
FAQ	  Moon	  YA	  Contest	  
	  
1.	  Hoe	  weet	  ik	  of	  mijn	  verhaal	  meedoet	  met	  de	  wedstrijd?	  
Zolang	  je	  verhaal	  correct	  getagd	  is,	  doet	  het	  mee.	  Je	  kunt	  dit	  controleren	  door	  op	  je	  
verhaal	  te	  zoeken	  en	  hierop	  te	  klikken.	  Als	  je	  de	  #MoonYAcontest	  tag	  ziet	  op	  de	  
informatiepagina,	  zit	  je	  goed!	  Je	  krijgt	  geen	  bevestiging	  per	  mail	  wanneer	  je	  je	  verhaal	  
publiceert.	  
	  
2.	  Hoe	  en	  waar	  plaats	  ik	  de	  #MoonYAcontest	  tag?	  
In	  de	  laatste	  stap	  voordat	  je	  je	  verhaal	  publiceert,	  kun	  je	  alle	  ‘verhaaldetails’	  invullen	  
zoals	  het	  genre	  en	  de	  taal.	  Hier	  kan	  je	  ook	  de	  tag	  invullen:	  #MoonYAcontest	  (vergeet	  niet	  
op	  enter	  te	  klikken).	  	  
	  
3.	  Moet	  mijn	  verhaal	  opnieuw	  op	  Sweek	  gepubliceerd	  worden?	  
Omdat	  5	  van	  de	  10	  finalisten	  worden	  bepaald	  door	  het	  aantal	  volgers,	  is	  het	  niet	  eerlijk	  
als	  sommige	  deelnemers	  al	  veel	  langer	  op	  Sweek	  staan	  en	  al	  een	  voorsprong	  hebben.	  Je	  
kunt	  je	  verhaal	  uit	  publicatie	  halen	  en	  op	  een	  later	  moment	  altijd	  weer	  herpubliceren.	  Je	  
interactie	  blijft	  bewaard.	  Om	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  wedstrijd	  dien	  je	  een	  nieuw	  verhaal	  te	  
beginnen,	  zodat	  wij	  zien	  dat	  je	  deze	  pas	  na	  ingang	  van	  de	  wedstrijd	  voor	  het	  eerst	  hebt	  
gepubliceerd.	  
	  
4.	  Mag	  ik	  mijn	  verhaal	  bewerken	  nadat	  ik	  het	  gepubliceerd	  hebt?	  
Ja,	  dat	  mag	  tot	  de	  deadline;	  28	  februari	  2018	  23:59.	  Daarna	  mag	  je	  je	  verhaal	  (maar	  ook	  
de	  beschrijving	  en	  details)	  niet	  meer	  aanpassen.	  
	  
5.	  Mag	  mijn	  verhaal	  al	  eerder	  op	  een	  andere	  platform	  of	  via	  een	  ander	  medium	  
gepubliceerd	  zijn?	  
Ja,	  dat	  mag.	  We	  verwelkomen	  alle	  schrijvers,	  zolang	  het	  ingezonden	  manuscript	  niet	  is	  
voorgelegd	  en	  niet	  onder	  contract	  staat	  bij	  een	  andere	  uitgeverij.	  Lees	  wel	  even	  goed	  de	  
algemene	  voorwaarden	  door,	  want	  je	  hoort	  wel	  alle	  rechten	  van	  je	  verhaal	  zelf	  te	  
bezitten	  en	  als	  jouw	  verhaal	  op	  de	  shortlist	  wordt	  geplaatst,	  dien	  je	  aan	  te	  geven	  hoe	  je	  
je	  verhaal	  al	  eerder	  hebt	  gepubliceerd.	  
	  
6.	  Mag	  ik	  meerdere	  manuscripten	  inzenden?	  
Nee,	  per	  deelnemer	  mag	  er	  maar	  met	  één	  manuscript	  worden	  deelgenomen.	  We	  
verwachten	  veel	  inzendingen	  en	  kunnen	  daarom	  maar	  één	  manuscript	  per	  deelnemer	  
lezen.	  Publiceer	  dus	  je	  beste	  werk!	  
	  
7.	  Is	  er	  een	  woordlimiet?	  
Het	  verhaal	  moet	  minimaal	  20.000	  woorden	  hebben,	  en	  mag	  maximaal	  200.00	  woorden	  
hebben.	  Het	  verhaal	  hoeft	  nog	  niet	  af	  te	  zijn.	  	  
	  
