
                      

                     K.A.V.F.  RALLY 2018 –  

                                                    in samenwerking met   

                                           OPTIKA – ZWIJNDRECHT 

 

-  De rally “nieuwe generatie” georganiseerd door Optika Zwijndrecht gaat door in Bazel   

   op zondag 6 mei 2018 

-  U kan vrij starten tussen 9 u en 10.30 u aan taverne-museum ’t Schuurke, Lange  

   Gaanweg 22. (je kan er, eventueel halfweg, je picknick opeten of een snackje bestellen,  

   verder zijn er ook nog enkele restaurantjes in de buurt) website museumdeschuur.be  

-  Er zijn twee parcours voorzien, ronde A en ronde B samen goed voor +/- vijf kilometer. 

   Op elke ronde zijn er behalve een (foto-) zoektocht vijf fotografische opdrachten te  

   vervullen. Van elke foto-opdracht zullen er per club twee digitale beelden ingestuurd  

   dienen te  worden, hetzij een natuurgetrouw, hetzij een bewerkt exemplaar.  

 - Alle foto’s mogen enkel op de dag van de Rally zelf opgenomen worden, op meerdere  

   plaatsen zullen ter controle hiertoe zaken voorzien worden.  

   Foto’s zichtbaar opgenomen op een ander tijdstip zullen gediskwalificeerd worden.  

-  Alle digitale beelden (foto’s) dienen te worden verstuurd met WeTransfer aan:  

   De onbewerkte beelden aan verboven@proximus.be  en aan rik.depreter@scarlet.be 

   De bewerkte beelden aan gerrit.g.janssens@skynet.be en aan rik.depreter@scarlet.be 

   Dit alles vóór 15/09/2018. 

-  De Exel file ( voor de namen van de auteurs en de volgnummers van de foto’s ) wordt samen  

   met de beelden verstuurd. 

-  De antwoorden van de zoekopdrachten worden aan het einde van de rally ter plaatse  

   afgegeven. 

-  De deelnameprijs, 15 euro per club (ongeacht het aantal deelnemende fotografen en  

   sympathisanten) geldt als inschrijving en dient overgeschreven te worden op het  

   rekeningnummer BE28 4032 0080 4120 van Optika Zwijndrecht, dit kan vanaf  

   01/03/2018 tot 15/04/2018. met vermelding van rally en je clubnaam. 

-  De prijsuitreiking is voorzien op 28/10/2018 om 15 u in het PC Saunierlei 54  

   Hemiksem (lokaal K.A.V.F.)   

-  Prijzen: er is een prijs voorzien voor de auteur van elk winnend werk, 1 voor elke    

   opdracht per categorie in totaal dus twintig prijzen, plus een K.A.V.F. oorkonde voor de  

   winnende kring die naar aloude gewoonte ook de vraag zal krijgen de organisatie op  

   zich te nemen voor de K.A.V.F. Rally 2019 

 

- Verdere modaliteiten in verband met het insturen der werken zal u na afloop van de   

  rally ontvangen. 

https://www.google.be/maps/place/Lange+Gaanweg+20,+9150+Kruibeke/@51.1467723,4.3015219,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f300a5142de5:0xd926a552c756f020!8m2!3d51.146769!4d4.3037106?hl=nl
http://museumdeschuur.be/
https://wetransfer.com/
mailto:gerrit.g.janssens@skynet.be

