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CATEGORIEËN CLUBWEDSTRIJD PRINTS 2 

Straatfotografie  Solo    1e Prijs: Frits Steen Beker 
Mens & Portret  Solo  1e Prijs: èFDé Trofee 
Mens & Portret  Serie  1e Prijs: Udo Geisler Award 
Vrij Onderwerp Serie 1e Prijs: Merkelbach Beker 

Straatfotografie - SOLO 
Code: SF Solo - Voor- en Achternaam - 01/02/03 
- Straatfotografie is het fotograferen van het spontane, alledaagse 

leven van mensen op straat en in andere openbare stedelijke 
omgevingen (zoals stations).  

- Architectuurfoto’s, geregisseerde/geposeerde portretfoto’s op 
straat, of van mensen in openbaar toegankelijke binnenruimtes 
(zoals bibliotheken en musea) vallen niet in deze categorie.  

- Alle opname- en bewerkingstechnieken zijn toegestaan. 

Mens & Portret - SOLO & SERIE 
Codes: ME Solo/Serie - Voor- en Achternaam - 01/02/03 etc. 
- De mens staat hier centraal: studio, portret, genre, naakt, jour-

nalistiek/documentair enz. 
- Alle opname- én bewerkingstechnieken zijn toegestaan. 

Vrij onderwerp - SERIE 
Code: VO Serie - Voor- en Achternaam - 01/02/03 etc. 
- Onder deze categorie vallen foto's die qua onderwerp niet pas-

sen in de andere categorieën.      

Totaal aantal inzendingen  
Voor de Clubwedstrijd Prints 1 & 2 mag je - in totaal - inzenden: 
- Maximaal 3 series (van min. 3 - max. 5 foto's) én 
- Maximaal 4 solo's (losse foto’s) 

Exportinstellingen 
De digitale bestanden zijn altijd jpg’s, 100% kwaliteit, sRGB kleur-
ruimte en 300 ppi. Verkleinen naar 1920x1080 hoeft niet meer. Cor-
rect coderen moet wel, zie hierboven en hierna. 



UITLEG 

Jaarlijks wordt er een Clubwedstrijd Prints gehouden. Vanwege de 
grote hoeveelheid ingezonden foto's wordt deze wedstrijd gespreid 
over twee clubavonden: Clubwedstrijd Prints 1 en Clubwedstrijd 
Prints 2. De twee avonden hebben hun eigen categorieën. 

Voor de inleveravonden en de deadline: zie de Agenda op de site. 

Een SERIE toont een herkenbare samenhang tussen de samenstel-
lende foto’s, die gemaakt zijn vanuit een consistente visie.  

Een SOLO wordt afzonderlijk beoordeeld, ook als je er meerdere in 
dezelfde categorie instuurt.  

Een extern jurylid beoordeelt alle inzendingen en bespreekt ze op 
een clubavond. 

Bij voldoende inzendingen kent elke categorie een 1e, 2e en 3e 
prijs. De jury kan ook een of meerdere eervolle vermeldingen uitrei-
ken. De 1e-prijswinnaars krijgen een prestigieuze wisseltrofee met 
de naam van een prominent (oud)lid. De namen van de winnaars 
worden daar ingegraveerd. De prijswinnaars en de eervolle vermel-
dingen krijgen ook een Diploma.  

REGELS 

- Wie meedoet aan deze wedstrijd geeft daarmee impliciet toe-
stemming aan de NAFVA om winnende foto's en die met een 
eervolle vermelding mét voor- en achternaam van de maker op 
het openbare gedeelte van de website te mogen plaatsen.  

- Je levert je foto’s in in een passe-partout of opgeplakt op dun 
materiaal. Gebruik bij een passe-partout géén schilderstape 
want dat krult op, plakt aan onderliggende foto's en vernielt 
mooie prints. Gebruik fototape in meerdere lagen en druk dat 
stevig aan zodat de foto niet loslaat tijdens het hanteren ervan. 

- Het formaat van de foto's zelf is vrij, maar de buitenmaat van 
het passe-partout of de ondergrond is altijd 40x50 cm.  

- Bij een duidelijke aanleiding kan de wedstrijdcommissie beslui-
ten om foto's in een andere categorie te laten meedingen.  



- Van elke print stuur je bijtijds ook een jpg naar 
wedstrijden@nafva.nl.  

- Vermeld bij het insturen de JUISTE codering en zet je naam op 
de achterkant van de print. 

- Als je meer dan 1 serie instuurt zet je in de codering een A, B of 
C achter het woordje 'Serie'. 

- De jpg’s moeten qua uitsnede én codering identiek zijn aan de 
prints. Zorg dus voor een goed passend passe-partout. 

- PAS OP: de jpg’s moeten uiterlijk op de maandag voorafgaand 
aan de wedstrijddag om 12.00 uur - evt. via wetransfer.com - 
bij wedstrijden@nafva.nl zijn binnengekomen. Als ze ontbre-
ken doen je prints ook niet mee!!! 

- De jury bekijkt en beoordeelt alleen de voorkant van de prints, 
zet daar dus geen naam op. Een titel mag wel. Op de uitslag-
avond projecteren we de jpg's via de beamer en worden de 
prints op de plank gezet. Die jpg’s zijn dus echt onmisbaar.  

- Meerdere foto's binnen één passe-partout of op één onderlaag 
gelden als één foto, tenzij je aangeeft dat het om een serie gaat 
en dat ook blijkt uit je codering. De buitenmaat moet ook hier 
40x50 cm. zijn.  

- Foto’s die al in een eerdere Clubwedstrijd Print of Projectie heb-
ben meegedaan zijn uitgesloten. Ze mogen wel bij andere gele-
genheden binnen of buiten de club zijn getoond en/of hebben 
meegedongen bij andere wedstrijden. 

- Een losse foto uit een Serie mag ook meedoen bij de Solo's. Le-
ver dan wel een aparte print in. Omgekeerd mag een Solo ook 
deel uitmaken van een Serie, ook met een aparte afdruk. 

- We verwachten recent werk (niet ouder dan 5 jaar). Tenzij het 
een of meer zodanig bewerkte 'oude' foto's betreft dat je duide-
lijk van nieuw werk kunt spreken.  

- Ingezonden foto's moeten beschikbaar zijn voor clubexposities 
en voor de clubinzending naar de Bondsfotowedstrijd (de BFW). 

- Het oordeel van de jury is beslissend.

http://www.wetransfer.com
mailto:wedstrijden@nafva.nl