8.	  Ik	  doe	  mee	  met	  de	  wedstrijd.	  Wat	  gebeurt	  er	  nu?	  



Je	  kunt	  je	  verhaal	  nog	  afmaken	  en	  verbeteren	  tot	  28	  februari	  2018.	  Lezers	  kunnen	  laten	  
zien	  dat	  ze	  jouw	  verhaal	  tof	  vinden	  door	  te	  stemmen	  via	  de	  ‘volg’-‐knop.	  Na	  deze	  deadline	  
is	  er	  nog	  2	  weken	  tijd	  om	  te	  stemmen.	  Ook	  de	  jury	  leest	  en	  beoordeelt	  alle	  verhalen.	  De	  
shortlist	  bestaat	  uit	  5	  verhalen	  gekozen	  door	  de	  jury	  en	  de	  5	  verhalen	  gekozen	  door	  het	  
publiek.	  Deze	  worden	  3	  april	  2018	  bekendgemaakt	  door	  middel	  van	  een	  speciale	  mail	  
naar	  de	  deelnemers	  en	  onze	  sociale	  mediapagina’s	  van	  Moon	  en	  Sweek.	  De	  10	  finalisten	  
worden	  uitgenodigd	  voor	  een	  exclusief	  evenement	  in	  boekhandel	  H.	  de	  Vries	  in	  Haarlem	  
op	  19	  april	  2018.	  Deze	  avond	  wordt	  de	  winnaar	  van	  het	  uitgeefcontract	  bekendgemaakt!	  
	  
9.	  Hoe	  kan	  ik	  mijn	  verhaal	  delen	  met	  vrienden	  en	  familie?	  
Je	  kunt	  je	  verhaal	  op	  twee	  manieren	  delen.	  1)	  Via	  je	  ‘verhaal	  dashboard’	  kun	  je	  in	  de	  
rechterbovenhoek	  via	  het	  menu	  je	  verhaal	  delen	  via	  verschillende	  sociale	  mediakanalen	  
en	  mail	  2)	  Als	  je	  je	  verhaal	  opzoekt	  en	  leest,	  dan	  kun	  je	  óf	  de	  URL	  kopiëren	  naar	  het	  
gewilde	  medium	  óf	  je	  verhaal	  delen	  via	  het	  deel-‐icoon	  in	  de	  interactieopties	  onderaan.	  
	  
10.	  Waar	  kan	  ik	  mijn	  verhaal	  promoten	  en	  hoe	  krijg	  ik	  meer	  volgers?	  
Je	  kunt	  je	  verhaal	  delen	  met	  je	  eigen	  netwerk,	  met	  verschillende	  groepen	  en	  forums	  voor	  
lezers	  en	  schrijvers	  en	  met	  de	  Sweek	  community.	  Als	  je	  je	  verhaal	  binnen	  Sweek	  onder	  
de	  aandacht	  wilt	  brengen,	  dan	  kan	  je	  een	  link	  plaatsen	  in	  de	  reacties	  van	  het	  ‘Promote	  
jouw	  #MoonYAcontest	  verhaal’	  verhaal.	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  dit	  niet	  bij	  verhalen	  van	  
andere	  schrijvers	  doet.	  Je	  kunt	  uiteraard	  wel	  nuttige	  feedback	  of	  een	  complimentje	  
achterlaten	  op	  andere	  verhalen!	  
Kom	  met	  andere	  Sweekers	  in	  contact	  via	  de	  Nederlandstalige	  Sweek	  Facebookgroep:	  
https://www.facebook.com/groups/255198268223782/	  
	  
11.	  Worden	  er	  meerdere	  inzendingen	  uitgegeven?	  
In	  eerste	  instantie	  niet,	  maar	  mochten	  we	  meerdere	  pareltjes	  onder	  de	  inzendingen	  
ontdekken,	  dan	  kan	  het	  mogelijk	  zijn!	  
	  
12.	  Krijg	  ik	  feedback	  op	  mijn	  manuscript?	  
Helaas	  niet.	  We	  krijgen	  zo	  veel	  manuscripten	  binnen	  dat	  individuele	  feedback	  geven	  
haast	  onmogelijk	  is.	  Alleen	  de	  deelnemers	  die	  een	  plek	  op	  de	  shortlist	  veroveren,	  krijgen	  
korte	  feedback	  op	  hun	  inzending.	  	  
	  
13.	  Mag	  ik	  meer	  vragen	  stellen?	  
Natuurlijk	  mag	  dat!	  Je	  kunt	  een	  e-‐mail	  sturen	  naar	  het	  volgende	  adres:	  
support@sweek.com	  
	  
 
	  

https://www.facebook.com/MoonYoungAdult/
https://www.facebook.com/sweeknederlandenbelgie/

