
Signeerreglement Suske en Wiske Fandag 2 april 2023 
 
 
 Er zijn tijdens de Fandag van 2023 vier signerende stripmakers aanwezig: Peter Van Gucht, , Wout 

Schoonis, Christian Verhaeghe, en Sabine De Meyer. Zij signeren zowel ’s ochtends als ’s middags. 
 

 De ochtendsessie is gepland van 10.30 uur tot 12.00 uur en de middagsessie van 13u30 tot 15u30. 
 

 Beide sessies staan open voor alle bezoekers van de Fandag en zijn dus niet exclusief 
voorbehouden voor leden van De Fameuze Fanclub. 

 
 Bij het betalen van het entréegeld ontvangt iedere bezoeker een signeerticket voor de stripmakers. 
 
 De volgorde bij het signeren wordt bepaald door de plaats in de rij en niet door het nummer op het 

toegangsticket/signeerticket. 
 
 Er kan niet op voorhand worden ingeschreven voor de signeersessies. 
 
 Iedere stripmaker zet voor iedereen die aanschuift in de rij een handtekening in een album naar 

keuze, gekocht op de Fandag (niet noodzakelijk bij de stand van De Fameuze Fanclub zelf) of 
meegebracht van thuis. Eén handtekening van iedere stripmaker per persoon. 

 
 De stripmakers zetten alleen handtekeningen in de albums waaraan ze zelf hebben meegewerkt. 
 
 Daarnaast hebben zij ook een speciaal voor De Fameuze Fanclub getekende signeerprent gemaakt, 

die ter plaatse door hen gesigneerd wordt. Je kan ook aanschuiven alleen voor de signeerprent. 
 
 Er wordt één signeerprent uitgereikt per persoon die aanschuift in de rij. 
 
 De signeerprent is enkel tijdens de signeersessie op de Suske en Wiske Fandag verkrijgbaar 

zonder aankoopverplichting. 
 
 De aanwezige medewerkers van Studio Vandersteen zitten naast elkaar, dus voor hun 

handtekeningen hoef je maar één keer aan te schuiven in de rij. 
 
 Als er tegen het einde van de signeersessie nog wachtende fans zijn, wordt de rij afgesloten en 

krijgen de fans die op dat moment in de rij staan in de mate van het mogelijke alsnog een 
handtekening. 

 
Algemeen 
 
 Hoewel de stripmakers hun aanwezigheid hebben bevestigd, is het zetten van handtekeningen 

vanzelfsprekend onder voorbehoud van de aanwezigheid van de stripmakers. 
 
 Dit reglement werd opgesteld om zoveel mogelijk bezoekers tevreden te kunnen stellen. Het 

bestuur van De Fameuze Fanclub realiseert zich echter dat het onmogelijk is om iedereen tevreden 
te stellen. Er wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd over dit reglement. 


