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Beste fotoliefhebbers, 
 
 
 
Fotogroep ISO400 staat dit jaar in voor de organisatie van de VLF fototocht in Lommel. 
Gedurende ruim een half jaar kunnen er opnames gemaakt worden. Dat er in Lommel veel te 
fotograferen valt is algemeen bekend; de Sahara, het Glazen Huis, de windturbines, Duits 
militair kerkhof, de Leyssensmolen, heidevlaktes, de haventjes en nog veel meer leveren mooie 
beelden op. 
 
Natuurlijk vergeten we ook niet de vele evenementen zoals: 
- "Beeldig Lommel" op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 
- "Lommel Leeft" dat iedere donderdagavond in juli en augustus plaatsvindt 
- de optredens in het Burgemeesterspark iedere woensdagavond in juli en augustus 
- de zandtapijtententoonstellingen in juli en augustus 
 
Al wat gebeurt in Lommel kun je lezen op de website van de Stad Lommel, de websites van 
Toerisme Lommel en Lommel Leeft, de website Lommel In Actie en op InternetGazet.  
 
De georganiseerde fototocht gaat door op zondag 20 en zaterdag 26 mei 2012. let op, deze 
data zijn gewijzigd (eerst 19 en 27 mei). De vertrekplaats is : Lommelse jachthaven "De 
Meerpaal"  Boskantstraat 60  3920 Lommel. 
 
De jurering gaat door op zaterdag 13 oktober 2012 in het Huis van de Jeugd.  
 
De tentoonstelling van de aangenomen werken vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 
november in zaal Klosterhof te Lommel Kattenbos. Projecties op zaterdagavond en zondag om 
11u, 14u en 17u 
 
Noteer alvast bovenstaande data in je agenda. Op volgende pagina vind je het volledige 
reglement terug. 
 
We wensen iedereen veel fotoplezier in Lommel. 
 
 
 
Fotografische groeten, 
Jean Vandijck 
Voorzitter Fotogroep ISO400 

http://www.vlfvzw.be/
http://www.lommel.be/
http://www.toerismelommel.be/
http://www.lommelleeft.be/
http://www.lommelinactie.be/
http://www.internetgazet.be/lommel.aspx
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Reglement Fototocht Lommel 2012 

 
1. De fototocht gaat door op volgende data: Zaterdag 20 mei  van 10:00u tot 17:00u 

      Zondag   26 mei  van 10:00u tot 17:00u 

 

2. Plaats van verplichte inschrijving : Lommelse jachthaven "De Meerpaal"  Boskantstraat 60   

3920 Lommel. Telkens vanaf 10:00u. Plaats van inschrijving is zowel de plaats van vertrek als 

aankomst. 

 

3. De volgende disciplines zijn vastgesteld: 

a. Digitale beelden:    

Horizontale beelden: maximum 2400 px  langste zijde.   

Verticale beelden: maximum 1800 px langste zijde.     

Geen randen toegestaan. 

Monochroom en/of kleur , totaal maximum 8 werken. 

b. Afdruk papier :    

Afmetingen: op karton (passe-partout) 30x40cm  

Zowel kleur en/of monochroom ,maximaal 8 werken 

 

4. Alle foto’s dienen gemaakt te worden:  

A. LANDSCHAP vrij te fotograferen tot inleverdatum 5 oktober 2012. 

B. DE MENS vrij te fotograferen tot inleverdatum 5 oktober 2012. Mogen maximum 2 werken 

van “Beeldig Lommel” inzitten. 

C. OPGELEGD ONDERWERP enkel werken gemaakt op 20 en/of 26 mei 2012. 

 

5. Onderwerpen : Alle foto’s genomen tijdens de fototocht dienen in een herkenbaar kader te 

worden genomen. 

 

6. Inlevering: Alle werken komen toe bij VLF uiterlijk op 5 oktober 2012. 

Bestandsformaat: jpg    Bestandsnaam: lidnummer(punt)clubletter(punt)titel(punt)jpg 

voorbeeld 1506.CL.spelende kinderen.jpg  (titel = max. 20 karakters) 

 

7. ISO 400 verstrekt aan  de deelnemers een gedetailleerde route die langs de omschreven 

knooppunten loopt. Op sommige knooppunten is een evenement gaande, en is er ook een lid 

van ISO 400 aanwezig. 

 

8. Foto’s genomen van deze evenementen worden als herkenbaar beschouwd. 
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9. De ingezonden werken mogen niet aanvaard zijn geweest op internationaal,  nationaal, federaal  

en of provinciaal niveau. 

 

10. Gebeurlijke ongevallen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende club. 

 

11. Bij slecht weer zal de Fototocht toch doorgaan, verplaatsen naar een latere datum is niet 

mogelijk. 

 

12. Alle werken mogen door de stad Lommel gebruikt worden in hun communicatie of publiciteit, 

met vermelding van de naam van de auteur, tenzij uitdrukkelijk verbod van de auteur die dit 

kenbaar maakt bij het inzenden van de werken. 

 

13. Voor punten niet opgenomen in dit reglement verwijzen we naar het algemeen VLF –reglement 

aangaande de foto tocht. 

 

 

Succes, het ISO400 team 

 
 
 


