
                

Wedstrijdreglement pcfruit-wijn  

In 2014 besliste de provincie Limburg in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het 

Kwadraat (SALK) het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw op te richten en te integreren in 

pcfruit vzw, de kennisinstelling voor toegepast fruitteeltonderzoek. Hierdoor ontstond er een 

synergie tussen deze nieuwe, sterk uitbreidende fruitsoort in Vlaanderen en het bestaande 

onderzoek op andere fruitsoorten. In het kader van dit project werd een proefwijngaard aangeplant 

met 8 verschillende druivenrassen (witte en rode) om proeven en demonstraties op uit te voeren.  

Deze kwam in 2017 voor het eerst tot een noemenswaardige productie. Recent werden de eerste 

flessen van een stille, witte wijn op fles getrokken. Deze boreling heeft echter nog geen naam en 

geen etiket. 

Ondanks het feit dat het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw zich niet commercieel zal 

profileren, is een wijn(domein) zonder naam ondenkbaar, zelfs indien deze afkomstig is van een 

onderzoeksinstelling. We roepen u dan ook op om uw beste creatieve beentje voor te zetten en ons 

uw voorstel door te sturen voor  één van beide competities: 

° een naam voor de wijn of het wijndomein (die gebruikt zal worden voor alle soorten wijnen), verder  

  genoemd ‘NAAM’, 

° een grafisch ontwerp van het etiket, verder genoemd ‘ETIKET’. 

Reglement: 

1. De wedstrijd is open voor iedereen met een creatieve geest. Er kunnen meerdere voorstellen 

ingediend worden per indiener. De indiening kan gebeuren door meerdere personen. 

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelnemers worden niet vergoed voor hun kosten. 

 

2. Inzendingen dienen bezorgd te worden in een .pdf, .doc, .docx, .msg of .jpg formaat. 

Indienen in andere formaten is mogelijk zolang de software om dit formaat te openen 

duidelijk wordt weergegeven. De jury behoudt zich het recht voor om de inzending niet te 

beoordelen, indien de beschikbare software voor het openen van het bestand/ontwerp niet 

kan gevonden worden. 

 

3. De inzending dient te gebeuren door het voorstel ten laatste op 31 juli 2018 door te sturen 

per mail naar pcfruit@pcfruit.be of per post naar pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-

Truiden met de vermelding ‘wedstrijd wijn’.    

 

4. Beide competities worden onafhankelijk van elkaar geëvalueerd door een neutrale jury van 

minstens 3 personen die de ingezonden voorstellen blind beoordeelt d.w.z. het voorstel 

beoordeelt zonder de identiteit van de indiener te kennen. De jury staat onder 

voorzitterschap van de voorzitter van pcfruit vzw. 
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5. De beoordeling door de jury leidt tot een gemiddelde score volgens volgende criteria, 

waaraan maximaal het volgende aantal punten wordt toegekend : 

 

Voorwerp Originaliteit Subtiele link 
naar Limburg 

Subtiele link 
naar 

onderzoek 

Esthetische 
waarde en 
kwaliteit 

Naam wijn(domein) 50 25 25 NVT 

Etiketontwerp 25 25 25 25 

NVT: Niet Van Toepassing 

 

6. Bij gelijkheid van punten, duidt de jury in overleg een winnaar aan of duidt de jury 

bijkomende juryleden aan voor bijkomende quotaties. 

 

7. De indiener voor het etiketontwerp mag gebruik maken van de tekst ‘TEKST’ om te 

integreren in het ontwerp. De grootte, kleur en het lettertype van de tekst voor de NAAM 

wordt aldus duidelijk.  Indien dit relevant is voor het esthetisch aspect van het etiketontwerp 

kan de tekst naar believen verlengd worden met bijkomende letters of verkort worden door 

letters weg te laten, bv. ‘TEKSTTEKST’, ‘TEKSTTE’, ‘TEKS’, … 

 

8. De winnaar van de competitie ‘NAAM’ ontvangt een prijs van 1000 euro en de winnaar van 

de competitie ‘ETIKET’ ontvangt  1500 euro.  Vermits de competities onafhankelijk van elkaar 

beoordeeld worden, is het mogelijk dat beide competities door dezelfde winnaar worden 

gewonnen. De prijs wordt toegekend aan de winnende inzending, onafhankelijk van het 

aantal personen dat vermeld werd bij het indienende voorstel.  

 

9. Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar van elke competitie pcfruit vzw en het 

Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw het exclusieve recht om de naam en/of het etiket 

te gebruiken voor wijnen gemaakt van druiven en/of andere fruitsoorten die geproduceerd 

worden op de onderzoeksvelden van deze kenniscentra.  Het gebruik voor andere 

doeleinden dan deze is verboden zonder expliciete toelating van de winnaar.  

 

10. Door deelname aan de wedstrijd, geeft de winnaar van de competitie ‘NAAM’  pcfruit vzw en 

het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw het exclusieve recht om deze NAAM te 

combineren met het winnende ETIKET. De winnaar van de competitie ‘ETIKET’ geeft pcfruit 

vzw en het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw het exclusieve recht om dit ETIKET te 

combineren met de winnende NAAM. De ‘NAAM’ en het ‘ETIKET’ kunnen ook gecombineerd 

worden met andere teksten of symbolen, al dan niet behorend tot de wettelijke 

verplichtingen rond informatie op een etiket van wijn. Het recht voor het gebruik van de 

‘NAAM’ of het ‘ETIKET’ is niet uitlicentieerbaar maar wel overdraagbaar naar eventuele 

nieuwe organisaties van kennisinstellingen (vzw’s) met hetzelfde doel. 

 

11. De indieners die niet geselecteerd worden als winnaar van deze competitie behouden alle 

rechten op hun ontwerpen of voorstellen. 



 

12. De winnaars van de competities behouden het recht om te verwijzen naar deze wedstrijd, de 

wijnen, pcfruit vzw en het Kennis- en Onderzoekscentrum Wijnbouw om  op een ethisch 

correcte manier hun portfolio aan ontwerpen of hun artistieke vaardigheden te illustreren. 

 

13. De winnaars van de competities zullen voor 20 augustus 2018 verwittigd worden. De prijs 

wordt uitgereikt op het eerstvolgende wijncongres, voorlopig voorzien op 31 augustus 2018, 

waartoe de winnaars worden uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. Bij 

ontstentenis van de winnaar, wordt de financiële prijs overgeschreven op het 

rekeningnummer van de winnaar. 

 

14. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de jury. 

 

 

Het Kennis- en Onderzoekscentrum wijnbouw wordt te pcfruit opgebouwd met de steun van  

 


