
 

VAN HOVE PRIJS 2017 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

De Van Hove Prijs richt zich tot alle afgestudeerden van een Belgische faculteit die een masterdiploma in architectuur of ingenieur-architect uitreikt, en die het academie jaar 
2016-2017 succesvol beëindigd hebben. 

Hij wordt toegekend voor een eindontwerp dat afgeleverd is om een master-2-diploma te behalen. 

De inschrijving is gratis. 

De voertalen van de Van Hove Prijs zijn het Frans, het Nederlands en het Engels. 

Om deel te nemen volstaat het om, tussen 1 juli en 30 september 2017 middernacht, per elektronische post aan het UPA-BUA adres, contact@upa-bua-arch.be, de volgende 
documenten, in pdf-formaat, over te maken (NB : de pdf-bestanden dienen volgens de aanwijzingen van het inschrijvingsformulier genummerd te worden) : 

- inschrijvingsformulier volgens bijgaand model;  
- een kopie van het diploma of van een attest dat bevestigt dat het academiejaar 2016-2017 succesvol afgesloten werd; 
- de grafische presentatie van het ontwerp, geformatteerd om op horizontale A1 panelen af te drukken (‘landscape’); 

ْ de bladschikking is zo te voorzien dat elk paneel autonoom is en dat wanneer ze boven elkaar geplaatst worden, ze een A0 formaat hebben; 

ْ elke A1 zal, onderaan rechts, de ‘NAAM Voornaam’ van de kandidaat vermelden (Arial 12mm) en het volgnummer van het paneel (1 of 2); 

ْ de panelen zullen geen andere teksten bevatten dan de titel van het project en korte ééntalige legendes die de functies van de ruimtes vermelden ; 

ْ de panelen mogen foto’s van een maquette bevatten ;  

ْ de pdf-bestanden zullen maximum 30.000 KB per A1 paneel wegen. 
- een korte toelichtingstekst op een A4 blad die de volgende gegevens vermeldt: 

ْ de identiteit van de kandidaat; 

ْ de titel van het project (één tekstlijn); 

ْ een korte samenvatting van de opdracht of het programma (maximum 750 tekens, spaties inbegrepen); 

ْ de motivatie van de ontwerpkeuze (maximum 750 tekens, spaties inbegrepen). 
De tekst is in twee versies in te dienen: de originele versie in de taal die vermeld is op de panelen en een vertaalde versie, in één van de twee andere talen van de Prijs. De 
deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vertaling.  
De teksten op de panelen of de A4 documenten, die de limieten van dit reglement overschrijden, komen niet in aanmerking voor de jurering.  
 

De jury, die de ontwerpen beoordeelt, is als volgt samengesteld: 
- professionele architecten die de UPA-BUA en/of andere Belgische beroepsverenigingen van architecten vertegenwoordigen ;  
- professionele architecten die het A+ tijdschrift of andere Belgische architectuurtijdschriften vertegenwoordigen; 
- laureaten van de Belgische Prijs voor Architectuur (de biënnale FAB-Awards) of andere internationale architectuurprijzen; 
- minstens één befaamd buitenlands praktiserende architect, docent in een Europese academische instelling. 

Uit een selectie van maximum 20 genomineerde ontwerpen, die worden tentoongesteld in het Architects’ House in Brussel, wijst de jury, eind november 2016, de volgende 
beloningen toe: 

- een ondeelbare prijs ter waarde van € 3.000; 

- 1 tot 4 eervolle vermeldingen voor een totale waarde van € 2.000; het aantal en de verdeling van dit bedrag worden overgelaten aan de appreciatie van de jury. 

De bekroonde projecten zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in de vakpers.  

Alle genomineerde projecten worden opgenomen op de website van de UPA-BUA. 
Bovendien krijgen alle deelnemers, die aan de inschrijvingsvoorwaarden hebben voldaan, een waardebon die 3 jaar lidmaatschapsbijdrage aan de UPA-BUA 
vertegenwoordigt. Deze bon is aan te wenden voor 31 december 2018. 

De beoordelingscriteria van de ontwerpen zijn de volgende: 

1. het antwoord van het ontwerp, zijn coherentie en zijn ontwikkeling m.b.t. het programma en de opdracht; 
2. de grafische kwaliteit, de leesbaarheid en de communicatievaardigheid;  
3. de invulling van de hedendaagse behoeften, de maatschappelijke meerwaarde en de anticipatie op toekomstige noden; 
4. de ruimtelijke kwaliteiten (schaal, licht, benadering,...); 
5. de belevingswaarde en de beheersing van de vormentaal; 
6. de concrete haalbaarheid. 

