Vraagprogramma FOTOWEDSTRIJD 60e Frieslandshow
Als alternatief voor fysieke 60e Frieslandshow voor hoenderachtigen en watervogels stellen
we een FOTOWEDSTRIJD voor.
Per dier twee foto’s: een foto en profiel (van opzij), en en face (min of meer recht van
voren).
De foto’s moeten van uw eigen dieren zijn, bijvoorbeeld van de dieren die u op de
Frieslandshow had willen insturen en mogen niet bewerkt zijn (geschiedenis leeg).
De foto’s als digitaal jpeg bestandsformaat insturen. De filenaam als volgt: RingnummerP en
RingnummerF.
20213560m10P = dier van 2021 met ringnummer 3560 ringmaat 10 P = en profiel (van opzij)
20213560m10F = dier van 2021 met ringnummer 3560 ringmaat 10 F = en face (van voren)
In de bijgaande mail vermeldt u:
Uw naam + adresgegevens + fokkersnummer; het aantal dieren EN
RAS – Groot/Kriel – kleurslag – en de filenummers zoals hierboven is aangegeven.
U kunt meerdere dieren inzenden.
Foto’s mogen ook worden gemaild en ook separaat van de mail ineens via WeTransfer.
Gevraagd worden foto’s van dieren, die u zou willen inzenden naar de 60e Frieslandshow.
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Sluiting inleveren van de foto’s zondag 9 oktober 2022
Inschrijfgeld: € 2,00 per dier.
Keurmeester: Bertus van Es.
Penningmeester:
S. Damstra, Nijewei 3, 9104 DK Damwâld, tel: 06-45309136 E-mail: penningmeester@pkvfrisia.nl;
Bankrelatie: NL 28 RABO 0190 4582 75

Inleveren inschrijving en fotobestanden.
Bij Arie Hagedoorn, via e-mail arie.hagedoorn@planet.nl ; Voor overleg of vragen kunt u
bellen 06-23539953.
Prijzenschema:
Voor categorie 1 t/m 4 geldt minimaal 15 dieren. *)
1. Fraaiste dier van de keurmeester (Groot)
Oorkonde + € 15,00
2. Fraaiste dier andere geslacht (Groot)
Oorkonde + € 10,00
3. Fraaiste dier van de keurmeester (Kriel)
Oorkonde + € 15,00
4. Fraaiste dier andere geslacht (Kriel)
Oorkonde + € 10,00
5. Fraaiste dier AOC (min 5 dieren) (Groot)
€ 5,00
6. Fraaiste dier AOC (min 5 dieren) (Kriel)
€ 5,00
*) bij 25 dieren per categorie wordt een fraaiste op 1 na toegevoegd met als prijs € 7,50
Van de verstrekte gegevens en de resultaten wordt een catalogus gemaakt, die digitaal
aan de deelnemers wordt toegezonden.

Fototips
- Met een telefooncamera kun je prima foto’s maken.
- Maak een keuze, in een kooi of op een werktafel. In het laatste geval zijn de mooiere
foto’s mogelijk, maar dan moet je met z’n tweeën zijn.
- De werktafel in een zo klein mogelijke binnenruimte zetten.
- Zorg voor een vaste ondergrond voor de dieren.
- Kies een goed en gelijkmatig verlichte plek (bijv. TL verlichting), niet in de zon. Dan vallen
de spijlen het minst op en komen de kleuren beter uit. Beter ook niet flitsen.
- Ga rustig te werk, dat is het geheim van dieren fotograferen. Neem voor elk dier de tijd
en als het niet lukt, zet het dier weer in de kist en probeer het later nog eens.
- Fotografeer eerst het ringnummer zodat u weet welke foto’s bij dit dier horen.
- U als fokker plaatst de dieren op de werktafel en brengt ze in de juiste stelling. De
tweede persoon fotografeert.
- Fotografeer van voldoende dichtbij, zodat het dier min of meer formaat vullend in beeld
gebracht wordt.
- Maak veel foto’s, want kippen zijn beweeglijk en dan kunt u later de beste uitzoeken.
N.B. Het is mogelijk het ringnummer in de foto te verwerken. Dat kunt doen door het
nummer op een papierstrook te schrijven en het strookje in beeld te leggen. Niet via een
fotobewerkingsprogramma toevoegen! Dat wordt gezien als een fotobewerking!
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