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(International Single Country Circuit)
President: Frits Weener
info@hollandcircuit.nl

1 Algemeen
Het Circuit bestaat uit 5 salons, staat open voor iedereen, waar ook ter wereld en wordt georganiseerd
overeenkomstig de reglementen van de:
FIAP (Fédération Internationale de L’Art Photographique),
PSA (Photographic Society of America),
ISF (Image Sans Frontière),
GPU (Global Photographic Union, voorheen UPI),
PSSA (Photographic Society of South Africa)
en de Fotobond.
Alle acceptaties tellen mee voor FIAP, PSA, ISF, GPU en PSSA onderscheidingen en zullen worden opgenomen
in de PSA Star Rating en Who’s Who.
Indien men zijn/haar beelden of bestanden instuurt naar een salon onder FIAP-patronage, accepteert de
deelnemer zonder uitzondering en zonder bezwaar dat de ingediende afbeeldingen kunnen worden onderzocht
door FIAP om vast te stellen of deze voldoen aan regels en definities van FIAP, zelfs als de deelnemer geen lid
is van FIAP. FIAP zal elke mogelijkheid die zij tot haar beschikking heeft gebruiken voor deze onderneming.
Elke weigering om samen te werken met FIAP of eventuele weigering om de originele bestanden te
overleggen zoals vastgelegd door de camera, of het uitblijven van voldoende bewijs, zal worden
gesanctioneerd door FIAP en dat in het geval van sancties naar aanleiding van de niet-naleving van FIAP
regelgeving, de naam van de inzender zal worden vrijgegeven in iedere nodige vorm om duidelijk te maken
waar er inbreuk gemaakt is op de regels. Het wordt aanbevolen om de EXIF-data in de ingestuurde bestanden
intact te laten om eventueel onderzoek te vergemakkelijken.
Indien op enig moment naar goeddunken van de organisator of de juryleden voor, tijdens of na de jurering,
wordt bepaald dat een deelnemer inzendingen heeft ingediend waarbij een of meer afbeeldingen mogelijk niet
voldoen aan de deelnamevoorwaarden, inclusief de vermelde definities, behoudt de organisator zich het recht
voor om de deelname aan het circuit te schrappen en enige of alle acceptaties of onderscheidingen in relatie
tot het circuit ongeldig te verklaren. Inschrijfgelden kunnen onder deze omstandigheden worden verbeurd of
worden terugbetaald. De deelnemer erkent dat de beslissing van de organisator of de juryleden definitief is.
Om ervoor te zorgen dat afbeeldingen voldoen aan de deelnamevoorwaarden en -definities, kan de
organisator redelijke maatregelen treffen om te verifiëren dat:
a) de afbeeldingen het originele werk zijn van de deelnemer en
b) de afbeeldingen voldoen aan de regels en definities zoals uiteengezet in deze deelnamevoorwaarden.
Deze stappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het in twijfel trekken van een deelnemer, waarbij de
RAW-bestanden of andere digitale bestanden die de originele opname(s) van de ingezonden afbeelding(en)
vertegenwoordigen kunnen worden opgevraagd, het confronteren van de deelnemer met bewijs dat een of
meer ingezonden afbeeldingen niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden (ook bekend als inschrijfvoorwaarden), de deelnemer een redelijke mogelijkheid bieden om tegenbewijs te leveren om het bewijs van
de organisator van het circuit binnen een bepaalde termijn te weerleggen. Dergelijke inzendingen die niet
opgehelderd zijn of nog steeds twijfelachtig zijn nadat de deelnemer bewijsmateriaal heeft ingediend, kunnen
worden beschouwd als strijdig met deze deelnamevoorwaarden en worden geweigerd. Dergelijke inzendingen
kunnen worden doorverwezen naar PSA voor verder onderzoek naar mogelijke ethische schendingen.
PSA behoudt zich het recht voor om op alle mogelijke manieren alle klachten / vermoedens van schendingen
van de deelnamevoorwaarden te onderzoeken, sancties op te leggen als dit nodig wordt geacht, de
acceptaties van afbeeldingen waarvan wordt vastgesteld dat ze in strijd zijn met de PSA-regels te vernietigen,
de naam van de deelnemer op te nemen in de lijst met sancties die aan exposities worden gegeven en
dergelijke onderzoeken te delen met FIAP.
Bij het zich inschrijven voor het Holland International Image Circuit gaan deelnemers automatisch akkoord
met deze voorwaarden en komen overeen om mee te werken aan een onderzoek.
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2 Secties
Het Circuit kent 1 divisie: Projected Images.
Er zijn drie secties:
a. Vrij onderwerp, (PID-Color-Open)
Alle technieken zijn toegestaan, dit geldt alleen voor deze sectie.
b. Monochroom (PID-Monochrome-Open)
Definitie FIAP:
Een zwart wit werk bevat de tonen grijs van zeer donker (zwart) tot zeer licht (wit) en is een monochrome
werk met al de beschikbare tonen grijs.
Een monochroom werk getoond in één kleur blijft een monochroom werk en is geschikt om te worden getoond
in de zwart wit categorie; zo een werk kan worden gereproduceerd in zwart wit in de catalogus van een salon
met FIAP Patronage. Aan de andere kant als een zwart wit werk wordt veranderd met een deeltoning of door
toevoeging van een kleur wordt het een kleur werk (polychrome) die in de kleuren categorie thuis hoort; zulk
een werk valt onder kleuren reproductie in de catalogus van een salon met FIAP Patronage.
Definitie PSA:
Een Monochroom werk heeft gevarieerde tinten van niet meer dan één kleur. (gevarieerde tinten van die kleur
van heel licht tot heel donker) Dit mag iedere enkele kleur zijn.
Multi getinte beelden (gevarieerde tinten van twee of meer kleuren) en grijs getinte beelden met een accent
kleur zijn niet toegestaan.
c. Reisfotografie (PTD)
Een reisfoto moet het gevoel van tijd en plaats uitdrukken, en de onderscheidende kenmerken of de cultuur in
zijn natuurlijke staat van een land portretteren. Er zijn geen geografische beperkingen. Close-up foto's van
mensen of voorwerpen moeten onderscheidende omgeving bevatten. Technieken die aan een element van het
oorspronkelijke beeld toevoegen, het verplaatsen, vervangen of verwijderen, behalve door bijsnijden, zijn niet
toegestaan. Alle aanpassingen moeten natuurlijk lijken. Omzetten naar monochroom is aanvaardbaar.
Afleidingen, zoals infrarood, onaanvaardbaar.
Voor alle secties geldt:
De originele beelden dienen door de inzender zelf te zijn gemaakt.
Voor alle secties geldt, indien er sprake is van dierenleed: Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is
van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context worden beoordeeld.

