
                              Info wedstrijden 

Clubwedstrijd.  
4 keer per jaar : 2  kleur en zwart wit foto’s, plus 2 digitaal beelden  met vermelding van uw club 

nummer. 

Foto’s opgekleefd op 30 x 40 cm achtergrondkarton of foto van 30 x 40 cm.   

De geprinte foto’s worden intern gejureerd in de club , digitaal extern door een andere clubs. 

De digitale beelden een maand voor de jurering bezorgen aan swa.de.meyer@skynet.be. 

Digitale beelden max. 1920 pixels horizontaal en/of max. 1080 verticaal. 

 Bestandsformaat JPG (dit om het bestand zo klein mogelijk te houden). 

Bekerwedstrijd SFNK 

Een organisatie van SFNK, Samenwerkende Fotokringen Noorder Kempen. 

Een keer per jaar worden er digitale beelden ingezameld  per thema, waarvan er 2 beelden worden 

uitgekozen door de leden. 

Dit gaat meestal om 4 thema’s, namelijk kleur en 4 thema’s zwart wit. 

De ingezamelde beelden van alle clubs worden dan door 10 clubs van de SFNK gejureerd . 

Eigen werken worden niet gejureerd. 

Nadat alle clubs hebben gejureerd wordt er een klassement opgemaakt. 

De uitslag wordt door een van de clubs bekend gemaakt op een salon of op een vergadering. 

Grote prijs Mil Scheers 

Een organisatie van SFNK, Samenwerkende Fotokringen Noorder Kempen. 

Miel Scheers was de oprichter. 

Tweejaarlijkse wedstrijd ingericht door Brafodia voor Sfnk. 

Dit is een wedstrijd voor alle amateurfotografen uit de provincie Antwerpen en clubs aangesloten bij 

Kavf en Fga. 

Geprinte foto’s, 4 kleur en 4 zwart wit, op opzetkarton van 30 x 40 cm. 

4 Digitale beelden, bestandsformaat  JPG. 

Het thema is vrij. 

De uitslag wordt op het jaarlijks fotosalon van Brafodia bekend gemaakt.  
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Digiview 

Een organisatie van SFNK, Samenwerkende Fotokringen Noorder Kempen. 

Jaarlijkse wedstrijd voor digitale beelden ingericht door SFNK. 

Aantal werken: max. 4 per auteur / per discipline. 

Beeldresolutie: Verticale zijde moet 1080 px zijn. (Hor. max. 1920). 

Beelden: uitsluitend “jpg” formaat. 

Het thema is vrij. 

Brabo wedstrijd 

Jaarlijkse wedstrijd ingericht door KAVF. 

Dit is een wedstrijd voor alle aangesloten fotokringen van Kavf. 

Het bestaat uit 3 disciplines, kleur, zwart wit en digitaal. 

Per discipline kan er maar 3 foto’s of digitale beelden worden ingezonden. 

Het formaat van het opzetkarton is 40 x 50 cm. 

Het thema is vrij. 

Uitsluitend werken met extensie .jpg, kwaliteit minstens 10, max. formaat 1920 pixels breed en/of 1080 

pixels hoog. 

Benamingen 

PI : Digitaal beeld 

CP: Kleurenfoto 

MC: Zwart wit foto 

SFNK: Samenwerkende Fotokringen Noorder Kempen 

KAVF: Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen 

FGA: Fotogroep Antwerpen 

 

 

 


