63ste jg.2018
Beste clubleden en fotovrienden,
Maandag 14 mei
-Woordje van de voorzitter
-Inleveren foto's voor thema 'verlaten'. (zie verder in programma)
8 digitale beelden aan 1080 px opstaande (verticale) zijde
-Best of West reeks I.
-Foto's St-Bernardus De Panne: gelieve een aparte map te maken.(zie verder in prog.)
-1ste selectie 'klassieke thema's'-Natuur-travel+journalisme-portret+model. (15 juni sluiting)
Jurering 30 juni.-4 beelden per auteur-1080 px x 1920 px.-300dpi.
-Bestandsnaam: A1-reiger-TytecaLudo.jpg (A staat voor natuur-B travel+journalisme-C
portret en model)
Zie verder in programma voor meer uitleg.
-Vrij werk.
Maandag 28 mei
-Woordje van de voorzitter
-Inleveren digitale beelden 'klassieke thema's'. (sluiting 15 juni)
Club aangesloten bij het WVFD betalen 3 € per thema. (9 € voor de drie thema's)
-Shoot op locatie in juli. Hierover later meer info.
-Vrij werk
Zaterdag 9 juni clubuitstap naar Antwerpen.
Maandag 11 juni
-Woordje van de voorzitter.
-Foto's uitstap naar Antwerpen.
-Best of Best: Foto van het jaar (zie uitleg verder in programma)
-Resultaat clubwedstrijd muziek. Jury Fodiak Klerken.
Maandag 25 juni (laatste vergadering voor het verlof)
-Woordje voorzitter.
-Bijzondere thema's 'de mens' en' puur natuur' werden in 2017 geëvalueerd door jury mogen
nu meedoen aan de wedstrijd specifieke onderwerpen. (D & E)
-4 beelden per auteur aan resolutie 1080 x 1920 px. -300 dpi. Betalend!
Zelfde voorwaarden als voor de klassieke thema's. (zie verder in het programma)
-Vrij werk

Club etentje op vrijdag 23 maart
Met 17 deelnemers schoven we onze voeten onder tafel voor het jaarlijks club etentje dat doorging
in het restaurant De Maretak te Adinkerke. Het was een gezellige avond.

Specifieke thema's Best of West
Op maandag 3 september kunnen de digitale beelden ingebracht worden voor dit thema. De
onderwerpen zijn D-de mens en E-puur natuur. Let wel dat de beelden max. twee jaar oud mogen
zijn. Dit kan gecontroleerd worden via de exif gegevens.
Dit is ook een betalende inzending: 3 € per thema. Te voldoen bij inbrengen.
Uiterste inzend datum 14 september-jurering 28 september.

Vergaderingen tot eind dit jaar
-Maandag 3 september
-Maandag 17 september
-Maandag 1 oktober
-Maandag 15 oktober
-Maandag 29 oktober
-Maandag 12 november
-Maandag 26 november
-Maandag 10 december-24 (kerstavond geen)

Reglement Best of West (WVFD) Klassieke thema's (Best of West)
In het kort de voornaamste zaken: Er zijn 5 thema's.
Klassieke thema's: A/Natuur (ND)-B/Journalistiek en travel-(PJ)-C/Portret en model (MO)
Dit thema moet tegen 15 juni binnen zijn.
Let wel: Lid van het WVFD betalen (Veurne)-betaalt per thema 3 €
De beelden mogen maximaal 2 jaar oud zijn! (Exif gegevens)
Bestandsnaam: A1-Reiger-TytecaLudo.jpg (A staat voor natuur en nr. 1 voor beeld 1)
Hoofdletters en kleine letters zoals in voorbeeld.
Speciale thema's: D/De mens (M) en E/Puur natuur (PN). (eerder evaluatie door jury gedaan)
Zelfde principe als bij de klassieke thema's. Ook betalend.
Telkens 4 digitale beelden per thema aan 1080 px x 1920 px opstaande of verticale zijde -300
dpi-

Programma WVFD 2018
Het programma voor de komende maanden is steeds terug te vinden op de website van het WVFD.
Ook kan je het reglement van de Best of West 2018 hier terugvinden.

Thema 'verlaten'
Thema verlaten is dezelfde werkwijze als het thema ''de mens' en 'puur natuur'. Er mogen 8 digitale
beelden ingestuurd worden. Bestand 1080 px opstaande of verticale zijde aan 300 dpi.
Bestandsnaam is Familienaam-voornaam-01 tot 08-titel.jpg (streepjes niet vergeten)
Inzenden tegen 25 mei. Beelden overmaken via WeTransfer. Het jaar daarop kunnen de beste
beelden meedoen aan de wedstrijd. Bespreking met commentaar wordt aan de club overgemaakt.
vb. Tyteca-Ludo-01-op weg.jpg (Let op de juiste bestands-benaming!)

