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Voor de serieronde: 

Lever een serie van 5 foto's in op A4-formaat. NIET in passe-partout (om 
logistieke redenen) en niet opgeplakt. Inleveren in een A4- envelop. 
 
Eén serie per fotograaf. Er wordt recent werk verwacht. Aan de hand van 
deze foto’s zal de jury de collectie beoordelen en bespreken. 
 
Op de achterkant van elke foto èn op de envelop dienen de volgende gegevens te worden 
vermeld:  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en het Bondslidmaatschapsnummer 
van de fotograaf en de naam van de fotoclub. Op de achterkant van de foto's moet 
bovendien de presentatievolgorde aangegeven worden. De schrijfrichting op de foto bepaalt 
wat de bovenkant is.  
 

Voor de overige rondes: 
Er mogen alleen foto’s ingeleverd worden, dus geen boekjes. Er wordt recent werk gevraagd. 
Formaat: maximaal 40 X 50 cm, inclusief passe-partout. Passe-partout is niet verplicht. Foto 
zonder passe-partout dient dan wel opgeplakt te zijn op materiaal met een maximale dikte 
van 2 mm.  
 

De Bondscafés zijn in Pier K te Nieuw Vennep, Harmonieplein 2. 
De ambassadeursbijeenkomsten zijn in ‘Het Rechthuis aan den Amstel’, Schans 32 in Uithoorn. 
De overige bijeenkomsten zijn in Wijkcentrum ‘De Ringvaart’, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem. 
 
 
 

Richtlijnen voor fotografen en juryleden 

 

Natuurfotografie 

Natuurfotografie brengt (details van) de ongerepte en niet gedomesticeerde natuur in beeld, d.w.z. 

fauna en flora en natuurlijke landschappen.   

Mensen, gebouwen, weiden met een hek er omheen en gedomesticeerde dieren (honden aan de lijn, 

paarden in een afrastering en koeien met oor-tags) vallen bij de afd. Kennemerland niet onder 

natuurfotografie. 

 

Stilleven 

Stillevenfotografie bestaat uit artistieke composities van roerloze voorwerpen of voorwerp op een 

beperkt oppervlak die een verhaal vertellen.  

Het is daarmee meer dan alleen productfotografie, dat een object an sich laat zien..  



Belichting, compositie, kleur en vooral de sfeer van het beeld bepalen de mate van artisticiteit en 

bepalen ook of de kijker een verhaal ‘ziet’ in de foto. Stillevens kunnen overal gemaakt of 

aangetroffen worden en hoeven niet per se door de fotograaf zelf gearrangeerd te zijn. 

 

Tabletop 

Tabletopfotografie vertoont veel gelijkenis met stilleven. Verschil is dat bij tabletopfotografie de 

fotograaf zelf een artistiek arrangement maakt op een beperkt oppervlak van een of meerdere 

voorwerpen, die een eigen verhaal vertellen. Ook hierbij spelen belichting, compositie, kleur en sfeer 

een belangrijke rol. 

 

Stadsfotografie (Urban) 

Stadsfotografie tracht het stedelijk landschap als zodanig vast te leggen zonder dat daar mensen bij 

opgenomen hoeven te zijn. Het gaat om het stedelijk landschap, gevormd door bebouwing, bruggen, 

industrie, etc. Mensen mogen voorkomen in de beelden, maar moeten een minimale rol spelen. 

Hierin onderscheidt stadsfotografie zich van straatfotografie waarbij het juist om de interactie mens 

versus stad en het sociale aspect gaat.  

 

NB. Stadsfotografie is geen Urbex fotografie, waarbij het interieur van een verlaten gebouw wordt 

gefotografeerd. Stadsfotografie betreft het stedelijk landschap, geen interieur. 

De buitenzijde van Urbex-locaties behoren tot het stedelijk landschap. 

  

Architectuur fotografie 

De fotografie van architectuur wil de schoonheid van een gebouw, een groep gebouwen of een 

bouwkundig object (bijv. een brug) ) of een deel daarvan in beeld brengen, met de nadruk op een 

persoonlijke interpretatie.  

Architectuurfotografie is vaak gericht op vormen en structuren en minder op het weergeven van een 

correct of totaal beeld van een gebouw.  

Personen kunnen opgenomen worden als middel om de verhoudingen van een gebouw duidelijk te 

maken. 
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