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REGLEMENT KWEKDEUNTJESFIST 
 

1. De organisatie van het Indegats Kwekdeuntjesfist berust bij het bestuur van Stichting Openbaar 
Carnaval gevestigd te Boxtel (hierna te noemen: SOC).  

2. Het Kwekdeuntjesfist is een jaarlijks terugkerend songfestival waarbij gestreden wordt om de 
Eendison, Kwekdeuntje categorie 2 en de Kolderprijs. De wedstrijd vindt plaats op de zaterdag 10 
november in het Hofpaleis, i.c. Partycentre Denziz te Boxtel.  

3. Deelname aan het Kwekdeuntjesfist is openbaar en geschiedt door invulling en inzending van het 
aan dit reglement vastgehechte inschrijfformulier. Een deelnemer kan desgewenst met meerdere 
inzendingen inschrijven; per inzending (lied) is een inschrijfformulier nodig.  

4. Het inschrijfformulier is slechts geldig indien het volledig is ingevuld en ondertekend. 
5. Men kan deelnemen in 2 categorieën, te weten  

categorie 1: Geheel nieuw nummer 
categorie 2: Bestaand nummer, nieuwe tekst 

6. De inschrijving moet voorzien zijn van een complete bezetting van de muziekpartijen en van de 
tekst. In de partituur/melodiestem dient duidelijk te worden aangegeven waar het refrein begint en 
waar het couplet. De tekst dient te worden aangeleverd in tekstformaat en niet als ingescande 
PDF, zodat deze te kopiëren is voor de beeldpresentatie. 

7. Inschrijving geschiedt door indienen van onder lid 3 genoemde bescheiden via  
kwekdeuntjesfist@socboxtel.nl  

8. De inschrijvingstermijn eindigt op 1 november om 24.00 uur.  
9. Een lied mag maximaal vier minuten duren en moet bestaan uit een refrein- en een 

coupletgedeelte.  
10. De deelnemer zorgt zelf voor de muzikale begeleiding van zijn lied, hetzij via muzikanten hetzij via 

een eigen geluidsband.  
11. Het lied moet live worden gezongen; playbacken is niet toegestaan.  
12. Voorafgaand aan het Kwekdeuntjesfist wordt door middel van loting de volgorde van optreden 

vastgesteld. 
13. Beoordeling van de inzendingen geschiedt door een juryteam dat wordt gevormd door één  

afgevaardigde per deelnemer aan categorie 1. Zij worden daarbij ondersteund door de 
juryvoorzitter en de vice-voorzitter, die geen stemrecht hebben. Deelnemers aan categorie 2 
hebben geen vertegenwoordiging in de jury. 
Bij de beoordeling van categorie 1 kunnen punten gegeven worden voor Muzikaliteit, Tekst, 
Kwaliteit en Carnavalesk. 
Bij de beoordeling van categorie 2 kunnen punten gegeven worden voor Carnavalesk en Algehele 
uitvoering. 

14. a. De deelnemer in categorie 1 die het meeste aantal punten behaalt in de eerste 3 categorieën  
wordt uitgeroepen tot winnaar van de wisselbokaal “de Eendison”. Ook worden een nummer 
twee en nummer drie bekendgemaakt.  

b. De deelnemer in categorie 2 die het meeste aantal punten behaalt in de categorie Algehele 
uitvoering wordt uitgeroepen tot winnaar van de Indekoffer 2018. In deze categorie worden 
geen nummer twee en nummer drie bekendgemaakt.  

c. Degene (in deze wél van beide categorieën) die de meeste punten behaalt in de categorie  
Carnavalesk is winnaar van de zogenoemde Kolderprijs.  

15. Door ondertekening van het aan dit reglement gehechte inschrijvingsformulier geeft de deelnemer  
a. de SOC het recht om het nummer uit te brengen op een geluidsdrager 
b. de SOC het recht om de muziek en de tekst te verspreiden onder de muziekskes in Boxtel 
c. aan de SOC te vrijwaren van alle rechten van derden 
d. dat alle eventuele kosten die voortkomen uit artikel 15, lid c., voor zijn/haar rekening zijn 

16. De winnaars uit beide categorieën dienen er rekening mee te houden dat zij hun act ten gehore 
moeten brengen tijdens de Waggelrevue e.e.a. in overleg met die organisatie. 

17. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de 
SOC.  
 
Opgemaakt te Boxtel door het dagelijks bestuur van Stichting Openbaar Carnaval te Boxtel 2018.  
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INSCHRIJFFORMULIER KWEKDEUNTJESFIST 2018/2019 
 
 
Naam deelnemer(s): …………………………………………………………………………. 
 
Verklaren hierbij deel te willen nemen aan het Kwekdeuntjesfist 2018/2019 in categorie 
 

 Categorie 1: Geheel nieuw nummer 
 Categorie 2: Bestaand nummer, nieuwe tekst 

 
en zich te zullen houden aan het bijgevoegde reglement. 
 
Titel lied: …………………………………………………………………………………….. 
 
Componist / arrangeur ……………………………………………………………. 
 
Muzikale uitvoering: ………………………………………………………………………… 
 
Aantal zangers:  solo: …… achtergrond: ……. 
 
Aantal benodigde microfoons:  ………………………………………………………………. 
 
Aantal muzikanten:  …………………………………………………………………………. 
 
Is er behoefte aan een soundcheck?  Ja / Nee 
 
Naam contactpersoon: ……………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………Postcode: …………Woonplaats: …………...... 
 
Telefoonnummers: ……………………………….of 06-………………………….. 
 
E-mail: ………………..………………………. 
 
 
 
Datum ………………   Handtekening …………………………………. 
 
 
Als bijlage de complete bezetting van de muziekpartijen en tekst toevoegen. 
 
Inschrijfformulier met alle bijlagen bij voorkeur digitaal aanleveren vóór 1 november 2018, 00.00 uur 
a.s. via: 

kwekdeuntjesfist@socboxtel.nl 
 

 
Tekst kopieerbaar aanleveren. (Word, txt) i.v.m. de presentatie tijdens het Kwekdeuntjesfist. 

 
Niet volledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.. 
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