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Beste fotovriend, 

 

Nog altijd geen groen licht om fysiek bijeen te komen, dus blijven we ook voor de clubwerking de telelens 

hanteren. Graag aandacht voor onderstaande clubactiviteiten die ook op afstand heel genietbaar zijn. 

Online bespreking wedstrijdfoto’s  

We ontvingen in totaal 96 werken voor onze eerste clubwedstrijd “kleurenfoto’s – vrij onderwerp”. Deze werden 

voor beoordeling ingestuurd aan fotoclub Coxypics Koksijde, waarvan Skylum-ambassadeur Walter Carels de 

voorzitter is. 

Vrijdag 9 april 2021, om 19u45, houden we opnieuw een online-clubavond. Op deze livestream wordt de uitslag 

van de clubwedstrijd bekend gemaakt en zal een delegatie van de wedstrijdjury onze werken bespreken en de 

toegekende score toelichten. 

De technische info en de link om in te loggen zal jullie nog via een afzonderlijke mail van voorzitter Frederik 

Balcaen worden toegestuurd. Houd uw mailbox in de gaten. Onze eerste online-bespreking, dit voor de 

fotobabbel, verliep heel succesvol en we zijn er van overtuigd dat ook deze ‘clubavond van uit ons kot’ zal 

gesmaakt worden. 

Challenge van de maand 

Bart Beernaert bezorgde je inmiddels al het thema van de nieuwe Challenge. We hopen dat er nog meer 

clubleden uit hun kot zullen komen om hieraan deel te nemen. Je zal ervan verwonderd staan hoe sterk de 

creatieve geest wordt gescherpt als je ertoe besluit om op stap te gaan en beelden te schieten die 

beantwoorden aan de opdracht. Meteen vult het je voorraad aan wedstrijdfoto’s aan. Dus, meedoen!  

De nieuwe Challenge onder de noemer “Ondersteboven” sluit af op 25 april 2021.  

Niet vergeten dat ook als je toch niet deelneemt, je wel mag meestemmen en achteraf feedback mag geven.   

Inzending foto’s 2de clubwedstrijd – zwart-wit 

Niet hoogdringend, maar toch niet vergeten dat de foto’s voor onze 2de clubwedstrijd al moeten ingediend 

worden tegen uiterlijk 03/05/2021. Thema is “vrij onderwerp – zwart-witfoto’s”. Zet deze maand je 

monochrome petje op als je met de portrettentrekker op stap gaat. Zwart-wit is overigens ook het thema van 

onze fotobabbel op 07/05/2021. Later meer nieuws hierover.  

WVFD-fotowedstrijd BoW 

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het al aangekondigd, het West-Vlaams Verbond van Fotokringen Digitaal 

(WVFD) organiseert dit jaar een fotowedstrijd “Best of West” voor clubs. Digitaal Zien Lauwe zal hieraan 

deelnemen mits hiervoor belangstelling is van onze clubleden.  

Het betreft een wedstrijd voor fotoprints met thema’s “Humor” en “Vrij onderwerp”.  

 
Maximum 10 prints per auteur per thema. 

 

Grootte van de beelden: langste zijde bedraagt max. 80 cm. 
 
De foto’s moeten op een drager gepresenteerd worden (stevig fotopapier, dilite, dibond, plexi, canvas, forex, 
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karton ...) maar niet in een kader achter glas. 
 
Zowel kleurenprints als monochrome prints worden aanvaard voor de beide thema’s. 
 
Het jaartal van de print van het digitale of het analoge beeld speelt geen rol, maar de werken mogen niet eerder 
aan een wedstrijd van het WVFD hebben deelgenomen. 

 

De jurering zal plaatsvinden eind augustus en gebeurt op volgende wijze: 
a) in de eerste ronde wordt van elke deelnemer het beste beeld geselecteerd 
b) in de tweede ronde krijgen alle geselecteerde beelden uit de eerste ronde punten toegekend 
c) de club met het beste gemiddelde wordt BoW-laureaat. 
 
Elke deelnemer heeft dus maar één werk dat naar de eindjurering gaat. 
Bij gelijke stand beslist de jury aan de hand van het clubportfolio wie BoW-club wordt. 

 

Digitaal Zien Lauwe bekostigt het inschrijvingsrecht voor haar clubleden. De foto’s worden ingezameld tegen 

uiterlijk 01/06/2021. Ben je van plan om deel te nemen? Laat dit dan tegen uiterlijk 15/04/2021 weten via een 

mailtje aan dirk.vergote@skynet.be met vermelding van het vermoedelijke aantal foto’s en het of de thema(‘s) 

waarvoor je zal inzenden.  

 

De ingeschreven deelnemers worden tijdig nog nadere specificaties bezorgd.  

 

Blijf gaaf, gezond en creatief. 

Prettig Paasweekend. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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