
4 mei 2020 

Beste clubleden,  

 

Ik hoop dat alles goed gaat met jullie in deze bizarre, onzekere tijd.  
 
 

Zoals is afgesproken en vermeld op onze website kunnen jullie de digitale bestanden 
aanleveren voor de 4e ronde OW. (Onderlinge Wedstrijd)  

 

In een eerdere mail hebben jullie kunnen lezen dat het thema is verschoven naar 
ronde 5 en dat ronde 4 vrij is  

Ieder lid kan maximaal 4 foto's naar mij mailen. 

 

Zoals bekend is er geen bijeenkomst in het Plenkhoes voor de interne 
voorbespreking. Veel leden hechten echter waarde aan het commentaar op hun 
foto's van de overige leden.  
Degene die commentaar willen op hun foto's kunnen bij mij 4 foto's inleveren. Ik stuur 
de foto's dan door naar alle leden. Zij kunnen dan jou hun visie geven op deze foto's.  
Ik stel voor dat je het commentaar op deze 4 foto's alleen stuurt naar de eigenaar 
van deze foto's. Dit om te voorkomen dat elk lid tientallen e-mails ontvangt.  
Degene die geen behoefte hebben aan commentaar op hun foto's en die al een 
duidelijke keuze hebben gemaakt sturen 2 foto's naar mij.  
 

Verder wil ik een aantal zaken vragen aan de leden. Dit bespaart mij veel werk  

*Graag inleveren in de juiste maat: langste zijde max. 1920 pixels. Resolutie laag 72 
of 96.  
*De bestandsgrootte is dan klein.   Deze max 4 foto's naar mij 
mailen: (p.albert@oisec.net). Niet meer via Wetransfer  
*Zoals jullie al jaren doen moesten jullie als je de foto's inlevert in passepartout de 
foto's achter op een naam geven: dat nummer bestaat uit   
ronde nummer-lidnummer bond (laatste 3 cijfers)-fotonummer (Max.4)-jaartal. Voor 
deze ronde wordt dat dan bijv. voor mijn foto 1: 04-053-1-2020.  
Ik zou iedereen willen vragen : als je de foto's naar mij stuurt, geef de foto dan ook 
die bestandsnaam.  
 

Het verzoek is om de foto's voor deze ronde  

-uiterlijk voor 21 mei naar mij te mailen.  
-ik stuur alle foto's op 22 mei naar alle leden  

-leden die dat willen kunnen commentaar geven, zoals hierboven besproken, op de 
foto's van andere leden. Dit kan in de periode van 22 mei t/m 5 juni.    
Dat zijn 2 weken.  
-Voor 10 juni sturen alle leden hun 2 definitieve foto's voor ronde 4  naar mij.   
-Daarna zorg ik dat alle leden deze foto's ontvangen voor een interne jurering  
 

met vriendelijke groet  
Pierre  
 

mailto:p.albert@oisec.net