Clubwedstrijd 2019 'architectuur'.
Voor het komend werkjaar is architectuur het thema.
Er mogen 8 digitale beelden ingestuurd worden aan resolutie 1080 opstaande of verticale zijde.
Nog heel wat tijd dus om beelden te maken.

Gevleugelde stad Ieper
Dit jaar kan je opnieuw foto's insturen van de 'Gevleugelde Stad' Ieper.
Een selectie van de beste inzendingen wordt tentoongesteld in Het Perron, en misschien is je foto
geselecteerd voor de affiche volgend jaar.
Foto's (digitaal) kunnen vanaf 23 april opgestuurd worden tot 31 mei.
Naam, adres, telefoon en e-mail adres vermelden in bijlage. Op de foto mag enkel titel staan, geen
naam. Reglement te vinden op de site van De Gevleugelde stad.
De beelden moeten in hoge resolutie worden opgestuurd.
Adres: De Gevleugelde Stad, p/a. Cultuur Centrum Ieper, B-8900 Ieper.
Mail: gevleugeldestad@mac.com

Foto's L. Tyteca

Foto shoot met Lien en Falke
Een 10-tal leden namen deel aan de portret shoot op maandag 2 april. Er werden twee studio's
ingericht één met kunstlicht en één met flitslicht. Inmiddels zijn alle digitale beelden en foto's aan
de modellen geleverd. Beide modellen waren heel tevreden met de genomen foto's.
Hierbij een foto van Herwig en Greta.

Foto Herwig.

Foto Greta.

Shoot op locatie
In de maand juni zullen we nog een portret shoot op locatie inrichten.
De datum en plaats zullen tijdig bekend gemaakt worden. Hierbij enkele foto's van de shoot in het
kasteelpark van Beauvoorde. (zie verder in het programma) (foto's L. Tyteca)

Best of West 2018
Reglement van de klassieke thema's
1. De wedstrijd staat open voor alle amateurfotografen.
2. Best of West is een wedstrijd. Discipline: geprojecteerde beelden ( PI : Projected
Images) waaronder 5 thema’s : A ( natuur ) , B (journalisme & travel ) , C (portret &
modellen ) , D (de mens), E (puur natuur).
3. Per auteur mogen er maximaal 4 digitale beelden per thema doorgestuurd worden.
Maximum aantal beelden per auteur voor deze wedstrijd is dus 4 x 5 thema’s = 20
beelden.
4. De beelden (horizontale en/of verticale): hoogte moet 1080 pixels zijn, breedte naar
keuze tot maximaal 1920 pixels. Het bestand als jpg bestand op 300dpi (maximale
kwaliteit) doorsturen.
5. Bestandsnaam: themaletter en nummer 1 tot 4 voor elke sectie (streepje) titel (streepje)
naam en voornaam van de auteur (punt) jpg.
Voorbeeld: A1-Stokstaartje-WillemsDanny.jpg
Drukletters en kleine letters te gebruiken zoals in het voorbeeld.
1. De ingediende beelden mogen maximaal 2 jaar oud zijn. Het bewijs moet geleverd
worden door de EXIF files mee te sturen.
2. De beelden moeten via WeTransfer doorgestuurd worden naar het e-mailadres van

WVFD: wvfd@telenet.be. Het inschrijvingsformulier (een excelbestand dat je op de
website WVFD vzw vindt en kan downloaden) ingevuld met computer, eveneens via email naar wvfd@telenet.be sturen. De Inzendingen mogen individueel of per club
gebeuren.
3. Inschrijvingsgeld per auteur:
1. De deelnemer, lid van een bij het WVFD aangesloten club, betaalt per thema
€ 3,00. Voor 3 klassieke thema's is dit € 9,00.
• Het WVFD kan het lidmaatschap van deze deelnemer navragen bij de
betrokken club. Bij ontstentenis van bevestiging vanwege deze club,
wordt de auteur geacht de prijs te betalen uit punt b.
2. De deelnemer, geen lid van een bij het WVFD aangesloten club: betaalt voor
deelname aan (1) één thema € 6,00, voor deelname aan (2) twee thema’s €
11,00, voor (3) drie thema’s € 16,00, voor (4) vier thema’s € 21,00 en voor (5)
vijf thema’s € 25,00.
3. Het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer BE02 6528 4568
0640van WVFDvzw met vermelding naam van de deelnemer (volgens
inschrijvingsformulier)

