
Beste Fotovrienden, 
 
Wens je in februari 2017 deel te nemen aan de Lentewedstrijd van OVU en CVB Photo Awards, lees 
dan zeker onderstaande aanbevelingen om misverstanden of eventuele moeilijkheden te vermijden. 
 

1. Je moet beschikken over een geldige lidkaart van het CVB (Centrum voor Beeldexpressie) om 
te kunnen deelnemen. 

2. Je bepaalt zelf welke werken deelnemen bij OVU en/of CVB PA. Dat betekent dus ook dat ik 
geen foto's zal bijhouden voor toekomstige wedstrijden.  

3. Hierbij nog een verduidelijking : als de afmeting van een foto gegeven wordt, vb. 40 x 30 cm, 
betekent dit: 

a. dat altijd de afmeting van de drager. Dus de karton waarop hij gekleefd wordt; de 
passe-partout waar hij achter zit. De afmeting van de foto zelf kan dus kleiner zijn.  

b. achter op de karton moet je zeker je naam en titel van het werk vermelden. Deze 
vermelding mag gerust in stylo/potlood gebeuren. Ik kleef er daarna toch een 
officieel etiket over.  Merk ook op dat deze vermelding de oriëntatie van je foto 
bepaalt. Deze vermelding moet steeds de ONDERKANT van de foto aangeven.  

c. bij de beoordeling van bv. een abstract werk zal men steeds kijken naar het etiket op 
de achterzijde om te weten hoe men de foto moet vast houden. 

4. Bij elke wedstrijd moet je een deelnameformuliertje invullen met de titels van de werken. 
Deze titels worden door mij (elektronisch) gekopieerd op de gezamenlijke deelnamelijst. 
Stuur dus steeds het deelnameformuliertje als BIJLAGE met email op naar mij. Dat bestand 
kan ik dan in de juiste map bewaren op mijn PC.  

a. Deelnameformuliertje voor OVU = Deelnameformulier OVU LENTE.txt 
b. Deelnameformuliertje voor CVB Photo Awards - losse foto's = Deelnameformulier 

CVBPA LENTE - foto's.txt 
c. Deelnameformuliertje voor CVB Photo Awards - digitale beelden = 

Deelnameformulier CVBPA LENTE - digis.txt  
5. Let op de benaming van je digitale beelden. (enkel bij CVBPA want OVU doet geen digi’s) 

 Een digitaal bestand krijgt als naam : xxxxx.5017.titel.jpg  << vergeet de puntjes niet. 

 xxxxx = je CVB-lidnummer ( zie je lidkaart). 

 5017 = is ons clubnummer bij het CVB. 

 titel = de titel van je werk. Mag spaties bevatten. 

 Deze benaming vul je OOK in op het deelnameformuliertje. 
6. Formuliertjes en digitale beelden mag je gerust reeds naar mij sturen enkele dagen voor de 

vooropgestelde einddatum. 
7. Foto's worden dan in de club aan mij bezorgd op de datum vermeld in de aankondigingsmail. 

 
P.S. Voor de lentewedstrijden van OVU en CVB is het onderwerp steeds VRIJ. 
 
--  
Vriendelijke groeten, 
Freddy 
 
-------------------------- 
Freddy Nerinckx 
 
freddy.nerinckx@fodifi.be 
Fotoclub FODIFI - Wondelgem 
Bezoek onze website : www.fodifi.be 
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