3 Inzendingen en inschrijfgeld
Iedere deelnemer mag maximaal 4 werken per sectie inzenden, maximaal 12 totaal.
a. Online individuele inzending
Alle individuele inzendingen kunnen online worden ingevoerd en betaald via de website: www.hollandcircuit.nl
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1400 pixels horizontaal en/of maximaal 1050 pixels
verticaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1400x1050 pixels), van
het formaat jpg, kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 5MB.
Inschrijfgeld per persoon voor 5 salons:
1 sectie:
€ 35,00 ($45.00)
2 of 3 secties: € 40,00 ($50.00)
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques
worden niet aanvaard. Betaling kan alleen worden gedaan via het inschrijfsysteem (Paypal, Ideal, Creditcard).
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b. Online Clubinzending
Een clubinzending bestaat uit minimaal 5 deelnemers. Inzendingen van clubs dienen door één persoon achter
elkaar te worden ingebracht. Voor de 2e en volgende deelnemers van de club hoeft geen adres ingevuld te
worden, wel het email adres. Aan het einde van de inschrijving wordt het te betalen tarief en de kortingen
voor clubs automatisch berekend. De PDF catalogus zal aan alle individuele inzenders worden verzonden. Alle
clubinzendingen kunnen online worden ingevoerd en betaald via de website: www.hollandcircuit.nl
Het formaat van de ingezonden beelden dient maximaal 1400 pixels horizontaal en/of maximaal 1050 pixels
verticaal te zijn (de digitale projector voor jurering heeft een maximale resolutie van 1400x1050 pixels), van
het formaat jpg, kwaliteit 8 tot 12, kleurruimte sRGB en maximaal 5MB.
Clubkortingen:
Clubs met 5-25 deelnemers, 1 sectie € 33,50 ($42.50), 2 of 3 secties € 38,00 ($47.50) per deelnemer.
Clubs met meer dan 25 deelnemers, 1 sectie € 31,50 ($40.00), 2 of 3 secties € 36,00 ($45.00) per
deelnemer.
Inzendingen waarvoor geen of geen volledige betaling is ontvangen zullen niet worden gejureerd. Cheques
worden niet aanvaard. Betaling kan alleen worden gedaan via het inschrijfsysteem (Paypal, Ideal, Creditcard).
4 Gelijkende beelden
Als een auteur werken met een sterk gelijkend beeld inzendt, ook indien het in verschillende secties is, dan
zal maar één van de werken worden geaccepteerd. Eerder bij één van de salons geaccepteerde werken, of
sterk gelijkende beelden, zullen voor die salon niet worden geaccepteerd.
5 Zorg
Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed. De organisatoren zijn evenwel niet
aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies.
6 Uitslagen
Elke deelnemer ontvangt een uitslagkaart per email en een apart bericht met informatie over het downloaden
van de PDF catalogus. Deze zal minimaal bestaan uit 144 pagina’s en 150 afbeeldingen.
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7 Jurering
Iedere salon heeft zijn eigen juryleden. De jurering per sectie vindt plaats in één ruimte op hetzelfde tijdstip
voor alle secties van alle salons, zonder dat de juryleden de scores van elkaar kunnen beïnvloeden. De
uitspraak van de jury is bindend en zonder mogelijk beroep. Aan een auteur kan per Salon en per sectie
slechts één prijs worden toegekend.
Juryleden 2022:
19e Tribute to Colour:
- Ineke Vijn,
- Marcel van Balken,
- Daniel Kyndt,

