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Beste fotovriend, 

 

Met deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor onze activiteiten waarmee we het eerste semester van 2021 

afsluiten. Na de zomerstop hopen we weer in volle vrijheid te kunnen heropstarten. 

Bespreking foto’s 2de clubwedstrijd – zwart-wit 

Aangezien er nog geen zekerheid is over eventuele nieuwe versoepelingen van de Covid-veiligheidsmaatregelen, 

zal de bespreking van de wedstrijdfoto’s “vrij onderwerp – zwart-wit” opnieuw online gebeuren. Iedereen wordt 

dus gevraagd om op vrijdag 11 juni 2021 vanaf 19u45 in de eigen huiskamer voor de pc of laptop post te 

vatten. Op deze livestream zal de uitslag van de 2de clubwedstrijd worden bekendgemaakt en zullen de 

juryleden hun score toelichten.  

De richtlijnen en de link om in te loggen op de streaming krijg je nog in je mailbox gepost door voorzitter 

Frederik Balcaen.  

Challenge van de maand 

Bart Beernaert heeft inmiddels “Schaduwen” als onderwerp van de nieuwe “Challenge van de maand” 

aangekondigd. Niet vergeten dat je tot uiterlijk 25 juni de tijd hebt om 2 foto’s in te sturen.  

Foto-uitstap 27 juni 2021 

Aangezien er geen voorbereidingen konden gedaan worden, wordt de foto-uitstap naar Doornik verplaatst naar 

een nog nader te bepalen datum in het najaar. Dat neemt niet weg dat het toch kriebelt om weer eens fysiek 

bijeen te komen en er samen met de portrettentrekker op uit te trekken. Daarom voorzien volgend alternatief: 

strand- en windsurferfotografie op zondagvoormiddag 27 juni 2021 in Oostduinkerke. Het strand en de 

duinen bieden mogelijkheden om mooie natuurfoto’s te maken, maar we maken ook afspraak met surfclub 

Windekind om vanaf het Groenendijkstrand actiefoto’s te maken van hun surfers die de branding trotseren. We 

hebben met enkelen van hen afgesproken en die waren maar al te graag bereid om enkele stunts voor ons uit te 

halen. Uiteraard verwachten ze van ons ook enkele mooie foto’s voor hun website of FB-pagina. 

 

Afspraak om 9u00 aan het surfcafé WDK, Zuidenwindhelling 1, 8670 Oostduinkerke (Groenendijk). 

Eerst maken we een strand- en duinenwandeling. Vanaf 10u verwachten we volop bedrijvigheid van de surfers 

en kiters en kan je fotograferen zolang je zelf wilt. Een gezamenlijk aperootje omstreeks 11u30 kan genuttigd 

worden in het surfcafé waar je desgewenst ook een hap kunt eten (ter plaatse zelf te bespreken).  

 

Denk eraan dat je minstens een 300 mm telelens en een statief nodig hebt voor het fotograferen van de 

windsurfers. Een eenbeenstatief is ook geschikt bij dergelijke fotografie. 

 

Ga je mee ? Schrijf dan in tegen uiterlijk 20/06/2021 via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be. Nadere info en 

een naamlijst van alle deelnemers word je in de week van 21/6 nog bezorgd zodat je eventueel met iemand kan 

afspreken om te carpoolen.  

Opgepast: indien het windstille dag is, dan is er geen activiteit op het water en gaat de sessie windsurfer-

fotografie niet door. 

 

Tot binnenkort. 

nieuwsbrief 

4 juni 2021 
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Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  

 

 

mailto:dirk.vergote@skynet.be
http://www.dzlauwe.be/

