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Juryrapport Pixi-boekjes illustratiewedstrijd 
 
Kikker heeft groot nieuws: Schaap heeft een lammetje gekregen! Haan, Koe, 
Paard, Muis en de kippen willen haar natuurlijk meteen zien. Dan waarschuwt 
Kikker: het lammetje is heel schattig, maar... 
 
Tussen 7 september en 2 november 2020 mocht iedereen inzenden voor de Pixi-boekjes 
illustratiewedstrijd van De Vier Windstreken. Er was een verhaal beschikbaar gesteld, Hoera, een 
lammetje! door Monique Berndes, en deelnemers werd gevraagd bij zelfgekozen tekstfragmenten één 
spread en twee vrijstaande illustraties te maken. 
 
De jury van de Pixi-Award bestond deze editie uit de wereldberoemde auteur en illustrator Hans de 
Beer (maker van de Kleine IJsbeer-boeken), uitgever Bob Markus, Inge Roos (eigenaresse van 
kinderboekwinkel In de Wolken in Voorburg), Annemarie Hennekes (jeugdbibliothecaresse bij de 
Centrale Bibliotheek Den Haag) en Iris van Hassel (winnaar van de Pixi-Award 2019). Zij bogen zich over 
de tien genomineerden en kozen de winnaar.  
 
De jury lette op het volgende: 
Bij een goede illustratie… 
- beheerst de illustrator duidelijk de gekozen techniek 
- is er consequentie in relatie tot andere illustraties (dezelfde stijl) 
- kloppen de karakters met het verhaal 
- voegen de beelden iets toe aan de beschreven karakters 
- is de sfeer uit het verhaal voelbaar gemaakt 
- ben je verrast, je onthoudt het 
 
De winnaar van de Pixi-Award 2020: Koen Aelterman 
Over Koens inzending schreef de jury: “Een bijzondere stijl die nog niet in kinderboeken terugkomt en 
dus heel ‘eigen’ genoemd kan worden. Zwierige, levendige en sfeervolle tekenstijl die tevens erg 
humoristisch is. Koen heeft duidelijk verstand van storytelling en weet veel te leggen in de expressie 
van de dieren.”  
 
Wij feliciteren Koen van harte met het winnen van deze wedstrijd! De jury verkoos zijn werk tot 
winnaar en daarom mag hij de overige illustraties voor dit Pixi-boekje maken, dat wordt gepubliceerd 
in het voorjaar van 2022. Hij wint daarnaast 100 exemplaren van zijn eigen Pixi-boekje en een geldprijs 
van € 500. 
 
Eervolle vermeldingen 
De jury gaf tevens twee illustratoren een eervolle vermelding. 
 
Aida de Jong: Fantasievolle tekeningen, die nostalgisch aandoen. Een sterke, consistente, eigen stijl en 
origineel kleurgebruik. Aida weet goed gebruik te maken van de gehele pagina. 
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Jade van der Zalm: Kleurgebruik waar je blij van wordt, en een goede pagina-indeling. De lijnloze stijl 
werkt heel goed. Als Jade zou werken aan de studie van de dierpersonages en hier meer consistentie 
in weet te houden, kan ze een goede kinderboekenillustrator worden! 
 
Publieksfavorieten 
Via onze Facebookpagina vroegen we mensen te stemmen op hun favoriet. En dit zijn de 
publieksfavorieten: 
 
1. Charlotte Schelfthout 
2. Koen Aelterman 
3. Jinke de Koning 
 
We hopen dat de illustratiewedstrijd zowel de winnaar als de overige genomineerden een creatieve 
impuls zal geven en hen motivatie en mooie opdrachten oplevert in de toekomst. Wij danken alle 
deelnemers en geïnteresseerden van de wedstrijd, en hebben genoten van de resultaten. 
 
De Vier Windstreken 
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