
Wedstrijd “IF I Ruled The World” 
 

If I ruled the world 
Imagine that 

I'd free all my sons, I love em love em baby 
Black diamonds and pearls 
Could it be, if you could 
be mine, we'd both shine 

If I ruled the world 
Still living for today, in 

these last days and times 
 

(refrein uit ‘If I Ruled The World’ van NAS feat. Lauryn Hill) 
 
MO* bestaat 10 jaar en dat wordt binnenkort gevierd met een speciale 100ste editie 
en met een groot feest in het Brusselse Kaaitheater.  
 
Naar aanleiding van de festiviteiten lanceert MO* ook de wedstrijd ‘If I Ruled The 
World’ waarbij een publicatie in MO*, een Joker reischeque ter waarde van € 1000 
en een prachtig boekenpakket te winnen zijn. 
 
Schrijf een vlotte, meeslepende en overtuigende column over wat u zou doen als u 
de macht had. Hoe zou de wereld eruit zien? Wat zou u veranderen? Welke wetten 
zou u uitvaardigen? 
 
Overtuig de jury van uw toekomstvisie, uw argumentatietalent, uw 
leiderscapaciteiten en uw vlotte pen.  
 
Wedstrijdreglement 
 
Wat kan u winnen? 
 

1. De juryprijs: Eén inzending wordt gekozen door de jury en wordt 
gepubliceerd in de 100ste editie van MO*. De winnende auteur krijgt 
bovendien een Joker reischeque ter waarde van € 1000 die hij of zij vrij mag 
gebruiken voor een duurzame reis naar keuze. 
 

2. De publieksprijs: Het publiek kiest uit de 5 beste inzendingen via een poll 
op www.MO.be. De inzending met het meeste stemmen wint een pakket met 
maar liefst 25 boeken, een mix van straffe non-fictie en aangrijpende 
romans, samengesteld door boekhandel De Groene Waterman. 

 
Wie kan deelnemen? 
 

1. Enkel individuen kunnen deelnemen. We aanvaarden geen inzendingen van 
organisaties. 

2. Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn. 



3. Kandidaten moeten zich kunnen vrijmaken op zaterdag 1 december 2012 
voor de uitreiking van de prijzen. 

4. Door deelname aan de wedstrijd geven kadidaten toestemming aan MO* om 
hun e-mailadres door te geven aan Joker, die deze gebruikt voor 
promodoeleinden. 

 
Hoe deelnemen? 
 

1. Schrijf een Nederlandstalige column van maximum 4000 tekens over wat u 
zou doen als u de wereld zou leiden. Gebruik als titel: ‘If I Ruled The World’. 
Zet zeker uw naam, leeftijd en contactgegevens onder uw tekst. Wees 
origineel. Overtuig de jury van uw schrijfstijl en van uw 
argumentatievermogen. Laat uw creativiteit de vrije loop.  

2. Stuur voor maandag 1 oktober uw column (als word-document) naar 
promotie@mo.be.  

3. Een jury leest in oktober de inzendingen en maakt een shortlist met de 5 
beste inzendingen. Uit de shortlist kiest de jury de allerbeste inzending. De 
winnaar krijgt op 1 december de juryprijs overhandigd. 

4. De 5 beste inzendingen worden eind oktober ook op www.MO.be geplaatst. 
Lezers krijgen de mogelijkheid om op hun favoriete inzending te stemmen 
via een poll. Eind november wordt de poll afgesloten. De winnaar van de poll 
krijgt op 1 december de publieksprijs overhandigd. 

5. Als het publiek in de poll dezelfde winnaar kiest als de jury, dan gaat de 
publieksprijs naar de tweede in de poll. 

 
De jury? 
 
De jury voor deze wedstrijd bestaat uit Gie Goris (hoofdredacteur MO*), David Van 
Reybrouck (auteur), Rachida Lamrabet (auteur) en Piet Piryns (journalist Knack). 
 
Extra vragen? 
 
Heeft u nog concrete vragen over deze wedstrijd en dit wedstrijdreglement, 
contacteer dan promotie@mo.be of bel 02 536 19 77. 
 
Initiatiefnemer 
 
Deze wedstrijd is een initiatief van MO*. MO* is een maandelijks magazine met de 
focus op globalisering en duurzame ontwikkeling. MO* kijkt verder dan de kleine 
wereld waarin we leven, om het mondiale verband te zien tussen de feiten en 
tendensen. MO* brengt onderzoeksdossiers, reportages en bewogen gesprekken met 
mensen die ertoe doen. MO* brengt de achtergrond, de context én de 
voorgeschiedenis van de feiten. www.MO.be  
 
Dank aan deze partners 
 
Joker is je vertrekpunt voor avontuur, of je nu alleen, met twee of in groep wilt 
reizen. Je kan er terecht voor de meest voordelige vluchten naar bestemmingen 
wereldwijd en voor avontuurlijke, duurzame groepsreizen voor alle leeftijden. Ook 
individuele reisprogramma's vind je in het aanbod van Joker. Sinds de oprichting in 



1981 is Joker een pionier van het duurzaam toerisme. Wil je op de hoogte blijven 
van reisnieuws en promoties van Joker? Schrijf je dan in op hun maandelijkse 
nieuwsbrief. www.joker.be/nl/nieuwsbrief 
 
De Groene Waterman is dé onafhankelijke boekhandel van Antwerpen en 
omstreken. www.groenewaterman.be  


