van diverse landen, regenbogen, 
zonnetjes en bloemen, vredessymbolen, hartjes, sterretjes of 
wereldbollen. "De meer dan 25 getekende mensjes, met 
eenzelfde hoeveelheid wereld om op te leven, zijn allemaal op 
een niet mis te verstane wijze met elkaar verbonden. Het 
ontbreken van versieringen geeft aan deze tekening een 
directheid, puurheid en duidelijkheid. Deze verbinding van 
individuele mensen door een zeer eenvoudige lijn en allemaal 
met dezelfde wereldondergrond, geven deze tekening kracht", 
aldus de districtsjury. De landelijke jury was het hier volkomen 
mee eens.  

 
 
 
 

 
Meer info: check https://lions.nl/https%3A//lions.nl/vredesposterwedstrijd#top 


