62ste jg.2018
Maandag 3 september-Woordje van de voorzitter.
-Inleveren van speciale thema' s de mens (M) en puur natuur.(PN) die eerder werden
geëvalueerd eerder dit jaar.
-Leden van het WVFD betalen 3 € per thema. Te vereffenen op 3 september.
-De beelden mogen max. twee jaar oud zijn (Exif gegevens)
-Bestandsnaam: M1-Wandelaar-TytecaLudo.jpg (M staat voor de mens en nr.1 voor beeld 1)
-Hoofdletters en kleine letters zoals in voorbeeld.
4 digitale beelden per thema aan 1080 px opstaande zijde-300 dpi. (geen randje)
Beelden moeten mij toekomen via Wetransfer tegen 10 september!
-Foto's portret shoot de Normandie.
-Voorstel voor workshop fotograferen met trage sluitersnelheid.
-Voorstel clubuitstap naar fototentoonstelling van Michiel Hendryckx in Blankenberge.
-Lidgeld 2018-2019 blijft op 20 € , kan nu vereffend worden.
-Vrij werk
Zondag 16 september prijsuitreiking CEWE wedstrijd “Made in Belgium”
Meise plantentuin.
Maandag 17 september-Woordje voorzitter.
-Resultaat 'Best of the Best'-Foto van het jaar-Deelname aan het kunstevenement “Toeren en Loeren” in de stadsbibliotheek van Veurne.
De kunstenpromenade gaat door van zaterdag 9 tot 16 december tijdens de openingsuren van
de bibliotheek. (Mogelijks andere locatie?)
-Best of West reeks A. (bestandsnaam zoals vroeger)
-Vrij werk
Maandag 1 oktober
-Woordje van de voorzitter
-Uitwerking project “trage sluitersnelheid” foto's en fototoestel mogen meegebracht worden.
Uiteraard is een statief ook van toepassing.
-Vrij werk

Zaterdag 13 oktober WVFD uitstap naar Antwerpen. Zie eerder toegestuurde mail.
Maandag 15 oktober
-Woordje van de voorzitter.
-Best of West reeks B.
-Vrij werk en foto's uitstap Antwerpen indien reeds voorhanden.
-Afspraken voor portret shoot op maandag 29 oktober.
Proclamatie Best of West themawedstrijden WVFD op zaterdag 27 oktober.
Maandag 29 oktober
Portret shoot met drie modellen. Er zullen twee studio's ingericht worden met diverse
(nieuwe) achtergronden. Visagiste aanwezig.

Shoot De Normandie
Een zevental leden namen op donderdag 5 juli onder een stralende zon deel aan de shoot in het het
bootrestaurant/feestzaal De Normandie te Koksijde. De modellen Zoë, Tess, Elodie en Noa hadden
het naar hun zin en er werden heel wat mooie foto's genomen zowel in als op het bootrestaurant.

Model Zoë

Model Noa

Model Noa

Model Elodie

CEWE fotowedstrijd 2018
Afspraken voor prijsuitreiking te Meise in de Plantentuin op 16 september
Een zevental leden behaalden één of meerdere nominaties. Nu maar hopen dat er enkele ervan in de
prijzen vallen. Wie gaat mee?

Clubwedstrijd 2019 architectuur.
De nieuwe clubwedstrijd heeft als thema architectuur. Deze zal in mei volgend jaar gejureerd
worden door een vreemde jury. Begin alvast eens rond te kijken naar geschikte onderwerpen.
Foto genomen in Porto.

Gevleugelde stad Ieper
Etienne heeft één aanvaard werk behaald in deze wedstrijd. Indien er nog leden zijn die een of
meerdere aanvaarde foto's hebben behaald mogen dit steeds melden.

Fotoclub Westhoek op facebook
Sedert enkele maanden kunnen de leden die een facebook account hebben inloggen op facebook. Je
moet wel eerst een vriendschapsverzoek plaatsen. Eens vriend kunnen foto's geplaatst worden of
berichten via chat verstuurd worden naar elkaar. Dus voor de leden die nog geen facebook account
hebben is het aangeraden om er eventueel een aan te maken teneinde berichten en foto's te plaatsen.
Een account maken is gratis, niemand is uiteraard verplicht een account aan te maken.

