
Illustrator gezocht!
Jouw artwork op ons nieuwe kaartspel?

Voor ons volgende spel zijn wij op zoek naar nieuw talent! 
Heb jij altijd al het artwork voor een spel willen ontwerpen, 
dan is dit je kans! Het gaat om een klein kaartspel van 
110 kaarten, waar we uiteindelijk vijf illustraties voor nodig 
hebben. Om mee te doen met deze wedstrijd vragen we 
je om alvast één van die illustraties uit te werken.

Wat willen we hebben?  
Het wordt een kaartspel waarbij cijfers centraal staan. 
Om de kaarten visueel aantrekkelijk te maken willen we 
in de cijfers verschillende werelden verwerken. Zoals de 
onderwaterwereld in de kaart hiernaast. Één achtergrond 
wordt vervolgens in verschillende cijfers (1 t/m 7) geplaatst. De invulling 
kan van alles zijn, van verschillende klimaatzones tot een complete 
fantasy-wereld. Ruige landschappen, dieren, mensen of robots laat je 
fantasie de vrije loop en verras ons met jouw wonderlijke wereld waarin 
onze spelers kunnen verdwalen.

Uiteindelijk hebben we voor dit spel vijf verschillende werelden nodig, 
maar voor deze wedstrijd vragen we je om één wereld te illustreren. 
Vinden we jouw werk het mooist, dan kun je daarna aan de slag met 
de andere vier werelden om ons kaartspel af te maken!
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Voorwaarden
Voorwaarde artwork: 
• Je maakt de illustratie in Illustrator en Photoshop.
• Jouw inzending kan opgestuurd worden als pdf, png of jpg.
• Verhouding van de kaarten is 58 x 88 mm, maar het bestand moet minimaal 

1370 x 2079 pixels zijn
• Het uiteindelijke artwork moet in bewerkbare lagen kunnen worden aangeleverd. 

Dit mag in photoshop of illustrator. Zodat onderdelen van de illustratie ook los 
gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld spelregelboekjes, banners, etc.

• Het artwork moet in hoge resolutie worden gemaakt, zodat het ook vergroot 
afgedrukt kan worden op bijvoorbeeld banners (van ±2 meter hoog)

• Het artwork moet matchen met één van de onderstaande kleuren. Dit worden 
de vijf kleuren voor de buitenranden van de kaart:

Voorwaarde beschikbaarheid: 
• Voor het spel zijn in totaal vijf achtergronden nodig. De winnaar van de 

wedstrijd gaat ook aan de slag met de overige vier achtergronden.
• Deze achtergronden moeten 25 maart af zijn. Daarom vragen we om 

beschikbaar te zijn in de periode 4 maart t/m 25 maart.

Voorwaarde vergoeding: 
• De winnaar van de wedstrijd krijgt een marktconform contractaanbod met 

de opties voor een vast bedrag of royalties voor het te maken artwork.
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Inspiratie

Variabel artwork:
Het artwork moet uit losse lagen bestaan. 
Zodat we met dezelfde illustraties meerdere 
cijfers kunnen vullen en deze steeds een 
klein beetje kunnen aanpassen. 
 
Zoals bij deze F. We zouden de vissen steeds 
kunnen verplaatsen, zodat elk cijfer een 
unieke vulling heeft.

Uitgelichte elementen:
We zijn op zoek naar illustraties, waarbij we 
sommige elementen uit de tekening kunnen 
laten komen. Zoals het zittende meisje 
hierboven, de Zeppelin uit de tien en de 
peddel bij de zomerse afbeelding.


