Reglement BRABOWEDSTRIJD 2020
Org.: Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen v.z.w.
1 Alle leden van de bij de Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen aangesloten clubs en
alle amateurfotografen uit de provincie Antwerpen, kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.
Uiterste inzenddatum: 11 maart 2020.
2 Er worden DRIE disciplines voorzien: MONOCHROME FOTO (MP), KLEURENFOTO (CP),
DIGITALE BEELDEN (PID).
Gelijkaardige werken, zelfs in verschillende disciplines, worden niet aanvaard.
Beide werken worden in dat geval verwijderd.
3 In alle disciplines is het onderwerp vrij.
4 Per discipline kan iedere deelnemer slechts via één club deelnemen.
5 Elke deelnemer mag in iedere discipline maximum DRIE werken inzenden. Deze moeten alle
eigen werk zijn.
6 Werken, in een vorige Brabo- en/of Benevisiewedstrijd aangenomen of bekroond, mogen niet
opnieuw ingezonden worden, ook niet in een andere discipline.
7 Discipline FOTO:
Alle procédés zijn toegelaten. Een monochrome foto moet volledig éénkleurig zijn (bv zwart of
sepia). Is er een extra kleur toegevoegd dan hoort het werk in de discipline ‘kleurenfoto’.
De foto’s worden gekleefd op karton van gemiddelde dikte, max. 1,5 mm, formaat 40 x 50 cm,
ZOWEL HORIZONTAAL als VERTIKAAL toegelaten.
Op deze drager (passe-partout) mag SLECHTS 1 beeld geplaatst worden en er mag GEEN
ENKELE informatie op de voorzijde aangebracht worden.
De werken moeten op de rugzijde voorzien zijn van het K.A.V.F.-label (onderaan rechts).
Hierop dienen vermeld: naam van de auteur, club, het K.A.V.F.-clubnummer, titel en volgnummer van de proef (zoals vermeld op het inschrijvingsformulier).
Auteurs of clubs, geen lid van K.A.V.F., vermelden duidelijk op het label: ‘individuele deelnemer
of niet-KAVF/clubnaam’.
Voor optimale kwaliteit van de catalogus vragen we dat de wedstrijdverantwoordelijke van
iedere deelnemende club een folder aanlegt met de digitale hoge resolutiefiles van ALLE
ingezonden werken. Na de jurering zal Jef Lemmens, K.A.V.F.-wedstrijd-commissaris, contact
opnemen met de clubs om de files van bekroonde foto’s dringend via WeTransfer
(jef.maggy@gmail.com) naar hem door te sturen.
Gebeurt deze verzending niet binnen 6 dagen na de notificatie dan wordt de bewuste foto
NIET in de catalogus opgenomen.
De deelnemende clubs voorzien ook een digitale file van analoog geproduceerde foto’s.
8 Discipline DIGITALE BEELDEN:
In de discipline DIGITALE BEELDEN wordt geen onderscheid gemaakt tussen monochroom en
kleurenbeeld.
Uitsluitend werken met extensie .jpg, kwaliteit minstens 10, max. formaat 1920 pixels breed
en/of 1080 pixels hoog.
Deelname kan door de beelden door te sturen via WeTransfer of via e-mail naar de
wedstrijdcommissaris Bart De Pooter, bart.de.pooter@proximus.be, telkens vergezeld van het
op computer ingevulde inschrijvingsformulier FORMDIG20 (GEEN .pdf VERSIE EN NIET
GESCHREVEN).
De digitale files worden als volgt benoemd:
K.A.V.F.clubnr (3 cijfers), “-“, volgnr (2 cijfers van het inschrijvingsformulier), “-“, titel van het
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werk, ZOALS VERMELD OP HET INSCHRIJVINGSFORMULIER. (vb: 050-02-kerkje.jpg).
Auteurs of clubs, geen lid van K.A.V.F., benoemen hun digitale files als volgt:
NAD, “-“, volgnr (2 cijfers van het inschrijvingsformulier), “-“, titel van het werk.
(vb; NAD-02-kerkje.jpg)
De foto’s en digitale beelden, niet volgens dit reglement gemerkt, worden geweigerd.
Per discipline/deelnemer wordt het inschrijvingsrecht als volgt bepaald:
- leden van de bij K.A.V.F. aangesloten clubs betalen € 6.
- alle andere deelnemers betalen € 8.
Dit inschrijvingsgeld dient betaald, vóór de sluitingsdatum van de wedstrijd, door storting op
rekening nr:
BE30 1431 0309 2311 Bic: GEBABEBB
van de Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen, met vermelding: ‘Deelname
Brabowedstrijd 2020 - Foto- Digiclub AVF-XXX of naam van auteur’.
De inschrijvingsformulieren (1 ex. per discipline/club) moeten samen met de foto’s aan de
wedstrijdcommissaris
overhandigd
worden
per
email
verstuurd
naar
EN
jef.maggy@gmail.com (voor de foto’s) en naar bart.de.pooter@proximus.be (voor de digitale
beelden).
Gebruik de formulieren:
FormMP20.xls en FormCP20.xls
FormDIG20.xls
Fotolabels:
Fotolabels20.pdf en Fotolabels20.xls
Deze formulieren kunnen opgehaald worden via de website www.avf.be.
De foto’s dienen in een stevige verpakking binnengeleverd te worden uiterlijk op de K.A.V.F.vergadering van 11 maart 2020 (Parochie Centrum Hemiksem, Saunierlei 54, Hemiksem vanaf
19u30) UITERSTE INZENDDATUM.
De werken, samen met het inschrijvingsformulier, mogen ook, voor die einddatum, per post
verzonden worden naar of bezorgd worden bij (eerst contact opnemen):
Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, Lier, tel.: 03 297 56 74.
Iedere deelnemer ontvangt de saloncatalogus. Aan de auteur van een bekroond werk wordt
een prijs of een diploma toegekend. Een auteur kan in een discipline slechts één (1) prijs
ontvangen. Bij meerdere bekroningen ontvangt hij daarvoor een certificaat.
De auteurs van bekroonde of aanvaarde werken ontvangen een vignet.
Voor de deelnemende K.A.V.F.-clubs wordt in de disciplines MP, CP en DPI een
clubrangschikking opgemaakt uit de geprimeerde proeven (indien nodig worden ook de
aangenomen proeven in aanmerking genomen) door samentelling van het beste resultaat van
drie verschillende auteurs van dezelfde club. De K.A.V.F.-club die in de discipline Foto-MP het
beste resultaat behaalt bekomt de wisselbeker ‘Ere-Voorzitter Augustijn Buelens’, Voor de
discipline Foto-CP is de wisselbeker ‘Erevoorzitter Karel Van Houdt’ voorzien en voor de
discipline ‘Digitale Beelden’ is de wisselbeker ‘Foto Degreef’ voorzien.
De organisatie van de tentoonstelling is in handen van de Kon. FK Licht & Schaduw.
De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 18 april 2020 om 20 u. in “DEPOT DELUXE”,
Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem. Het salon is ook vrij te bezoeken op zondag 19 april van 14
tot 18 u., projectie van de bekroonde en aanvaarde digitale beelden om 14u30 en 17u00.
De foto’s worden terugbezorgd op de K.A.V.F.-vergadering op 13 mei 2020.
Daarna kunnen de werken, na telefonisch contact, afgehaald worden bij Chris Discart,
Hagenbroeksesteenweg 174, Lier, tel.: 03 297 56 74
In alle niet voorziene gevallen beslissen de wedstrijdcommissarissen.

