Wedstrijdreglement ‘Dicht een deeltje’
Het Standaardmodel in dichtvorm
Natuurkundige poëziewedstrijd in het kader van het 100-jarig
bestaan van de NNV in 2021.

1. Doel
Als Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) willen we in dit feestelijke jaar een erfenis
nalaten in de vorm van een dichterlijke beschrijving van de deeltjes van het Standaardmodel.
Hierbij zijn we geïnspireerd door het periodiek systeem in haiku:
https://vis.sciencemag.org/chemhaiku/

2. Wedstrijdregels
• Gevraagd worden om-/beschrijvingen in dichtvorm van de 17 deeltjes van het
standaardmodel. Concreet gaat het om: up, down, elektron neutrino, elektron, charm,
strange, muon neutrino, muon, top, bottom, tau neutrino, tau, foton, W-boson, Z-boson,
gluon, higgsdeeltje.
• De dichtvorm is vrij, maar een gedicht bestaat uit maximaal 8 regels.
• De gedichten zijn in het Nederlands.
• Iedere deelnemer kan per deeltje slechts 1 gedicht indienen.
• Deelnemers kunnen zelf bepalen voor hoeveel deeltjes zij een gedicht maken. Dit kan
variëren van 1 tot en met 17 deeltjes per persoon.
• Dichters geven de NNV en het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN)
toestemming voor het publiceren van hun gedicht(en) op relevante plaatsen (op papier
en online). De auteur zal hierbij altijd worden genoemd.
• Dichters geven de NNV toestemming voor het gebruiken van hun gedicht(en) als/op
promotiemateriaal. De auteur zal hierbij altijd worden genoemd.
• Bij de jurering wordt gekeken naar de poëtische kant, maar ook of de beschrijving van
het deeltje natuurkundig in orde is.
• De jury bepaalt per deeltje het beste gedicht. De winnende gedichten vormen samen het
Standaardmodel in dichtvorm.
• Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
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Deelname
Gedichten kunnen alleen via het wedstrijdformulier worden ingediend.
Het wedstrijdformulier is te downloaden via https://www.nnv.nl/Dichtwedstrijd/.
Het wedstrijdformulier wordt ingestuurd naar het NNV-bureau via e-mail
(bureau@nnv.nl).
Bij insturen van het wedstrijdformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het
wedstrijdreglement.
Na insturen ontvangen deelnemers via e-mail een ontvangstbevestiging van het
wedstrijdformulier.
Indien er door het NNV-bureau geen ontvangstbevestiging is gestuurd, is het
wedstrijdformulier niet ontvangen.
Deelname is mogelijk voor iedereen, dus niet alleen NNV-leden.
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Van deelname zijn uitgesloten: leden van de jury, leden van de voorjury, medewerkers
van het NNV-bureau.
Winnaars ontvangen eeuwige roem en een presentje.

4. Tijdlijn
• 2 april 2021: deadline inzenden bijdragen aan NNV-bureau.
• 2 mei 2021: ‘voor’jury heeft een selectie gemaakt van maximaal 5 gedichten per deeltje
die vervolgens naar de jury gaat.
• 1 juli 2021: jury is klaar met de jurering
• Voor 15 aug.: NNV-bureau informeert de deelnemers over de uitslag.
• Eind aug. 2021: publicatie van de winnende gedichten in het septembernummer van het
NTvN.
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