
1. Wedstrijdreglement Boekenquiz LangZullenWeLezen (LZWL) Longlist De 
Boon 2023 

Van 5 december 2022 tot en met 19 december  2022 organiseert VRT een wedstrijd rond boeken uit 
de longlist van de literaire prijs De Boon. De deelnemer aan de wedstrijd verklaart zich akkoord 
met het algemene wedstrijdreglement van VRT en de deelnemingsvoorwaarden voor deze specifieke 
wedstrijd. 
 
Modaliteiten Boekenquiz Longlist De Boon 2023 
Vanaf maandag 5 december 2022 tot en met maandag 19 december 2022 verschijnt er elke dag om 8 
uur een nieuwe boekenquiz met twee vragen. Hieraan kan dagelijks tot 23 uur worden deelgenomen. 
Deze vragen hebben betrekking op de boeken uit de longlist van De Boon 2023 in twee categorieën: 
fictie/non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. 

Wie kan deelnemen aan de wedstrijd? 
Enkel gebruikers met een VRT- profiel kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Aan deze wedstrijd kan 
per persoon dagelijks maar éénmaal deelgenomen worden. 

Duur van de wedstrijd 
De wedstrijd loopt van 05/12/2022 (8 uur) tot en met 19/12/2022 (23 uur). 

Prijs & winnaars 
Elke dag winnen vijf deelnemers een boekenpakket met twee boeken uit de longlist van de Boon 
2023 bestaande uit het boek van de longlist fictie/non-fictie en het boek van de longlist kinder- en 
jeugdliteratuur waarover die dag de vragen in de boekenquiz gaan. Deze boeken worden voor 31 
december bezorgd door Boekhandels Vlaanderen op het postadres aangegeven door de winnaar.  
 

Deze vijf winnaars worden dagelijks als volgt geselecteerd: 

Uit alle goede antwoorden wordt dagelijks elke 50ste - 100ste - 200ste - 300ste en 400ste deelnemer met 
het juiste antwoord op de twee boekenvragen geselecteerd. De vijf winnaars worden persoonlijk via 
e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen het boekenpakket van Boekhandels Vlaanderen via de 
post. 
 
Twee deelnemers winnen aan het einde van de wedstrijd een superpakket met één winnaar van de 
15 boeken uit de longlist De Boon categorie fictie/non-fictie en één winnaar van de 15 boeken uit de 
longlist De Boon categorie kinder- en jeugdliteratuur. Deze twee hoofdwinnaars worden 
geselecteerd uit de deelnemers met de hoogste score en het juiste antwoord op de schiftingsvraag  
of het dichtst in de buurt komt van het juiste antwoord op de schiftingsvraag.  

De superpakketten worden per post bezorgd via Boekhandels Vlaanderen. 
 


