
Meedoen aan Zoomwedstrijden 

De zoomwedstrijden lijken zo veel mogelijk op onze zaalwedstrijden. 
Maar er zijn natuurlijk wat verschillen: zoals het vooraf - en tijdig - moe-
ten insturen van de bestanden en de scores. Such is life;-)  

Heb je nog weinig ervaring met Zoomen én mis je je favoriete fotoclub? 
Vind je het nu tijd om je er toch maar eens in te verdiepen? Groot gelijk, 
het is niet zo moeilijk en best gezellig! Mail de webjuf en dan gaan we 
samen een keer apart oefenen!  

Wedstrijd - Tijdlijn 

Zondag tot 24.00 uur: stuur je bestand als grote bijlage bij een mailtje 
naar webmaster.fvgvb@gmail.com. Bij meerdere bestanden doe je dat 
via wetransfer naar hetzelfde mailadres. 
Zondag kort na 24.00 uur: de foto's staan in de gallery in de ledensec-
tie (!), waarna je tot maandag 23.59 uur kunt stemmen. 
Maandag 24.00 uur: sluiting stembureau. 
Dinsdag 20.00 uur: zoom-bespreking met aansluitend de uitslag. 

Wedstrijd - Uitgebreid 
Insturen 
Zet je naam én een inzichtgevende korte titel in de bestandsnaam 
van je foto. Stuur je jpg (dus geen tiff of psd) als grote bijlage bij een 
mail naar webmaster.fvgvb@gmail.com. Bij meer dan 2 foto’s doe je 
dat beter via wetransfer.com. Vermeld ook duidelijk waarvoor je in-
stuurt, zodat ik niet de weg kwijtraak;-) 
Deadline insturen: zondagavond 24.00 uur.  
Kort daarna staan ze in de gallery in de ledensectie (!) en kun je stem-
men. 

Stemmen 
Je bekijkt elke foto volgens de 'vier pijlers':  
Beschrijven, Analyseren, Interpreteren, Waarderen.  

Daarna geef je je tien favoriete foto’s een rapportcijfer. Dat doe je net 
zoals op onze scoreformuliertjes: 12 punten voor wat jij de beste foto 
vindt, 10 punten voor de op-een-na-beste, 8 daarna en vervolgens 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1. Pas op: er is géén 9 of 11!  

Check je goed of je geen dubbele rapportcijfers hebt uitgedeeld? En je 
scoort uiteraard niet je eigen foto, dat ontdek ik toch;-) 
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Als je een foto instuurt verwachten we wel dat je meestemt. Ook als je 
geen foto hebt ingestuurd kun je meestemmen, graag zelfs!  

Het werkt voor mij superhandig - en met het minste risico op fouten - als 
je dat insturen als volgt doet:  
Foto A .. pt 
Foto B .. pt 
Foto C .. pt 
Foto D .. pt etc.  
Dus niet de rapportcijfers op volgorde maar de Fotonamen. 
Deadline stemmen: maandagavond 23.59 uur.  
Daar heb je dus bijna een etmaal de tijd voor;-) 

Fotobespreking 
Die vindt natuurlijk op dinsdagavond 20.00 uur plaats. 
We doen dat net zoals in ons lokaal. De eerste foto wordt besproken door 
de maker van de laatste foto in de gallery. Daarna bespreekt die maker 
de rechter buurfoto. Daarbij hanteren we uiteraard weer de viereenheid  
Beschrijven, Analyseren, Interpreteren, Waarderen.  

Ik zorg ervoor dat de foto’s in de winnende volgorde staan in de openba-
re gallery. Maar die maak ik pas zichtbaar aan het eind van de avond, als 
'uitslag'.  

Als je dit voor de eerste keer leest lijkt het nogal een hoop gedoe, maar 
gelukkig hebben we er al aardig wat ervaring mee, toch? De timing van 
dit alles is wel strak, zodat ik er niet telkens een week mee bezig ben en 
- vooral - mensen niet achterna hoef te zitten;-) 
Help je daaraan mee? 

Succes en sterkte! 
Tine 


