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Alexander Kneepkens wint Spelauteurs Prijs Nederland 2019
Alexander Kneepkens heeft de Spelauteurs Prijs Nederland 2019 gewonnen. In de finale
stemronde kreeg hij de meeste stemmen van de vakjury. De overige genomineerden waren
Hurby Donkers, Lee D'Arcy, Michiel de Wit en Pepijn van Loon.
Alexander Kneepkens maakte in 2019 een stormachtige entree als spelauteur met de via
Kickstarter uitgebrachte titel ‘Chartered: The golden Age’. Dit succesvolle spel werd nog
datzelfde jaar opgevolgd door het kaartspel ‘Boogie Beasts’.
Quote van de jury: “Alexander Kneepkens heeft met Chartered: The Golden Age een
mooi spel afgeleverd, wat zowel visueel als speltechnisch goed in elkaar steekt. De regels zijn
relatief makkelijk te leren, waardoor je al snel in het spel gezogen wordt. Daarnaast zit
Alexander niet stil er is alweer druk bezig nieuwe spellen en projecten op poten te zetten, wat
we als spelliefhebbers natuurlijk van harte aanmoedigen.”

Nieuwkomers prijs
De ‘Nieuwkomers prijs’ voor de beste nieuwe spelauteur gaat dit jaar ook naar Alexander
Kneepkens. Hiermee valt Alexander dus dubbel in de prijzen.

Oeuvreprijs
De oeuvreprijs gaat dit jaar naar Corné van Moorsel. De oeuvreprijs gaat jaarlijks naar een
auteur die veel betekend heeft voor de Nederlandse spellenwereld en een voorbeeld is voor
andere auteurs. In
Corné van Moorsel maakt al ruim 20 jaar spellen die hij vooral uitgeeft via zijn eigen
uitgeverij Cwali. Hiermee is hij zowel nationaal als internationaal succesvol. Zijn spellen zijn
regelmatig genomineerd voor aansprekende internationale prijzen, zoals dit jaar nog voor de
‘Spiel Des Jahres’ voor het spel Luna waarvan Corné co-auteur is.
Bericht op de website:
http://spellenmaakgilde.net/2020/10/22/uitreiking-spelauteur-prijs
Directe link video van de bekendmaking:
https://www.youtube.com/watch?v=TpSW0jTJApI

Spelauteurs Prijs Nederland
De Spelauteurs Prijs Nederland (SPN) is een prijs voor de beste Nederlandse spelauteur van
het jaar. De SPN is een initiatief van Het Spellenmaakgilde en is dit jaar voor het eerst
uitgereikt. Meer informatie over de prijs is te vinden op de website van Het
Spellenmaakgilde.

Appendix
Spelauteurs Prijs Nederland
De Spelauteurs Prijs Nederland is een prijs voor de beste Nederlandse spelauteur van het
jaar. Deze titel kan worden verdiend op basis van een enkele bijzonder geslaagde titel of op
basis van de totaalindruk van de spellen die gedurende het jaar van een auteur zijn
uitgegeven.
Bestaansredenvoor de Spelauteurs Prijs Nederland:
Elk jaar worden er meer spellen uitgegeven die door Nederlandse auteurs bedacht zijn. De
consument is echter nog relatief onbekend met het feit dat spellen bedacht worden door
spelauteurs.
Pas sinds de oprichting van het Duitse SAZ in 1991 dat er meer aandacht is gekomen voor de
bedenkers van het spel. De spelauteur staat echter veelal nog op de achtergrond; zeker als
men dat vergelijkt met de schrijvers van boeken. En hoewel er dus nog een hele weg te gaan
is in de spellenbranche voordat de vergelijking met boekenschrijvers gemaakt kan worden, is
deze prijs is een klein stapje in die richting.
Doelen van de prijs:
● Bekendheid geven aan het vak spelauteur.
● Nederlandse spelauteurs nationaal en internationaal op de kaart zetten. (Dutch Design)
● Vergroten bekendheid van de spellen van Nederlandse spelauteurs.
Vakjury
De jury vormt een zo groot mogelijke afspiegeling van onafhankelijke reviewers,
spellenwinkels en vertegenwoordigers van spellenclubs. Samen vormen ze de zogeheten
vakjury.
De juryleden voor 2020 zijn:
- Bumble Beez, Spellenwinkel, Bergen op Zoom
- Friends and Foes, Spellenwinkel, Amsterdam
- Speel! Spellenwinkel, Bleiswijk
- Vlieg-er-uit, Spellenwinkel, Maastricht
- Wirwar, Spellenwinkel, Groningen
- Worldboardgames, Webshop
- Jeroen van Emde Boas, voormalig voorzitter van Ducosim
- De Spelcaroussel, Spellenclub, Tilburg
- Roll the Dice, Spellenclub, Veldhoven
- Spellen aan de Rijn, Spellenclub, Alphen aan de Rijn
- As a Boardgamer, Reviewer & podcast
- Boardgame Heaven, Youtube kanaal

https://bumblebeez.nl
https://friendsfoes.nl
https://speelbleiswijk.nl
https://vliegeruit.com
https://wirwarspellen.nl
http://worldboardgames.com
https://ducosim.nl
http://despelcarrousel.nl
https://rollthedice.nl
http://spellenaandenrijn.nl
https://asaboardgamer.com

https://www.youtube.com/channel/UC4uDmVSSTTNMlkwtTXuD3sA

- Het Ludieke gezelschap, podcast
- Nox Spellenzolder, Youtube kanaal
- pen-en-pion
Sponsor
Spelspul.nl
Ornate Engineering

https://hetludiekegezelschap.libsyn.com
https://nox-spellenzolder.nl
https://pen-en-pion.nl

https://spelspul.nl
https://ornateengineering.com

De organisatie
De organisatie van de Spelauteurs Prijs Nederland is in handen van het Spellenmaakgilde.
Het Spellenmaakgilde zorgt ervoor dat er een uitvoerend comité is dat de prijs organiseerd.
De commissie-leden zijn belast met de procedures en administratieve taken. Deze leden zijn
tevens uitgesloten van nominaties van de Spelauteurs Prijs Nederland om de
onafhankelijkheid van de juryleden te kunnen waarborgen.
Het uitvoerend comité 2020
● Arjan van Houwelingen
● Dennis Merkx
● Ellis Hendriksen
● Jeroen Geenen
Meer informatie over het Spellenmaakgilde kunt u vinden op www.spellenmaakgilde.nl
Eisen voor aandragen van een auteur:
● Spelauteur moet in Nederland wonen of een Nederlandse nationaliteit bezitten (in
geval van een samenwerking van meerdere auteurs moet minimaal 50% aan
voorgaande eisen voldoen)
● Spel moet voor het eerst zijn uitgegeven in het voorgaande jaar (1 januari t/m 31
december 2019)
● Spel moet te koop zijn voor consumenten
● heruitgaven van al bestaande spellen doen niet mee aan de prijs.
Procedure voor inzendingen:
Spellen die kunnen ingezonden worden door:
- Spelauteurs
- Uitgevers
- Juryleden
- organisatie
- spellenclubs
- Iedereen die een auteur kent die een spel heeft uitgegeven in genoemd tijdvak en die nog
niet op de lijst staat
Op de website www.spellenmaakgilde.nl is een overzicht te vinden van de Auteurs die in
2019 een spel uitgebracht hebben.

