
 
 

WEDSTRIJD 
Concrete in the future 

 
Voor dit zeer bijzonder jaar, heeft de Belgische Betongroepering – BBG, besloten zijn 
wedstrijd ter bestemming van studenten aan te passen om zijn verjaardag te vieren.  
De BBG viert in 2020 immers de 40e editie van de Betondag !  
Om de studenten bij het welslagen van deze feestelijke editie te betrekken, zal de wedstrijd 
afgesloten worden met een live-show tijdens de DIGITAL Concrete Day op 22 oktober 2020.  
 
Voor wie? 
 
Studenten ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling voor het behalen van het 
diploma  

•  burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect  
•  industrieel ingenieur bouwkunde  
•  architect 
•  handelsingenieur 
•  communicatiewetenschappen 

 
Prijs 
 
Er zullen 2 prijzen worden uitgereikt. De prijs van de jury en de publieksprijs. Het publiek zal 
live kunnen stemmen tijdens de uitzending van 22 oktober 2020. Het zal volstaan zich via een 
link aan te melden.  
BBG zal 2 cheques overhandigen van elk € 250,-. 
 
 
Thema 
 

Uw futuristich beeld van beton  
 
Deze zeer open opdracht wil de studenten aanmoedigen om nieuwe, weinig bewandelde 
paden te betreden voor de toekomst van het materiaal beton.  
 
De projecten dienen ten laatste woensdag 14 oktober 2020 om middernacht te worden 
opgestuurd.  
Een film van maximum 2 minuten in mp4 of mov formaat. 
Te verzenden naar p.hardy@gbb-bbg.be via e-mail of wetransfer. 
 
Criteria 
 
Originaliteit, inhoud, creativiteit, positieve boodschappen, beeldkwaliteit, promotie van het 
beton, overtuigend en begrijpelijk karakter in functie van het concept, efficiëntie van het 
filmpje om te boodschap over te brengen. 



  

2019 
Art. 1 
De jury van de BBG behoudt zich het recht voor om geen prijs uit te reiken als zij oordeelt dat de gepresenteerde clips 
van onvoldoende kwaliteit zijn of indien deze onvoldoende beantwoorden aan de selectiecriteria. De beslissing van de 
jury is onherroepelijk. De BBG behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving, de wedstrijd of 
een deel ervan aan te passen, uit te stellen of af te gelasten, het reglement van de wedstrijd aan te passen, met name in 
geval van overmacht of door omstandigheden die buiten haar wil optreden, en dit zonder vergoeding of tussenkomst 
ten opzichte van de deelnemers. De aansprakelijkheid van de GBB kan hierbij niet worden ingeroepen. De BBG 
behoudt zich in elk geval het recht voor om de aangekondigde wedstrijddata uit te stellen. 
 
Art. 2 
De student kan zich alleen of in ploeg inschrijven, door op voorhand een e-mail te sturen naar  p.hardy@gbb-bbg.be. 
Er is geen beperking op het aantal deelnemers of op het aantal ploegen uit éénzelfde onderwijsinstelling. Elke student 
kan slechts deel uit maken van één team. De deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Om zich te kunnen 
inschrijven, moeten de deelnemers in staat zijn een bewijs van hun identiteit en van hun leeftijd voor te leggen.  
 
Art. 3 
De videoclips kunnen worden doorgestuurd naar p.hardy@gbb-bbg.be via e-mail of wetransfer, ten laatste woensdag 
14 oktober 2020 voor middernacht. 
 
Art. 4 
De genomineerde teams zullen virtueel worden voorgesteld ter gelegenheid van de Digital Concrete Day van 22 
oktober 2020 en zullen deelnemen aan de publieksprijs.  
 
Art. 5 
De Belgische Betongroepering behoudt zich het recht voor de ingezonden videoclips op haar website te publiceren, 
met als doel het promoveren van beton.  
 
Art. 6 
Maak een korte film met als thema de futuristische kijk op beton. Dit filmpje zal bij voorkeur in het Engels zijn, of in 
de moedertaal (Nederlands of Frans) met Engelse ondertiteling.  
 
Art. 7 
Bij het maken van hun video, moeten de teams de veiligheidsmaatregelen in het kader van het bestrijden van de 
COVID-19 respecteren.  
 
Art. 8 
Indien de publieksprijs en de prijs van de jury dezelfde inzending als winnaar aanduiden, zal het team dat door de jury 
als tweede werd gerangschikt, de publieksprijs ontvangen. 
REGLEMENT 
Art. 9 
Zowel de presentaties van de geselecteerde teams als alle ontvangen videos zullen mogelijks op de websites van de 
BBG en/of die van haar partners worden gepubliceerd. De namen van de teams en hun onderwijsinstelling zullen er 
steeds bij worden vermeld. De deelnemers stemmen in met deze regels en aanvaarden de publicatie van hun 
presentatie en hun video. De verzonden beelden moeten rechtenvrij zijn.  

 
Art. 10 
De presentaties en de video’s van de deelnemende teams zullen door de BBG worden bewaard en worden eigendom 
van de BBG.  
De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt het aanvaarden van het geheel van bovenvermelde regels door de 
deelnemende teams.  

 
www.concreteday2020.be 
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