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Beste fotovriend, 

 

Het zal je allicht verwonderen dat je zo vroeg een nieuwe nieuwsbrief krijgt toegestuurd. Onze eerstkomende 

activiteiten vereisen immers bijzondere aandacht. 

Themawedstrijd “fotoreeks” - vrijdag 09/06/2017 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

Het eerste luik van het clubkampioenschap is een “specialleke”, nl. een themawedstrijd “fotoreeks”.  

Je kan deelnemen met 2 reeksen. Een reeks bestaat uit minstens 3 en maximum 5 foto’s (digitale beelden, geen 

prints). Het onderwerp van deze themawedstrijd is vrij. 

Opgepast: er zijn specifieke vereisten inzake inhoud en lay-out. 

Inhoud 

Een fotoreeks is een reeks van 3 of meer foto’s rond eenzelfde onderwerp en die samen een verhaal vertellen. 

De beelden moeten dus iets met elkaar te maken hebben. Individuele foto’s die gewoon samen in één sjabloon 

geplaatst worden maar in feite niets met elkaar gemeen hebben of geen verhaal vertellen, horen hier dus niet in 

thuis. Het beeldverband zal trouwens één van de criteria zijn waarmee de jury zal rekening houden bij de 

beoordeling. 

Lay-out 

Je kan kiezen uit een samenstelling van 3, 4 of 5 foto’s die in een collage of sjabloon moet geplaatst worden. Dat 

sjabloon moet een verhouding hebben van 16 x 9 van minstens 1920 pixels breed en 1080 pixels hoogte. Meer 

mag, minder niet. Je kan eventueel gebruik maken van het sjabloon dat je in bijlage vindt.  

De foto’s in een zelfde reeks moeten niet hetzelfde formaat hebben. Er mag dus een mix van verschillende 

beeldverhoudingen en groottes gebruikt worden. De twee fotoreeksen van een auteur moeten ook niet dezelfde 

lay-out hebben. 

Op het sjabloon mag de titel van de reeks vermeld worden, maar niet de naam van de auteur. 

 

De wedstrijd vindt plaats op vrijdag 9 juni, om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. 

Uw 2 fotoreeksen stuur je tegen uiterlijk maandagavond 05/06/2017 via www.WeTransfer.com naar 

Balcaen.Frederik@telenet.be. (Hein is nog op reis)  

Ter herinnering:  
- formaat: 16 x 9  
- bestandsgrootte: minstens 1920 px breed  x  minstens 1080 px hoog 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Coppens-Leen_Straatartiesten Gevleugelde Stad 2017.jpg) 
- inschrijvingsformulier is niet meer nodig. 

 

Wie problemen heeft om zijn fotoreeksen samen te stellen en ze in een gepast formaat of verhouding in een 

sjabloon te plaatsen, kan hiervoor hulp krijgen van: 

- Raphaël Lagae en Dirk Vergote op woensdagavond 31/05/2017 om 19u15 in het werklokaal gemeentehuis 

Lauwe 

- Eric Barbe op de pixelnamiddag van donderdag 01/06/2017 om 14u., eveneens in het werklokaal. 

Wil je hiervan gebruik maken, dan moet je dat wel vooraf laten weten via een e-mailberichtje aan ofwel 

dirk.vergote@skynet.be of eric.barbe@telenet.be.  

Jaarlijkse clubreis - zaterdag 01/07/2017 - Oostende 

Samen met KWB Lauwe waaien we zaterdag 1 juli 2017 uit aan zee. Oostende en Raversijde is dit jaar de 

bestemming van onze clubuitstap.  
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Het programma is als volgt: 

08u30 : bijeenkomst op de parking naast de kerk op Lauweplaats 

08u40 : vertrek (carpooling) naar Oostende. We voorzien gratis te parkeren op de randparking Maria-

 Hendrikapark (Graaf de Smet de Naeyerlaan en Mercatorlaan) vlakbij het station  

10u00 : Koning Leopold II-wandeling o.l.v. een stadgids 

 Deze wandeling presenteert de verwezenlijkingen van koning Leopold II die Oostende aanzien heeft 

 gegeven. Het Oostendse Leopold II-verhaal wordt geprojecteerd tegen de achtergrond van zijn 

 amoureuze belevenissen, de politieke perikelen en waarneembare belle époque-herinneringen 

12u00 : verplaatsing naar Vayamundo, Zeedijk 290-330, Mariakerke 

13u00 : middagmaal in Vayamundo De Kinkhoorn/Ravelingen 

 warm buffet à volonté: soep, saladebuffet, keuze uit 2 hoofdschotels, dessertbuffet en drankenbuffet 

 (water, frisdrank, pils, witte en rode wijn). 

14u30 : duinenwandeling richting Atlantikwall  

 wie minder goed te been is kan de tram nemen (kostprijs vervoer niet inbegrepen) of met de auto gaan 

15u00 : bezoek Atlantikwall (met audiogids) 

 De Atlantikwall is één van de topattracties aan de kust en één van de drie musea op domein Raversijde. 

 De meer dan 60 aanwezige bunkers, observatieposten en geschutstellingen en de 2 km open of 

 onderaardse gangen vormen samen één van de best bewaarde delen van de beruchte Duitse 

 verdedigingslinie ‘Atlantikwall’. Deze werd gebouwd door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

 van de Frans-Spaanse grens tot in Noorwegen. Duizenden bunkers werden toen aangelegd om de 

 havens te beschermen en een geallieerde aanval te verhinderen. In het museum bevindt zich ook de 

 enige bewaarde Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog. Alle aanwezige constructies werden in 

 hun oorspronkelijke staat hersteld en met authentieke voorwerpen en meubilair opnieuw ingericht. Het 

 Openluchtmuseum is de ideale plaats om de sfeer van de ‘Langste dag’ te beleven.  

17u00 : einde bezoek 

 we wandelen terug of nemen de tram en zoeken een gezellig terrasje op om nog wat na te praten. 

 Spreek af met uw chauffeur of reisgezellen voor de terugreis naar Lauwe. 

 

Kostprijs & inschrijving 

Aangezien we geen autocar inleggen, kunnen we de kostprijs laag houden, namelijk slechts 32,00 euro per 

persoon (leden, partners, sympathisanten). De prijs omvat de kosten voor gids, het middagmaal met drank en 

toegang tot provinciaal domein Atlantikwall. De kostprijs of vergoeding voor de verplaatsing moet je dus zelf 

afspreken met uw chauffeur of passagiers. 

 

Het aantal deelnemers is beperkt op max. 40 personen, voor DZL en KWB samen. Wacht dus niet lang om in te 

schrijven. Wie eerst komt, eerst maalt. 

De deelnemerslijst wordt definitief afgesloten op 5 juni 2017. Uitstel is niet mogelijk. 

Inschrijving gebeurt via een e-mail aan dirk.vergote@skynet.be (met vermelding aantal deelnemers) + 

overschrijving van het verschuldigde bedrag op clubrekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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