
Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland 
 
 
 
 

Reglement kantwedstrijd 
ter gelegenheid van 35 jaar LOKK in 2013 

 
'Een zee van kant', het thema voor het 35-jarige jubileum van de LOKK, kan 
genoeg inspiratie geven voor de wedstrijd. Zee, water, strand, de kustlijn, flora en 
fauna in het kustgebied, mogelijkheden genoeg tot het maken van een mooi 
werkstuk. 
 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
1. Leden van de LOKK, niet-leden en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar kunnen deelnemen. 

Uitgesloten zijn bestuursleden van de LOKK en van de Stichting Cultureel Erfgoed LOKK. 
2. Het werkstuk moet gemaakt zijn naar een eigen ontwerp en nog niet eerder getoond zijn. 

De uiterlijke maten mogen niet groter zijn dan : H 50 cm x B 50 cm x D 50 cm. 
3. De wedstrijd bestaat uit twee onderdelen: A – Traditionele kant en B – Eigentijdse kant. 
4. De techniek kan bestaan uit klos- en/of naaldkant of in een andere kanttechniek. 
5. Iedere deelnemer kan slechts één werkstuk inleveren. 
6. Het werkstuk moet aangeboden worden in een stevige verpakking die ook geschikt is om per post te versturen. 
7. De LOKK laat de nodige foto's maken. Beeldmateriaal blijft in het bezit van de LOKK voor het archief en 

publicatie. 
8. Deelnemers stellen hun werk tot twee jaar na de wedstrijdtentoonstelling beschikbaar voor presentatie door de 

LOKK. 
9. Kosten en risico voor verzending van het werkstuk zijn voor de deelnemer. 
10. Stukken met een waarde boven € 3000, - zijn uitgesloten van deelname. 
11. De inzendingen worden door de jury aan de hand van foto’s geselecteerd. 

Bij de inzendingen van volwassenen worden per categorie (A - Traditionele kant en B – Eigentijdse kant) twee 
prijzen toegekend: 1e prijs € 250, - en 2e prijs € 100, -. 
Voor de jongeren is er een aanmoedigingsprijs in de vorm van een Irischeque ter waarde van € 50,00. 
De jury is niet verplicht de prijzen toe te kennen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

12. De geselecteerde werkstukken worden tentoongesteld tijdens de jubileumdagen 25 en 26 april 2013. 
13. De werkstukken moeten ingeleverd worden in week 4 van 2013. Plaats en tijdstip worden ruim van tevoren 

bekend gemaakt. 
 

14. Inschrijving: 
• Door middel van het inschrijfformulier. 
• Vergezeld van een kleurenfoto van 13 x 18 cm van het totale werk en een detailopname of een digitale 

opname van het totale werk en een detail. 
 
Formulier en foto’s moeten op 1 oktober 2012 binnen zijn op het volgende adres: 
Houtmanstraat 38, 2362 EH Oud-Beijerland. 
  



Aanmelding 
'Een zee van kant' 
Voor de wedstrijd 2013 van de 

Landelijke Organisatie Kant Kunst Nederland 
 

Dhr./Mevr.   ....................................................... 

Jongeren, leeftijd . ..................................................... 

Voornaam:   ....................................................... 

Adres:    ....................................................... 

Postcode:   ....................................................... 

Woonplaats:   ....................................................... 

Land:    ....................................................... 

Tel:    ....................................................... 

E-mail:   ....................................................... 

 

Ik doe mee in de categorie      A – Traditionele kant       B –  Eigentijdse kant 
 
Gegevens van het werk: 
Titel:    ....................................................... 

Materiaal:   ....................................................... 

Afmeting:   ....................................................... 

Techniek:   ....................................................... 

Verzekerde som:  ....................................................... 

 
Wilt u uw patroon / ontwerp, als erom gevraagd wordt, aan de LOKK 
beschikbaar stellen? 
      ja       nee 
 
Ik verklaar mij akkoord met alle voorwaarden van het 
wedstrijdreglement van “Een zee van kant” 
 
 
Plaats, datum:  ....................................................... 
 
 
Handtekening: ....................................................... 
 
 
Dit aanmeldingsformulier met foto's inzenden voor 1 oktober 2012 naar: 

Maria Toet 
Houtmanstraat 38 
3262 EH Oud-Beijerland 


