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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 vijf 

ingezonden foto’s in de serie moeten een onderlinge samenhang 

hebben.   

Doelgroepen   Alle leden van de Afdeling Utrecht-'t Gooi kunnen deelnemen, met 

ieder één serie.   

Beperkingen voordracht   Leden van de Landelijke Groepen inclusief de BMK-groep kunnen 

deelnemen aan de wedstrijd, maar hoeven niet te worden 

voorgeselecteerd voor Foto Nationaal. Zij worden door de 

organisatie van de Salon uitgenodigd voor de selectie vanwege hun 

lidmaatschap van genoemde Groepen.     

Uitsluiting deelname   Inzendingen voor deze wedstrijd bestaan uit de fotobestanden en 

het inschrijfformulier, die uiterlijk op de sluitingsdag van de 

inzendingstermijn ontvangen moeten zijn. Inzendingen die na de 

sluitingsdatum worden ontvangen, worden geweigerd.   

Inzendingen die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit 

reglement kunnen geweigerd worden.  

   

Club of individueel   Individueel.   

Max. foto's   5 foto's   

Min. foto's   5 foto's   

Kwaliteitseisen aan de 

fotobestanden   
De digitale bestanden van de 5 foto's moeten op de volgende 

manier worden aangeleverd:    

• kleurruimte: sRGB.   

• JPEG-formaat, maximale kwaliteit.   

• formaat: langste zijde 1500 pixels.   

   

Thema   vrij   
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Aanvullende eisen   • De serie moet zijn samengesteld uit zwart/wit of 

kleurenfoto's. Andere expressievormen zijn niet toegestaan.  

• De ingediende serie mag niet eerder zijn aangeleverd bij 

de  

Afdelingswedstrijd  Serie van 5 met samenhang of bij Salon 

Foto Nationaal   

• De ingezonden serie mag ook niet eerder in zijn geheel of als 

deelserie bekroond zijn in een wedstrijd van de plaatselijke, 

Afdelings- of landelijke Fotobond. Mocht direct of achteraf 

blijken dat de inzending niet aan deze voorwaarden heeft 

voldaan, kan diskwalificatie met terugwerkende kracht 

plaatsvinden.    

• Op het digitale bestand van de inzending mag de naam van 

de auteur of de club niet zichtbaar zijn.    

• De naam van het digitale bestand moet opgebouwd zijn uit: 

het 7 cijferige fotobondslidnummer en het nummer van de 

foto in de volgorde binnen de serie. Dus 0759123-01, 

0759123-02 etc. Er mogen geen andere teksten in de 

bestandsnaam voorkomen.   

  

    

Inzending     

• De fotobestanden en het inschrijfformulier dienen 

gezamenlijk door elke deelnemer via WeTransfer te worden 

ingezonden. Inzendingen via de club van meer series in één 

zending worden niet meer geaccepteerd.   

• De fotobestanden en inschrijfformulieren via We Transfer 

zenden naar: wedstrijden.afd07@fotobond.nl   

 De inzender is en blijft verantwoordelijk voor zijn inzending 

en checkt zélf of de inzending gedownload wordt door de 

wedstrijdcoördinator.   
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Prijzen   Aan de beste serie wordt de wisselprijs 'Henk Ros Trofee' 

toegekend. Daarnaast ontvangen de makers van de hoogst 

beoordeelde series een certificaat.   

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 van elkaar afwijkende beoordelingen van de 

juryleden mag de voorzitter van de jury wel van stemrecht gebruik 

maken om mede zijn/haar oordeel geven.    

Jurering en Waardering   De juryleden beoordelen elk de inzendingen en waarderen elke 

serie met een cijfer van 1 t/m 10. Het maximum per serie is 20 

punten. Dit puntentotaal bepaalt de rangorde van de series in de 

uitslag van de wedstrijd.   

  

De juryleden jureren aan de hand van de digitale bestanden de 

ingezonden series. Zij krijgen daartoe per serie de beschikking over 

één bestand met alle 5 de foto's plus de 5 losse foto's.   

  

De juryleden bepalen in onderling overleg hoe/waar zij de 

beoordeling uitvoeren, gezamenlijk of elk ergens apart.  

  

De juryleden mogen tijdens de beoordeling niet in de Exifgegevens 

van de foto’s kijken.  
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Fotobespreking en 

publicatie uitslag   
De series worden tijdens een vooraf aangekondigde live openbare 

bespreking besproken. Een serie wordt alleen besproken als de 

maker daarbij aanwezig is. Na de openbare bespreking wordt de 

uitslag van de wedstrijd binnen 48 uur op de website van de 

Fotobond/Afdeling geplaatst.  

  

Als een live bespreking niet mogelijk/wenselijk is (bijv. vanwege 

covid-19 maatregelen), dan worden alle series op een vooraf 

vastgestelde datum op de website gezet met voor elke serie een 

korte beschrijving door de jury.  

  

  

  

 De uitslag wordt als volgt gepubliceerd:   

• de eerste 25 series met het hoogste puntenaantal worden als 

zodanig gepubliceerd; en  

• alle overige series worden in categorieën bekend gemaakt 

(bijvoorbeeld 15-11 punten, 10-6 punten, 5-1 punten of een 

soortgelijke indeling).   

Publicatierecht 

/auteursrecht *  
De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's 

te bezitten en dienen de Afdeling Utrecht-'t Gooi van de Fotobond 

en/of de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak 

door derden.  

  

De foto's zullen door de Afdeling en de Fotobond niet commercieel 

worden gebruikt tenzij daar met de fotograaf/fotografen aparte 

overeenstemming over is bereikt.  

Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto's 

verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.  Bij 

publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.   

  

Een selectie van de beste foto's kan worden geplaatst in het 

kwartaalblad In de Kijker en op de website van de Afdeling Utrecht 

- 't Gooi van de Fotobond.   

  

Deelnemers aan deze fotowedstrijd 5mS 2022 van de Afdeling 
verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.   
  

Verantwoordelijkheid   Aan de ingezonden bestanden zal de uiterste zorg worden besteed, 

maar de organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid van de 

hand voor eventueel verlies van de bestanden.  

  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur 

van de Afdeling Utrecht-'t Gooi na overleg met de betrokkenen.    
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*) Auteursrecht  

  

Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die 

inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of 

creatief karakter is gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.   

  

Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de 

toestemming van de geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang 

– bijv. een privacy- of financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te 

verzetten. Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf 

toestemming van de betreffende ouders te hebben voor publicatie.  

  


