
We hebben voor iedere kampeerder een recente pasfoto nodig. 

Waarom? 

We plaatsen de pasfoto digitaal in het database. Hierdoor leren wij als hoofdleiders de gezichten van de 

kampeerders kennen. 

We geven de leiders een lijst met gegevens over hun groep, inclusief pasfoto, zodat zij hun kampeerders 

ook van gezicht leren kennen. Leiders krijgen ook op de eerste dag een “checklist” met pasfoto’s. Zeker 

voor kinderkampers die voor het eerst komen, is het bijzonder wanneer een leider meteen bij aankomst 

kan zeggen: hé, jij bent … en je zit bij mij in de groep. 

Op een aantal lijsten, die we in het kamp gebruiken, staat de foto er bij, dit is enorm handig voor de 

leider van bijvoorbeeld een samengestelde groep (dus niet zijn of haar eigen groep) om zo kampeerders 

te herkennen. 

In het kinderkamp krijgen de kinderen op hun kampboekje een sticker met hun foto. Dit is reuze handig 

voor het vinden van de eigenaar van een verdwaald boekje. Kinderkampers krijgen ook op de laatste dag 

een gelamineerd pasje met hun foto er op. 

Hoe? 

Je kunt ons natuurlijk per post een pasfoto sturen. Die wordt gescand en in het database verwerkt (deze 

krijg je niet terug). 

Het werkt natuurlijk handiger als je een digitale versie van een pasfoto naar ons mailt. Die kun je 

natuurlijk zelf maken. Let op de onderstaande eisen voor zo'n foto. 

Een zelfgemaakte pasfoto moet er uit zien als een pasfoto (voor de duidelijkheid zie je op de volgende 

bladzijde wat foute voorbeelden); maar het komt hier op neer: staande oriëntatie, close-up (hoofd en 

schouders), tegen een effen achtergrond.  

Bovendien moet de pasfoto scherp en goed belicht zijn. Wij gebruiken een 2x3cm versie van de foto. 

Wat niet werkt (en dus niet gebruikt zal worden): 

 Een scan van een (pas)foto van minder dan 300 dpi, of een foto van een (pas)foto. 

 Een zwart/wit foto. 

 Een foto die kleiner is dan 100Kb. 

 Een foto die geen close up is. Foto's van de kampeerder “van top tot teen" moet ik bijsnijden tot alleen 

"kop en schouders" en dan zijn ze meestal te klein om bruikbaar te zijn. 

 Een foto waarbij de ogen per ongeluk gesloten zijn of door een flitser rood zijn.  

 Een foto met een donkere schaduw van de kampeerder tegen de achtergrond (t.g.v. van de flitser of 

de zon), of een foto met een schaduw over het gezicht.  

 Een onscherpe, wazige, onder- of overbelichte foto. 

 Stuur het originele JPG bestand door het als bijlage in een mail aan te hechten. 

 Een foto met als bestandsnaam: DSCN000324.jpg o.i.d. herken ik niet (zeker als je meer dan één 

kind/tiener hebt ingeschreven). Het scheelt mij een hoop gepuzzel en werk als je het fotobestand de 

volgende bestandsnaam geeft: AchternaamVoornaam.jpg. Een foto van Daan van den Berg krijgt dus 

de bestandsnaam: BergDaan.jpg (zonder tussenvoegsel). 

 Foto's die in Word of een e-mail zijn geplakt werken niet. Voeg het bestand als bijlage toe aan je email. 

Heb je meerdere kampeerders? Stuur foto’s gerust in één email (ieder met de juiste bestandsnaam!). 

Ik ontvang jaarlijks ongeveer 70 foto’s. Als ik die allemaal 5 minuten moet bewerken en hernoemen ben 

ik daar 350 minuten aan kwijt. Dat is bijna 6 uur. Laat staan de tijd om je terug te schrijven en uit te 

leggen waarom de foto niet voldoet en nogmaals naar dit document te verwijzen… 

Op de volgende bladzijde staan een paar voorbeelden; dit is grotendeels voor de lol. Maar… jammer 

genoeg zijn al deze voorbeelden nagebootst van werkelijk ingezonden pasfoto’s (m.u.v. de babyfoto). 



 