BMK
MFIAP, EFIAP/d3, MPSA, H-FB, RISF1/2/3, ELDAF
E-FIAP, MPSA, CPID gal.7,ND gal. 6, PJD gal. 2

Netherlands
Netherlands
Belgium

13th Image Salon Delft:
- Jos Vermeij,
- Henri Smulders,
EFIAP
- Daniel Cort,
GPU-Hermes-CR2, PSA 7*, Hon PESGSPC, Hon CPE

Netherlands
Netherlands
Belgium

13th Image Contest Wageningen:
- Norbert Heil,
APA, MPSA, EFIAP/b
- Rob ten Tusscher,
MPSA, EFIAP/P,
- Renk Ruiter,
BMK

Germany
Netherlands
Netherlands

11th Rainbow Challenge Rijen:
- Roel van Breugel,
- Brigitte Tijssen-Hendrikx,
- Lus Joosten,
EFIAP ***, PSA CS 1st Gal / PJ ***** / PT ***

Netherlands
Netherlands
Belgium

4rd EPic Photo Salon Epe:
- Martin Seraphin,
EFIAP, KDVF
- Theo Bijker,
BMK
- Jos Aerts,
MFIAP, EFIAP/PL Hon.PSA, GMPSA/S, PT Diamond 5,
PIDC Diamond 4, PIDM, Galaxy 5

Germany
Netherlands
Belgium

8 Auteursrecht
Deelnemers geven de organisatie het recht, zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen, beelden te
reproduceren in het kader van het circuit en catalogus. Daarnaast kunnen beelden gebruikt worden voor
promotionele doeleinden.
9 Leden van (partner)clubs / Bestuursleden / Juryleden
a. Partner clubs
Leden van de 5 partnerclubs in het circuit mogen wel deelnemen maar kunnen geen prijzen ontvangen in de
salon die hun eigen club organiseert.
b. Bestuursleden, chairmen en juryleden
Het is bestuursleden, chairmen en juryleden niet toegestaan deel te nemen aan het Circuit.
c. Clubleden van clubs van juryleden
Clubleden van clubs van juryleden kunnen geen prijzen behalen bij de salon die wordt gejureerd door het
betreffende jurylid.
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10 Afwijzingen
Een inzending kan, naar het weloverwogen oordeel van de organisatie worden afgewezen als zij van mening is
dat de inzending niet voldoet aan het reglement en de condities. Met een deugdzame inzending geeft de
deelnemer aan dat het werk van hemzelf is. De organisatoren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
verkeerd gebruik van copyright dat het onvervreemdbaar bezit van de inzender blijft. De afwijzing is definitief
en zonder beroep.
11 Diervriendelijk
Beelden waarop duidelijk te zien is dat er sprake is van dierenleed, zullen door de juryleden op hun context
worden beoordeeld.
12 Drone-beleid
Een van de grondbeginselen van fotografie is dat de veiligheid en het welzijn van het onderwerp, de fotograaf
en de omgeving van het grootste belang zijn bij het maken van de foto. Het doel van deze sectie is om
interferentie met andere personen of dieren te voorkomen, die een verstoring van hun normale activiteit zal of
kan veroorzaken of de manier waarop een individu of dier met zijn omgeving omgaat verstoort.
1. Mag niet met een drone boven mensen vliegen om hun activiteit te fotograferen, tenzij schriftelijk
toestemming is verleend.
2. Mag niet boven dieren vliegen en fotograferen in hun natuurlijke habitat, met name nestgebieden en
locaties waar het dier al onder stress staat (overleving in de winter, trekvoeding, bescherming van jongen).
Landschap / landschappen is toegestaan.
3. Mag niet vliegen of fotograferen in een aangewezen natuurgebied.
13 Gegevensbescherming
Door deel te nemen aan het Holland International Image Circuit gaat u expliciet akkoord dat de persoonlijke
gegevens die u heeft verstrekt, inclusief e-mailadressen, worden bewaard, verwerkt en gebruikt door de
organisator voor doeleinden die verband houden met dit circuit. U stemt er ook expliciet mee in dat dergelijke
informatie wordt verzonden naar organisaties die officiële erkenning, patronage of accreditatie hebben
verleend aan deze wedstrijd. U erkent en aanvaardt dat het deelnemen aan dit circuit betekent dat de status
en resultaten van uw inzending openbaar gemaakt kunnen worden.
14 Akkoordverklaring
Deelnemers aan het circuit verklaren zich door deelname akkoord met deze
wedstrijdvoorwaarden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de organisatoren.
Uitsluitend het in de Nederlandse taal gestelde reglement zal bindend worden gehanteerd bij verschillen van
mening.
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Kalender:
14-01-2022

Sluitingsdatum

27-01-2022

Jurering

28-01-2022

Jurering

29-01-2022

Jurering

30-01-2022

Jurering

16-02-2022

Verzenden uitslagen

18-03-2022

Verzenden informatie PDF catalogus
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