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Noord Nederlands Bloemschik Evenement 2022 (NNBE) 

 

Voorwaarden (Spelregels) voor de deelnemers. 

 

Algemeen 

Het Noord Nederlands Bloemschik Evenement wordt georganiseerd door de drie rayons 

Groningen, Friesland en Drenthe van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en 

Plantkunde/Groei & Bloei die hiervoor een commissie heeft samengesteld. 

Het doel van het NNBE is aan bloemschikkers van onze afdelingen (beginners en 

gevorderden) de gelegenheid te bieden om in een speciale ambiance een bloemstuk te 

maken, dit te laten beoordelen door deskundigen, te laten zien aan leden van Groei & Bloei 

en hiermee het bloemschikken binnen de vereniging te stimuleren.  

De opzet is om binnen een bepaalde tijd en binnen vastgestelde spelregels een 

arrangement te maken met de materialen die door de organisatie beschikbaar worden 

gesteld. Hierin kan de deelnemer zijn eigen creativiteit, kennis en techniek van 

bloemschikken gestalte geven.  

 

Voorwaarden 

 

Deelname 

1. Het bloemschikevenement bestaat uit 2 klassen: beginners en gevorderden. 

De deelnemers bepalen zelf in welke klasse ze willen deelnemen. 

 

2. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen aan dit evenement.  

 
3. Deelnemers dienen zich in te schrijven vóór 1 februari 2022.  

Leden van Groei & Bloei betalen € 45,- en niet leden € 55,-.  

Dit bedrag dient uiterlijk 15 februari 2022 te zijn overgemaakt naar bankrekening 
NL49ABNA0864396651   ten name van: Mij Tuinbouw Plantkunde onder vermelding 

van: NNBE-bijdrage 2020, uw naam en woonplaats.  
 

4. De commissie behoudt zich het recht voor om deelnemers in een andere klasse te 

plaatsen. 
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Arrangement 

5. De werktijd bedraagt 90 minuten inclusief opruimen.  
 
Het totale arrangement is niet aan afmetingen gebonden. Het moet wel op de 

werkplek passen en mag het werkstuk van je buurvrouw/man niet raken. De 
minimale afstand tot je buren moet 20 cm zijn. 
 

Er mogen geen attributen los worden neergelegd. 
 

6. De deelnemers krijgen van tevoren een lijst toegestuurd met daarop vermeld wat ze 
aan gereedschap, zoals scharen, messen en dergelijke mogen meenemen.   

 

 

 Beoordeling 

 

7. De jury hanteert drie beoordelingscriteria. Zij beoordeelt de arrangementen op basis 
van: 

- uitvoering opdracht 

- techniek 

- totaalindruk 

 
 

8. Tijdens de beoordeling door de jury mogen geen andere personen dan de juryleden 

en de door de wedstrijdleiding aan te wijzen personen in de expositieruimte aanwezig 
zijn. 

 

9. Op de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. 

 

10. Bij iedere klasse wordt een eerste, tweede en derde prijs toegekend. 

 

11. In alle zaken waarin dit wedstrijdreglement niet zou blijken te voorzien, beslist de 
wedstrijdleiding.  

 
(Vastgesteld door de wedstrijdleiding 9 januari 2020 te Ureterp). 

 


