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Beste fotovriend, 

 

Het Coronabeest dwingt er ons nog altijd toe om in ons kot te blijven waardoor onze clubwerking zwaar 

gestoord wordt. Aangezien het er naar uit ziet dat er nog heel wat activiteiten geen doorgang zullen vinden zoals 

gepland, gaan we op zoek naar alternatieven. 

Inzending foto’s 2de clubwedstrijd 
Ons programma voorzag een clubwedstrijd “zwart-wit” op 12 juni. Hiervoor moesten de foto’s tegen 11 mei 2020 

worden ingediend. De kans is groot dat we op 12 juni niet zullen kunnen bijeen komen voor de bespreking van 

de wedstrijdresultaten. Het bestuur heeft evenwel beslist om de wedstrijd tocht te laten doorgaan, maar dan in 

een gewijzigde vorm.  

Aangezien we door de lock down beperkt worden in onze bewegingsvrijheid en dit het nemen van zwart-wit 

foto’s bemoeilijkt, wordt de wedstrijd “zwart-wit” omgewisseld met die van 13/11/2020. Met andere woorden: 

voor de 2de clubwedstrijd wordt zowel kleur als zwart-wit toegelaten.  

Iedereen wordt bijgevolg uitgenodigd om tegen uiterlijk maandagavond 11/05/2020 zijn/haar 4 foto’s via  

www.WeTransfer.com in te sturen naar hein.barbe@telenet.be. 

 

Niet vergeten: 

- maximum 4 foto’s  

- onderwerp: vrij 

- langste zijde van de foto moet minstens 1920 pixels zijn 

- naamgeving van de foto’s: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (allemaal kleine  

  letters).  Voorbeeld:  Gino Poot neemt deel met foto “Hondenvriend” 

     Naamgeving: pogi_hondenvriend.jpg 

De wedstrijdbeelden worden toegestuurd aan 3 externe juryleden. Van zodra we hun score ontvangen, maken 

we de uitslag bekend op de website www.dzlauwe.be.   

Een bespreking van de foto’s moet je voorlopig tegoed houden, maar volgt nog. 

Luminar 
We vermoeden dat er toch al aardig wat clubleden beschikken over het softwareprogramma Luminar 3 of de 

nieuwe 4-versie. Of misschien heb je interesse om dat aan te schaffen…?  

We overwegen om een webinar, workshop of cursus over fotobewerking met Luminar te organiseren. 

Heb je Luminar, laat dan via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be weten over welke versie je beschikt en/of 

als je interesse hebt om het programma beter te leren kennen.  

 

Blijf creatief (in je kot) en hopelijk tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

Dirk Vergote 
secretaris Fotoclub Digitaal Zien Lauwe 
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