
Beste Fotografieliefhebbers, FKG leden,  

 

" Ik zal maar direkt met de deur in huis vallen ".  

Een meerderheid van de leden heeft enthousiast gereageerd op mijn initiatief om een 

extra ronde aan de agenda toe te voegen .... het gaat dus door, er komt een extra digitale 

ronde.  
We verwachten onafhankelijk van de C crisis rond 22 juni een uitslag te hebben van de 

externe jury voor wat ronde 4 betreft.  

Het lijkt me prettig als we de foto's voor de extra digitale ronde vanaf maandag 29 juni 

maar uiterlijk op 5 juli via email naar Pierre sturen op dezelfde manier als we de foto's 

voor ronde 4 versturen ( filenaam wordt deze keer : EDR-lidnr-fotonr-2020 ). EDR staat 

voor ExtraDigitaleRonde maar we kunnen ook iets anders bedenken natuurlijk.  

Als we allemaal dezelfde filecodering gebruiken dan heeft Pierre er minder werk mee.  

De extra ronde handelen we digitaal af dus we komen niet in conflict met de agenda van de 

club.  

 

Ik heb van 1 lid een " negatieve reactie " gekregen, ik heb echter begrip voor zijn 

beweegredenen, " omdat ik buiten FKG nog op twee fronten / bij 2 andere clubs aktief ben, 

heb ik geen behoefte aan een extra inlever-ronde bij FKG ".  

 

Enkele andere reacties .....  

- Het is een goed plan, dank je voor je poging wat extra aktiviteit te krijgen in deze tijden.  

- Ja dat is een goed idee, We moeten onszelf toch blijven uitdagen, Ik doe mee. Het 

onderwerp mag voor mij weer vrij zijn. Ik heb de vorige keer goede tips en aanwijzingen 

gekregen het zou mooi zijn daar weer ruimte voor in te plannen.  

- Ik vind het een goed idee, zit er ook mee te worstelen dat er weinig gebeurd, nieuwe foto's 

maken zit er ook niet echt in maar ik heb nog wel wat foto's waar ik wat commentaar op zou 

willen hebben.  

- Ik vrees dat het langer kan gaan duren dan eind mei, we zouden deze tijd als thema kunnen 

nemen hoe verlaten is mijn straat, dorp, stad.  

- Vind het een goed initiatief, al weet ik niet of ik goeie foto's heb om in te leveren want ik 

heb ontzettend weinig gefotografeerd de laatste tijd.  

- Een extra digitale Corona-ronde heeft zeker mijn interesse, deze dient m.i. wel volkomen los 

te staan van de huidige jaarplanning fotograaf v h jaar verkiezing enz. Externe jurering zou ik 

achterwege laten.  

- Prima idee om een extra ronde toe te voegen aan de bestaande planning, misschien is het een 

idee om deze ronde niet voor hetzelfde onderwerp, maar voor dezelfde techniek te gaan ik 

denk aan ICM of dubbele belichting bijvoorbeeld.  

- Ik vind het een goed idee, zo blijft men toch bezig, ik ga zeker mee doen !  

- Het is wel belangrijk dat er een voorronde komt waarop de leden commentaar op mijn foto's 

kunnen geven. Alleen stemmen heeft niet mijn voorkeur.  

- Ik wil zeker daaraan meedoen, met of zonder thema (zonder thema is gemakkelijker om 

iedereen mee te krijgen, maar moeilijker om te jureren).  

- Ik steun je voorstel, Een extra ronde kan nooit kwaad, als er dan ook een duidelijk thema aan 

gekoppeld is. Het is jammer dat ronde 2 nog steeds niet afgehandeld is.  

- Ik doe mee aan de extra ronde, maar ik wil ook steekhoudend commentaar waar ik iets mee 

kan om me verder te ontwikkelen.  

 



Conclusie : we hebben er zin in, er komt een extra digitale ronde inclusief een voorronde 

met de mogelijkheid commentaar op onze foto's te ontvangen, we hanteren dezelfde 

afhandeling als voorgesteld voor ronde 4.  
 

Wat mij betreft is een externe jury prima maar we kunnen het ook een keer zonder doen.  

 

groetjes, en ..... blijf vooral gezond,  

John Feron  

 

PS : zet de week van 29 juni tot 05 juli in je agenda zodat je niet vergeet je 4 foto's ( of evt 2 ) 

bij Pierre aan te leveren   
 


