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Beste fotovriend, 

 

Een fysieke bijeenkomst zit er dit jaar niet meer in. Gelukkig is er het internet en kunnen we via deze digitale 

weg onze hobby verder beoefenen. Met deze nieuwsbrief willen we u herinneren en uitnodigen om deel te 

nemen aan de komende activiteiten die al werden aangekondigd in onze nieuwsbrief van 17/11/2020.  

Clubwedstrijd “beste foto van het jaar”  

Als laatste onderdeel van onze competitie is er onze traditionele clubwedstrijd “Beste foto van het jaar”.  

Al behoor je misschien niet tot de kampioenen in de algemene rangschikking, misschien schoot je wel het beste 

beeld van 2020. Daarom, waag je kansen en neem deel aan deze wedstrijd. Hiervoor kan je tot uiterlijk 

zaterdagavond 12/12/2020 via www.WeTransfer.com 4 foto’s toesturen aan hein.barbe@telenet.be.  

Minstens 3 daarvan moeten hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden 2020. Je mag (maar moet niet) één 

nieuw insturen. Wie aan geen enkele van de 3 clubwedstrijden in 2020 deelnam, kan dus maar één foto 

indienen voor “De beste foto van het jaar”.  

 

Ter herinnering:  
- onderwerp is volledig vrij; zowel kleur als zwart-wit is welkom; 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (meer mag) 

- naamgeving: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (zonder hoofd letters).  
Voorbeeld:  Gino Poot neemt deel met foto “Balokken 1” 
    Naamgeving: pogi_balokken 1.jpg  

- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd “beste foto van het jaar” en mogen ook 
niet sterk gelijkaardig zijn aan vorige. Kleine aanpassingen aan de oorspronkelijk ingediende wedstrijdfoto’s van 
2020 zijn wel toegelaten. 

 

De beelden worden toegestuurd aan 3 externe juryleden: Tony Jennerich en Pascale Doolaeghe van Spectrum 

Heuvelland en Bob Delie van Eos Wevelgem. Er is geen onderscheid tussen groepen A en B. De uitslag 

verwachten we terug tegen uiterlijk 05/01/2021 en wordt u hierna via mail meegedeeld, samen met de link waar 

je alle foto’s kan bekijken. 

Challenge van de maand 

Bart Beernaert heeft jullie inmiddels het thema bezorgd voor de nieuwe ‘Challenge van de maand’. Dit nieuwe 

project loopt heel goed. We stellen met heel groot genoegen vast dat er veel belangstelling is en dat meer en 

meer clubleden actief deelnemen aan de commentaren die over de deelnemende foto’s worden gegeven.  

Niet vergeten dat je ook mag stemmen en feedback geven ook al neem je niet aan de Challenge deel. 

 

Thans kunnen Jullie naar beernaert.bart@gmail.com 2 foto’s insturen voor thema ‘BOKEH”, dit tot uiterlijk 

woensdagavond 23 december. 

Lidgeld 2021 

Heel veel leden reageerden positief op het voorgestelde programma voor 2021 en schreven al de gereduceerde 

ledenbijdrage over. Deed je dat nog niet, dan heb je nog tot uiterlijk 15/12/2020 tijd om € 15,00 over te maken 

op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe. 

nieuwsbrief 

3 december 2020 
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Deze 50%-regeling geldt enkel voor wie in 2020 lid was van onze club. Nieuwkomers en laattijdigen betalen het 

volledige lidgeld t.b.v. €30,00. 

 

We wensen iedereen een sfeervolle eindejaarsperiode toe en hopen jullie spoedig gaaf en gezond terug te zien. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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