Best of the Best-Foto van het jaarDe foto's worden gejureerd door drie personen die onderlegd zijn in fotografie. Bart Seys, Sabine
Deschrijver en Daniele Doorewaard. Foto's van deze personen zijn te vinden op hun facebook.
De uitslag wordt bekend gemaakt op maandag 17 september.

Uitslag clubwedstrijd muziek.
De foto's werden gejureerd door Fodiak Klerken. + foto.
Hierbij de vijf werken met de meeste punten: 1ste- Little Kim van Jan Ruckebusch (58/60)
2de-Overgave van Ludo Tyteca (54/60)-3de-Bart Peeters van Etienne Ocquet (52/60)-4de-Veurnse
vrijdag van Etienne Ocquet (52/60) -5de-Matthias Lens van Willy Meerschaert (52/60)
Hierbij de best gequoteerde foto's. (Jan-Ludo-Etienne)

Foto Jan Ryckebosch

Foto Ludo Tyteca

Foto Etienne Ocquet

Clubuitstap WVFD naar Antwerpen op 13 oktober.
Op zaterdag 13 oktober gaat een clubuitstap door ingericht door het WVFD .
We vertrekken om 07.00 uur met de trein in het station in Veurne. De prijs per persoon komt op 48
€. Inschrijven kan tot 15 september via de formulieren van het WVFD te vinden op de mail die op
23 augustus werd doorgestuurd, waar je ook al de gegevens kan terugvinden.

Fotowedstrijd “Over struikelblokken”.
Info hierover werd reeds eerder toegestuurd. Max. 4 foto's per persoon voor 30 september naar
overstruikelblokken@gmail.com
Eerste prijs 200 '€. De beste foto's worden tentoongesteld in de bibliotheek van Kortrijk van 3
december tot 30 januari 2019. Info: www.overstruikelblokken.be

Fotonale Brugge met thema landschap.
Nog tot 31 oktober kunnen 3 foto's (digitaal) doorgestuurd worden naar fotonale@brugge.be via
Wetransfer. Landschap is niet streekgebonden.
Bestand minimaal 3000 x 2000 px. aan 300 dpi. Meer info via website van Fotonale Brugge 2018.

Fotowedstrijd “Tegenstellingen”
Zoals eerdere wedstrijden”verlaten”. 10 digitale beelden per lid aan 1080 opstaande zijde aan 300
dpi. Er worden enkel commentaren gegeven door juryleden op deze beelden. Deze kunnen in 2019
dan meedoen aan de wedstrijd van het WVFD.
Bestandsnaam is familienaam-voornaam-01 tot 10-titel.jpg. (streepjes niet vergeten)
vb. Tyteca-Ludo-01-aan zee.jpg

Resultaat van de Best of West themawedstrijd klassieke thema's
Op de valreep werd het resultaat doorgestuurd van de klassieke themawedstrijd;
Thema's portret-journalistiek-natuur.
Portret: één of meerdere aanvaardingen:

Karine met 'makers'
Ludo met 'pauwenveren'
Etienne met 'serieus' en 'maskers'
Freddy met 'kleine meid op een kinderfiets' en 'saai'
Marleen met 'secretaressen'

Journalistiek: één of meerdere aanvaardingen: Etienne met 'op de duin'
Willy met 'strandfiets'
Freddy met 'oversteek' en 'oude cafés in de WH'
Natuur: één of meerdere aanvaardingen: Eddy met 'the web'
Roos met 'roodkop vuurkever'en 'aan tafel'
Freddy met' drie bomen'
'mistige morgen'
'verwelkt'
'bruine korenbout'
In totaal werden 18 foto's aanvaard.
De verdeling van de prijzen zal in september gebeuren conform de uitslag van de jury.
Proficiat aan de leden waarvan foto's werden aanvaard.
Foto's natuur van Freddy en Roos

Hierbij nog enkele foto's van de zomershoot in de Normandie.
Marleen, Etienne, Willy, Karine, Ludo, Els en Greta namen aan de zomers shoot deel.
Op de foto: Zoë-Elodie-Noa.

