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Om de print- en projectiewedstrijden gelijkwaardig aan elkaar te 
maken zijn er vanaf nu twee wedstrijdseries: Wedstrijdserie 1 en 
Wedstrijdserie 2. Voordeel: je kunt nu ook bij de projectiewed-
strijden series insturen. 
 
Wedstrijdserie 1 - Najaar 
Deze bestaat uit Projectiewedstrijd 1 en Printwedstrijd 1, een 
aantal weken na elkaar. Zie de agenda. Ze hebben allebei dezelfde 
categorieën. Het enige onderlinge verschil is bestand of print. Voor 
deze Wedstrijdserie 1 (dus projectiewedstrijd 1 en printwedstrijd 1 
samen) kun je max. 4 solo's en 3 series insturen. 

Wedstrijdserie 2 - Voorjaar 
Deze bestaat uit Projectiewedstrijd 2 en Printwedstrijd 2, een 
aantal weken na elkaar. Zie de agenda. Ook die hebben allebei de-
zelfde categorieën, maar dan series en solo's omgekeerd t.o.v. Wed-
strijdserie 1. Voor deze Wedstrijdserie 1 (dus projectiewedstrijd 1 en 
printwedstrijd 1 samen) kun je max. 4 solo's en 3 series insturen. 

In de agenda op de site (en in het bulletin) staat vermeld wanneer 
de inzendingen starten en eindigen. 

Je grote (!) jpg’s stuur je altijd via wetransfer.com naar wedstrij-
den@nafva.nl.  

CATEGORIEËN WEDSTRIJDSERIE 1 

NA Natuur & Natuurlijk Landschap  Serie   
SF Straatfotografie     Serie  
ME Mens & Portret      Solo 
VO Vrij onderwerp      Solo   
  
Natuur & Natuurlijk landschap - Serie 
NA Serie  - Voornaam en achternaam - 01/02/03 etc. 
NA Serie A/B/C - Voornaam en achternaam - 01/02/03 etc. 

Definitie 
- Geen of zo weinig mogelijk zichtbare bebouwing. 
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- Bij stadsnatuur alleen met nadruk op die natuur.  
- Geen natuurverstoring tijdens de opnames.  
- Het oorspronkelijke beeld zoals waargenomen tijdens de opna-

me moet intact gebleven zijn.  
- Je mag alle opnametechnieken inzetten, ook focus stacking en 

bracketing/HDR. 
- In de nabewerking is 'traditionele' optimalisering toegestaan: 

uitsnedes, contrast, helderheid, verzadiging, lokale aanpassin-
gen zoals retoucheren, doordrukken en tegenhouden, omzetten 
naar zwart-wit zonder kleureffecten of filters, etc. 

- Verdergaande ingrepen in de nabewerking zoals digitale mani-
pulatie zijn niet toegestaan. Maar zulke foto's kunnen wel mee-
doen in de best passende van alle andere categorieën.   

Straatfotografie - Serie 
SF Serie - Voornaam en achternaam - 01/02/03 etc. 
SF Serie A/B/C - Voornaam en achternaam - 01/02/03 etc.  

Definitie 
- Straatfotografie is het fotograferen van het spontane, 

alledaagse leven van mensen op straat en in andere openbare 
buitenruimtes. De bebouwde omgeving komt zichtbaar in beeld. 

- Architectuurfoto’s en gearrangeerde/geregisseerde/geposeerde 
foto’s op straat of in openbaar toegankelijke binnenruimtes 
vallen niet in deze categorie.  

- Alle opname- en bewerkingstechnieken zijn toegestaan. 

Mens & Portret - Solo 
ME Solo - Voor- en achternaam - 01/02/03 etc. 

Definitie 
- De mens staat hier centraal: studio, portret, genre, naakt, jour-

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

Vrij onderwerp - Solo 
VO Solo - Voornaam en achternaam - 01/02/03 etc. 

Definitie 
Onder deze categorie vallen foto's die qua onderwerp, bijzondere 
creatieve technieken en/of artistieke beeldmanipulatie niet passen of 
toegestaan zijn in de andere categorieën. 



SOLO’S EN SERIES 

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

De solo's worden afzonderlijk beoordeeld, ook als je er meerdere in 
dezelfde categorie instuurt.  

REGELS 

Solo's of Series die al in een vorige Print- of Projectiewedstrijd heb-
ben meegedaan zijn uitgesloten. Ze mogen wel bij andere gelegen-
heden binnen of buiten de club zijn getoond en/of hebben meege-
dongen bij andere wedstrijden. 

Een losse foto uit een Serie mag ook meedoen bij de Solo's. Lever 
daarvoor dan wel een apart exemplaar in. Omgekeerd mag een Solo 
ook deel uitmaken van een Serie, ook hier weer met een aparte af-
druk of bestand. 

In beide wedstrijdseries (dus print en projectie binnen die serie op-
geteld) mag je 
1. maximaal 3 series (van min. 3 - max. 5 foto’s), én 
2. maximaal 4 solo’s insturen. 

Houd je zelf deze telling goed bij? 

Bij een duidelijke aanleiding kan de wedstrijdcommissie besluiten 
om foto's in een andere, beter passende categorie te laten meedin-
gen. De wedstrijdcommissie bestaat uit Murni Latif en Carla Prinsze. 

PRINTS 

Doe je mee aan de printwedstrijden? Let dan op het volgende: 
- Je levert je foto’s in in een passe-partout of opgeplakt op dun 

materiaal. Gebruik bij de passe-partouts vooral géén schilders-
tape want dat krult op, plakt dan aan onderliggende foto's vast 
en vernielt mooie prints. Gebruik speciaal fototape en druk dat 
stevig aan zodat de foto niet loslaat tijdens het hanteren ervan. 
Of gebruik een alternatieve methode, zolang andere foto’s bij 
het opstapelen ervan maar niet beschadigd kunnen worden. 



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

- Als je digitale bestanden ontbreken doen je prints ook niet mee 
aan de wedstrijd!  

- De prints moeten qua uitsnede, bewerking én codering iden-
tiek zijn aan de bijbehorende digitale bestanden.  

- De jury bekijkt en beoordeelt de voorkant van de prints, zet 
daar dus geen naam op. Een titel mag wel. Op de uitslagavond 
projecteren we de digitale bestanden en worden de prints op de 
plank gezet. Die bestanden zijn dus 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.  

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

Ingezonden foto's moeten beschikbaar zijn voor plaatsing op de 
openbare gallery's op de website, voor verenigingsexposities, voor 
inzending naar de Bondsfotowedstrijd en gratis voor publicitaire 
doeleinden. Zie ook het Huishoudelijk Reglement. 

JURERING 

Een extern jurylid (meestal een professioneel fotograaf) beoordeelt 
alle inzendingen en bespreekt ze op een clubavond. 

Bij voldoende inzendingen kent de jury aan elke categorie in elk 
geval een 1e prijs toe. Daarna kunnen een 2e en 3e prijs en daarna 
evt. een of enkele eervolle vermeldingen uitgereikt worden. 

Het oordeel van de jury is beslissend.


