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In deze wedstrijd zijn er geen series, alleen solo’s.  
Je kunt in totaal 4 foto’s insturen, ongeacht de categorie. 

SF Straatfotografie     
ME Mens & Portret     
NA Natuur en Natuurlijk landschap  
VO Vrij onderwerp      

Je digitale bestanden codeer je als volgt: 

Straatfotografie: 
SF - Voor- en Achternaam - 01/02/03/04 
- 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 
vallen niet in deze categorie.  

- Alle opname- en bewerkingstechnieken zijn toegestaan. 

Mens & Portret: 
ME - Voor- en Achternaam - 01/02/03/04 
- De mens staat hier centraal: studio, portret, genre, naakt, jour-

nalistiek/documentair enz. 
- Alle opname- en bewerkingstechnieken zijn toegestaan. 
  
Natuur & Natuurlijk Landschap: 
NA - Voor- en Achternaam - 01/02/03/04 
- Geen of zo weinig mogelijk zichtbare bebouwing. 
- 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 manipu-
latie zijn niet toegestaan. Maar zulke foto's kunnen wel mee-
doen in de best passende van de andere categorieën. 

Vrij onderwerp: 
VO - Voor- en Achternaam - 01/02/03/04 
- Onder deze categorie vallen foto's die qua onderwerp, bijzonde-

re creatieve technieken en/of artistieke beeldmanipulatie niet 
passen of toegestaan zijn in de andere categorieën.  

Insturen 
Je digitale bestanden zijn altijd jpg’s, 100% kwaliteit, kleurruim-
te sRGB en 300 ppi.  

Je uiteindelijke bestanden verklein je voortaan niet meer! 
Daarom stuur je de bestanden ook nooit meer via de mail 
maar altijd via wetransfer.com naar wedstrijden@nafva.nl 

De bestanden moeten uiterlijk op de maandag om 12.00 uur twee 
weken voorafgaand aan de wedstrijd zijn binnengekomen bij de 
wedstrijdcommissie. Voor die deadline: zie de Agenda op de site.  

UITLEG en REGELS 

Jaarlijks wordt er een Clubwedstrijd Projectie gehouden. 

Gebruik bovengenoemd coderingssysteem om aan te geven in welke 
categorie(en) je je foto(’s) wilt laten meedingen. Bij een duidelijke 
aanleiding kan de wedstrijdcommissie besluiten om ingezonden 
foto's in een andere categorie te plaatsen.  

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

Elke categorie krijgt in elk geval een 1e prijs. Afhankelijk van het 
aantal en de kwaliteit van de inzendingen binnen een categorie kan 
de jury daarnaast een 2e prijs, eventueel een 3e prijs en zelfs nog 
een eervolle vermelding uitreiken. De 1e-prijswinnaars per categorie 
krijgen daarnaast ook een trofee die ze mogen behouden, met daar-
in hun naam gegraveerd. Alle prijswinnaars en eervolle vermeldin-
gen krijgen ook een Diploma. 

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


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

Foto's die al in een eerdere Clubwedstrijd Print of Projectie hebben 
meegedaan zijn uitgesloten. Ze mogen wel bij andere gelegenheden 
binnen of buiten de club zijn getoond en/of hebben meegedongen in 
andere wedstrijden. 

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 clubexposities en 
voor de clubinzending naar de Bondsfotowedstrijd (de BFW). 

Het oordeel van de jury is beslissend.