De Jury beslist soeverein en onherroepelijk.  

Net zoals het architectuurdiploma individueel wordt toegekend, is de deelname aan de Van Hove Prijs persoonlijk. In geval het ontwerp tot stand kwam in het kader een 
groepswerk, mag deze enkel tot uiting komen als context van het ontwerp. In voorkomend geval zullen de namen van de andere studenten die aan het groepsontwerp 
deelgenomen hebben vermeld worden op het inschrijvingsformulier. Dit zal als bijlage een A4-verkleining van de panelen bevatten met desgevallend een duidelijke omlijning 
van wat groepswerk is en wat door andere de andere studenten gemaakt is. Bij communicatie door de UPA-BUA zal enkel de naam van de ingeschreven kandidaat vermeld 
worden. 

Inzendingen die op 30 september na middernacht toekomen, komen niet in aanmerking. Het is dus aangeraden om niet te wachten tot het laatste ogenblik. 

De UPA-BUA behoudt zich het recht voor om de wedstrijd deels of volledig te annuleren indien het aantal nomineerbare inschrijvingen onvoldoende geacht wordt. 

De UPA-BUA mag vrij beschikken over alle ingezonden informatie en materiaal. 

Door zijn deelname aanvaardt de inschrijver dit reglement zonder voorbehoud. 



 

VAN HOVE PRIJS 2017 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
Voornaam :  ....................................................................................................................................................................................................  
 
Naam :   ..........................................................................................................................................................................................................  
 
Nationaliteit : ...................................................................................................................................................................................................  
 
Adres : ............................................................................................................................................................................................................  
 
E-mailadres :  ..................................................................................................................................................................................................  
 
Telefoonnummer : ...........................................................................................................................................................................................  
 
Onderwijsinstelling die het diploma heeft afgeleverd: .....................................................................................................................................  
 
Naam van de docent(en) die het voorgelegde ontwerp begeleidde(n): ..........................................................................................................  
 
Datum van toelichting van het ontwerp aan de instantie die het diploma uitreikt:  .........................................................................................  
 
Het aantal effectieve weken besteed aan het voorgelegde ontwerp (examensessies, studiereizen, enz, niet meegerekend):  …...... …....... 
 
Datum van afgifte van het ontwerp in de onderwijsinstelling: .........................................................................................................................  
 
 
In voorkomen geval : na(a)m(en) en handtekening(en) van de student(en) die deelnamen aan het groepsproject waarvan het 
voorgelegde ontwerp een onderdeel is: . 

 ........................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  

 
Facultatief :  
Toegekende graad of quotering: .....................................................................................................................................................................  
 
 
Datum van inzending voor de Van Hove Prijs: : .............................................................................................................................................  
 
 
 
 
Handtekening : ................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

Bijlagen :  
 

1. Kopie van het diploma of getuigschrift van afstuderen in het academiejaar 2016-2017. 
2. 2 panelen op formaat A1 in PDF (maximum 30.000 KB per paneel) 
3. 1 A4 pdf met de teksten gevraagd in het reglement en in de deelnametaal die de Inschrijver kiest volgens het wedstrijdreglement  
4. 1 A4 pdf met de vertaling van de teksten in een tweede taal volgens het wedstrijdreglement 
5. In geval van individueel ontwerp binnen een groepswerk: een A4-verkleining van de Van Hove Prijs panelen met duidelijke omlijning van het groepsgedeelte 

en van het werk van andere studenten. 

 
NB : De pdf-bestanden dienen als volgt genummerd worden : 

0_NAAM_Voornaam_inschrijvingsformulier.pdf (A4) 
1_NAAM_Voornaam_diploma.pdf (A4) 
2_NAAM_Voornaam_panneel1.pdf (A1) 
3_NAAM_Voornaam_panneel2.pdf (A1) 
4_NAAM_Voornaam_toelichtingNL.pdf (A4) 
5_NAAM_Voornaam_toelichtingEN.pdf (A4) 
[6_NAAM_Voornaam_paneel1_groepswerk.pdf (A4)] 
[7_NAAM_Voornaam_paneel2_groepswerk.pdf (A4)] 