4. De goede ontvangst van de beelden, het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld
zal door de wedstrijdorganisator per e-mail aan de afzender bevestigd worden.
5. De jurering bestaat uit 2 delen:
1. Klassieke thema’s: (A, B en C) week van 15 augustus 2018.
2. De speciale thema’s ( D en E) eerste week oktober 2018.
3. De jurering is niet openbaar maar wordt door een professionele jury uitgevoerd
onder toezicht van minstens 1 bestuurslid.
6. Er zullen medailles en trofeeën uitgereikt worden op de proclamatie op 27.10.2018.
Plaats en uur worden later meegedeeld.
7. Een auteur kan maar met één medaille per thema bekroond worden.
8. De beslissing van de jury is onherroepelijk.
9. Van elk thema zullen de 3 beste foto’s afgedrukt worden. Zij zullen op de proclamatie
tentoongesteld worden. De auteur kan tijdens de tentoonstelling zijn foto’s aankopen
tegen de helft van de kostprijs. Nadien wordt aangenomen dat de auteur afstand doet
van deze print. Het WVFD wordt dan eigenaar van de print. Het WVFD kan de print
verkopen of gebruiken voor toekomstige tentoonstellingen. De auteur behoudt ten alle
tijde zijn auteursrechten.
Er werd onlangs een mail doorgestuurd i.v.m. De aankoopprijs van de geselecteerde
foto's.

Best of the Best( top 5) -Foto van het jaarIndien je nog de ingestuurde digitale beelden en de twee geselecteerde van Best of West (reeksen A
tot I) 9 reeksen zou hebben kan je meedingen voor de foto van het jaar in de fotoclub.
Uit de reeksen met de twee beste beelden wordt na jurering door de clubleden de 'beste' foto
gekozen die dan foto van het jaar 2018 wordt, en twee maanden op de website zal prijken.
Indien je de reeksen niet meer zou hebben bewaard zal Willy het nodige doen om deze op te vissen
uit zijn opgeslagen mappen. Kijkt dus best nog eens zelf als je ze nog hebt staan.

Uitslag clubwedstrijd muziek
Op maandag 11 juni (indien reeds doorgestuurd)) wordt het resultaat bekend gemaakt van de
clubwedstrijd muziek. De foto's werden gejureerd door de fotoclub Fodiak uit Klerken. De maker
van de beste foto wordt beloond met een prijsje in natura. De notificatie zal naar de leden worden
doorgestuurd.

Foto's De Panne
De foto's mogen in resolutie van 1080 opstaande zijde aan 300 dpi worden meegebracht voor preselectie in de club. Bij uiteindelijke selectie voor afdruk in St-Bernardus dienen ze in een zo groot
mogelijke resolutie worden aangeleverd. Bewaard dus de oorspronkelijke bestanden.

Foto uitstap naar Antwerpen
Op zaterdag 9 juni gaat een clubuitstap door naar Antwerpen. We vertrekken om 8 u. aan het station
in Veurne. In Antwerpen zullen we vooral de regio rond het Mas en het nieuwe Havenhuis
bezoeken. Terug rond 18 u. Later volgt nog een berichtje met bevestiging van de uitstap.

Shoot op locatie
We zullen deze zomer voor de geïnteresseerden een shoot plannen in het bootrestaurant De
Normandie in Koksijde. We kunnen gebruik maken van zowel de locatie rondom (duinen) als op de
boot zelf. We trachten een twee à drie modellen hiervoor warm te maken. De shoot zou doorgaan op
donderdag 5 juli vanaf 14 u 30. Dit is echter onder voorbehoud van beschikbaarheid van de
modellen. Bij slecht weer gaat dit niet door. We zouden werken met reflectieschermen en invulflits
bij daglicht. We houden jullie op de hoogte. (foto's L. Tyteca)

Oostende voor anker
In het O.H. Hemelvaart weekend van donderdag 10 tot zondag 13 mei gaat in Oostende opnieuw dit
evenement door. Het is er heel druk voor wie met de wagen komt en moeilijk om een parkeerplaats
te vinden. Daarom neem je beter de tram vanuit Nieuwpoort (vrij parkeren voor de vismijn bij
tramhalte) of neem je de tram in Middelkerke. (foto's L.Tyteca)

Breedbeeld fotowedstrijd
Het vroegere CvB nu Breedbeeld richt een fotowedstrijd in met thema vrij. De deadline is 31 mei.
Er mogen max. 3 beelden ingestuurd worden. Het reglement en de voorwaarden zijn te vinden op de
website van Breedbeeld. https://breedbeeld.org en informatie: info@breedbeeld.org

Lezing door Bart Heirweg
Op woensdag 6 juni om 19 u 30 gaat in het Natuureducatief centrum het Duinenhuis, Bettystraat 7,
te Koksijde een interessante lezing door met als gast Bart Heirweg. Vooraf inschrijven op de
website www.coxyPics.be doorklikken naar 'inschrijven op activiteiten'. Zeker de moeite!

Prettig verlof en tot maandag 3 september!

