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Hoe beeldmateriaal indienen voor bespreking op een clubavond én 
voor deelname aan fotosalon FODIFI? 

 
De afspraken in verband met het indienen van digitale beelden en geprinte foto's voor 
bespreking op een clubvergadering én om in aanmerking te komen voor het volgende 
fotosalon (mei 2017) zijn hierna beknopt samengebundeld. 
 
De volledige beschrijving vind je op de website www.fodifi.be in het menu Leden FODIFI 
onder de rubrieken Digikeuring, Fotokeuring, Diginormen en Webfoto's. 
 
De belangrijkste afspraken op een rijtje: 
 

Voor bespreking van  

 digi's: 

 maximaal 3 beelden per avond (een reeks telt voor 1 beeld) 
 beelden indienen ten laatste op woensdagavond voor de clubvergadering --> op 

maximaal formaat 1920 x 1080 pixels sturen naar fodifi@gmail.com  
Let op: als je de beelden per e-mail opstuurt, kies dan voor je bijlagen altijd “originele 
grootte”. Doe je dat niet dan worden ze verkleind en dat is niet goed voor de projectie 
achteraf! 

 noteer in de aanspreking of het onderwerp "Aan voorzitter..." 
 elk beeld krijgt als bestandsnaam de titel van het werk. Er wordt geen aanduiding van 

de auteur in de bestandsnaam vermeld! 
 voor de beelden die deel uitmaken van een reeks heeft de bestandsnaam de 

volgende opmaak : ZZ[spatie][titel][spatie]0-n (overzichtsdigi); 
ZZ[spatie][titel][spatie]1-n (digi 1); ZZ[spatie][titel][spatie]2-n (digi 2); ...; 
ZZ[spatie][titel][spatie]n-n (digi n) 

 een 'verbeterde digi' kan door de auteur opnieuw worden aangeboden op een digi-
vergadering en krijgt als naam : 0[spatie][titel] --- 0 is het cijfer nul en niet de letter 
O!!! Zo komt deze digi vooraan in de presentatie. 

 foto's: 

 in principe is er geen maximum aantal vastgelegd. Op de avond zelf kan het aantal 
evenwel beperkt worden, afhankelijk van het totaal te presenteren foto's 

Voor het fotosalon: 

 Na selectie door een jury kunnen de goedgekeurde digi's in aanmerking komen voor 
het fotosalon. Indien de auteur echter wenst dat 1 van zijn goedgekeurde digi’s niet 
wordt geselecteerd voor de digiprojectie op het jaarlijks salon, kan hij dit melden aan 
Marc. 

 Enkel goedgekeurde digi's komen in aanmerking voor een eventuele deelname aan 
het jaarlijks fotosalon als “foto”. Een bijkomende voorwaarde is dat deze digi’s als 
prints worden gepresenteerd op een fotovergadering. Hierna kan de fotograaf ze 
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opsturen naar inbox.fotosalon@gmail.com. De bestandsnaam heeft volgend 
formaat : [voornaam fotograaf][spatie][titel digi];  
voor een reeks is dit : [voornaam fotograaf][spatie]ZZ[spatie][titel digi][spatie]0-n 
(overzichtsdigi); [voornaam fotograaf][spatie]ZZ[spatie][titel digi][spatie]1-n (digi 
1); ...; D[spatie][voornaam fotograaf][spatie]ZZ[spatie][titel digi][spatie]n-n (digi n). 
Het cijfer n geeft het aantal digi’s in de reeks aan!!! 

 foto's die je in aanmerking wilt laten komen voor het fotosalon moeten eerst 
besproken worden op een clubvergadering. Daarna dient de fotograaf ze op te sturen 
naar inbox.fotosalon@gmail.com. De bestandsnaam heeft volgend formaat : 
F[spatie][voornaam fotograaf][spatie][titel foto]. Stuur de beelden eveneens op met 
een grootte van 1920 x 1080 pixels maximaal. 

Voor de website:  
 
Als lid kan je zowel (liefst goedgekeurde) foto's als digis in je persoonlijke portfolio laten 
opnemen. Stuur deze beelden naar foto@fodifi.be.  Het formaat is maximaal 1920x1080 
pixels en de bestandsnaam heeft het formaat : nn[spatie][titel][spatie]©[spatie][voornaam 
+ achternaam fotograaf]  
Hopelijk is dit allemaal duidelijk, maar wie nog vragen heeft... laat maar horen. We kunnen 
onze communicatie er enkel door verbeteren. 
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