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Wat is de Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2021? 
Het is een wedstrijd voor kinderen jonger dan 16 jaar georganiseerd door de International 
Cartographic Association (ICA). De wedstrijd werd genoemd naar wijlen dr. Barbara Bartz 
Petchenik, een bekende Amerikaanse cartografe en ontwerpster. Zij was ondervoorzitster van 
de ICA en was heel erg geïntereseerd in kaarten voor kinderen en in kinderen als cartografen.  
 
Doel van deze tekenwedstrijd 
Het doel van deze wedstrijd is om de creatieve kijk van kinderen op de wereld aan te moedigen 
en ze meer bewust te maken van de term ‘globalisering’ en wat dit inhoudt voor hun eigen 
omgeving.  
 
Wanneer heeft deze wedstrijd plaats? 
De wedstrijd wordt om de twee jaar gehouden zodat de prijsuitreiking samenvalt met de 
conferentie van de ICA. De volgende Internationale Conferentie voor Cartografie vindt plaats 
in Firenze, in de loop van december 2021. 
   
De tekeningen moeten uiterlijk tegen 26 april 2021 in het bezit zijn van het Nationaal 
Geografisch Instituut en mogen afgegeven worden op of verstuurd naar het volgende adres :  
  

Nationaal Geografisch Instituut 
Tekenwedstrijd 

Kortenberglaan 115 
1000 Brussel 

 
Er worden zes tekeningen geselecteerd en doorgestuurd naar het internationaal secretariaat 
van de ICA. 



 

 

Voorwaarden en criteria 
Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd mogen de kinderen niet ouder zijn dan 15 jaar. 
De inzendingen worden gegroepeerd in vier leeftijdscategorieën:  
 

• jonger dan 6 jaar 

• tussen 6 en 8 jaar 

• tussen 9 en 12 jaar  

• tussen 13 en 15 jaar.  

Een Belgische jury zal een eerste selectie maken en de beste 6 tekeningen zullen deelnemen 
aan de wedstrijd ‘Barbara Petchenik Children’s World Map Competition 2021’. 
 
De twee jury’s zullen rekening houden met drie criteria: 
 

• een duidelijk herkenbare boodschap 

• de cartografische inhoud 

• de kwaliteit van de tekening 

Parameters waaraan de inzendingen moeten voldoen:  

• afmetingen: max. A3 formaat (420mm x 297 mm) 

• het oppervlak moet vlak zijn en niet hoger dan 5 mm en indien men werkt met 

voorwerpen moeten deze stevig bevestigd zijn.  

• de tekening mag bestaan uit verschillende materialen maar mag geen breekbare 

elementen (glas) bevatten.  

• er mogen geen uitvouwbare delen zijn of delen van de tekening die door andere delen 

bedekt worden. Dit omdat heel de tekening ingescand wordt. De volledige tekening 

moet dus zichtbaar zijn op de scan of de foto. 

• er mogen geen materialen gebruikt worden die in de loop der tijd vergaan (zoals delen 

van een plant of bladeren van een boom). De tekening mag ook niet geplastificeerd of 

gelamineerd worden omdat dit het fysisch uitzicht van de tekening grondig verandert.  



 

 

• Een tekening mag door niet meer dan drie auteurs uit dezelfde leeftijdscategorie 

gemaakt worden.  

Op de achterkant van elke zending moet het referentie-etiket kleven, met daarop de 
volgende vermeldingen: 

- Naam en voornaam van de auteur (in hoofdletters) 
- Geboortedatum en leeftijd van de auteur 
- Adres van de auteur / Adres van de school 
- Mailadres van de auteur / Mailadres van de school 
- Land 
- Titel van de tekening 

 

Aan de ouders vragen wij om een officieel ICA formulier te ondertekenen waarin ze zich 
akkoord verklaren met de deelname van hun kind aan de internationale wedstrijd en het 
gebruik van de tekening voor publicaties.  
 
De winnende inzending(en) zullen ook ter beschikking gesteld worden van internationale 
organisaties zoals UNICEF en kunnen gebruikt worden als ontwerp voor wenskaarten of 
kalenders. Elke deelnemer verklaart zich tevens akkoord dat ICA of andere internationale 
organisaties de inzending mogen gebruiken zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken 
op een copyrightvergoeding. 
  
Tekeningen die deelnemen aan de internationale wedstrijd worden gearchiveerd in de 
‘Archives and Research Collections at Carleton University Library’ en zullen ter beschikking 
gesteld worden van het publiek via de website van de bibliotheek. (Zie: http://children. 
Library.carleton.ca). 
 
 
 
 

 



 

 

Prijzen 
Aan deze wedstrijd is geen geldprijs verbonden maar per categorie worden er wel drie 
diploma’s (goud, zilver en brons) uitgereikt. Het diploma wordt getekend door de ICA-
president en uitgereikt door het nationale ICA bestuur.  
De winnaars worden vermeld in de nieuwsbulletin van ICA en worden vermeld op de ICA 
website.  
 
Publiciteit  
Er is dus geen geldprijs aan deze wedstrijd verbonden maar bij publicatie van het ontwerp 
wordt vermeld: 
 
‘(Gold) award winner of the International Cartographic Association competition for excellence 
in educational cartography, date’.  
 
Nog meer informatie over deze wedstrijd kan je vinden op de website van de Barbara 
Petchenik Children’s World Map Competition: http://icaci.org/tag/barbara-petchenik-
competition/ 
 
Veel succes! 
 
Nationaal Comité voor Geografie, subcomité Cartografie en GIS 
Nationaal Geografisch Instituut 
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