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doel De wedstrijd Serie van 5 met samenhang is een jaarlijkse 

afdelingswedstrijd om de ‘Henk Ros Trofee’ en is tevens een 

voorselectie voor de Salon Foto Nationaal van de Fotobond. De 
ingezonden foto’s moeten een onderlinge samenhang hebben. 

doelgroepen Alle leden van de afdeling Utrecht-'t Gooi kunnen deelnemen. 

beperkingen 

voordracht 
Leden van de BMK gespreksgroep kunnen wel deelnemen, maar 

hoeven niet te worden geselecteerd voor Foto Nationaal. Zij worden 

namelijk uitgenodigd voor de Salon vanwege hun lidmaatschap van 

deze gespreksgroep.  

 

uitsluiting deelname Zendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd of die na de 

sluitingsdatum worden ontvangen kunnen worden geweigerd.  
Dit geldt ook voor inzendingen die niet voldoen aan de eisen die in 

dit reglement zijn gesteld aan de foto's, bestanden en 

bestandsnamen. De foto's, het inschrijfformulier en de bestanden 

dienen op de sluitingsdatum  ontvangen te zijn.  
 

club of individueel Individueel. 

max. foto's 5 foto's 

min. foto's 5 foto's 

Kwaliteitseisen aan 

de fotobestanden 
De digitale bestanden moeten op de volgende manier worden 

aangeleverd:  

 kleurruimte: sRGB. 

 JPEG-formaat, maximale kwaliteit. 

 formaat: langste zijde 1500 pixels. 

 

thema vrij 

aanvullende eisen  De collectie moet worden samengesteld uit zwart/wit en/of 

kleurenfoto's. Andere expressievormen zijn niet toegestaan. 
 De collectie mag niet eerder zijn aangeleverd bij Salon Foto 

Nationaal of bij de wedstrijd Serie 5 met samenhang. 
 De ingezonden serie mag niet eerder in zijn geheel of als deel-

serie bekroond zijn in een wedstrijd van de plaatselijke, 

afdelings- of landelijke Fotobond. Mocht direct of achteraf 

blijken dat de inzending niet aan deze voorwaarde heeft 

voldaan, kan diskwalificatie eventueel met terugwerkende 

kracht plaatsvinden.  
 Op het beeld/foto, aan de voorzijde of op het digitale bestand 

van de inzending mag de naam van de auteur of de club niet 

zichtbaar zijn.  
 Bij het gebruik van plakband moet dit zuurvrij-tape zijn.  
 Formaten: afmetingen van de foto’s zijn vrij, buitenmaat van 

de inzending moet 40 x 40 cm of 40 x 50 cm zijn. De foto 

dient te zijn aangebracht op stevig materiaal, met een dikte 

van maximaal 5,0 mm. 
 De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: 

bondslidnummer plus volgnummer presentatie, zoals 

vermeld op de stickers, dus bijvoorbeeld: 07xx-xxx-01. Let 

op de plaats van de streepjes. 
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Inzending  De stickers moeten door de inzender midden boven op de 

achterkant van de inzending geplakt worden in de volgorde 

zoals men het werk wil presenteren.  
 Op de kopse zijkanten van de verpakking moet duidelijk het 

clubnummer (4 cijfers) of, in geval van persoonlijke leden, 

het lidnummer worden vermeld. 
 Bij de inzending dient het inschrijfformulier als bijlage in een 

e-mailtje naar de wedstrijdcoördinator te worden gezonden. 
 De fotobestanden dienen via We Transfer te worden 

ingezonden waarbij de uitsneden van de digitale bestanden 

exact hetzelfde moeten zijn als de corresponderende foto’s 

die worden ingezonden. 
 De fotobestanden en de inschrijfformulieren zenden naar: 

wedstrijden.afd07@fotobond.nl 

retourzending De inzendingen kunnen worden mee teruggenomen op de 

bespreekavond. 

 

prijzen Aan de beste serie wordt de wisseltrofee 'Henk Ros Trofee' 

toegekend. Daarnaast ontvangen de geselecteerden voor Foto 

Nationaal een certificaat. 
De geselecteerden worden per regio bepaald. De quota voor Foto 

Nationaal voor de afdeling worden vóór aanvang van de wedstrijd 

bekend gemaakt. De indeling van de fotoclubs in de verschillende 

regio's staat vermeld op het inschrijfformulier.  

 

aantal juryleden Het Bestuur van de Fotobond afdeling Utrecht-'t Gooi is 

verantwoordelijk voor de aanstelling van een jury bestaande uit 

twee personen. Bovendien wordt een lid van het Bestuur, of 

namens deze een lid van de Fotobond, aangesteld als voorzitter van 

de jury zonder stemrecht. Voor de uitzondering zie eisen jury. 

 

eisen jury Ter voorkoming van mogelijke verstrengeling van belangen komen 

juryleden niet uit de afdeling Utrecht – ’t Gooi en zijn ze geen lid 

van een club uit de afdeling Utrecht – ‘t Gooi. Bij eventuele sterk 

afwijkende beoordeling kan de voorzitter mede zijn/haar oordeel 

geven die dan wel stemrecht heeft.  
 

 

waardering De jury beoordeelt de inzendingen en waardeert elke serie met een 

cijfer van 1 t/m 10. Theoretisch maximum per serie is 20 punten. 

De som van het aantal punten van de serie bepaalt de rangorde van 

de inzending in de wedstrijd.  

 

publicatie uitslag Na de openbare bespreking van de collecties wordt de uitslag van 

de wedstrijd binnen 24 uur geplaatst op de website van de 

Fotobond/Afdeling. In de uitslag is de rangorde van de serie 

aangegeven.  

 

mailto:secretaris.afd07@fotobond.nl
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Publicatierecht 

/auteursrecht 
De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden 

fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond en/of de 

organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door 

derden.  
De Fotobond/Afdeling zal de werken alleen gebruiken in het kader 

van deze wedstrijd en de Salon Foto Nationaal. Voor publicatie van 

de gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs 

toestemming zonder enige vergoeding. Bij publicatie zal 

naamsvermelding plaats vinden. Gepubliceerde collecties of delen 

er van blijven ongewijzigd op de website, zolang als wenselijk  

wordt geacht.  
  

periode  

coördinatie   

verantwoordelijkheid Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed, 

maar de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de 

hand in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging bij inzending, 

vervoer en terugzending. In gevallen waarin dit reglement niet 

voorziet beslist het Bestuur van de afdeling Utrecht-'t Gooi na 

overleg met de betrokkenen.  
 

 


