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Beste fotovriend, 

 

Zet je schrap want deze maand gaan we er flink tegenaan. 

Clubwedstrijd - vrijdag 10/11/2017 –  cultureel centrum Lauwe 

Onze volgende bijeenkomst wordt een van de hoogtepunten van het werkjaar want op het programma staat het 

2
de

 en meteen laatste luik van onze clubcompetitie voor 2017.  

Vrijdag 10 november verwachten we iedereen om 19u45 stipt in het cultureel centrum Lauwe, 

Wevelgemstraat 20, voor de clubwedstrijd “vrij onderwerp”.  

Hiervoor mag je 7 digitale beelden insturen tegen uiterlijk maandagavond 6 november 2017 via 

www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be.  

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Cardon-Rik_Korenboem.jpg) 
- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd bij DZL en mogen ook niet sterk 

gelijkaardig zijn aan vorige. 

 

Onze werken worden beoordeeld door 3 vrienden van fotoclub Eernegem Bellebos. Kwaliteit is dus geboden.  

Hun score wordt toegevoegd aan de punten van de wedstrijd “fotoreeks” van juni ll. Onderstaand geven we 

nogmaals de stand mee, thans herleid tot 2 x 60 punten= max. 120 p.  

De eindrangschikking wordt opgemaakt op basis van 2 + 7 = 9 werken.  

Het werk dat vrijdag a.s. de hoogste score behaalt, is meteen de beste foto van 2017. 

Veel succes aan alle deelnemers. 

Bespreking herfstfoto’s - woensdag 22/11/2017 – gemeentehuis Lauwe 

Een 13-tal “dapperen” bewandelden zondag 22 oktober de herfstpaden van provinciaal domein ’t Veld in 

Ardooie. Dank voor uw deelname aan deze gezellige uitstap. 

De resultaten bewonderen we graag op een fotobabbel op woensdagavond 22 november om 19u30 in ons 

werklokaal in het gemeentehuis Lauwe. Iedereen is welkom, ook wie niet deelnam aan de wandeling. 

Hert is de bedoeling om van de gemaakte beelden een groepsdiaporama te maken. Breng op de avond zelf 

uw beste (gecorrigeerde) beelden mee op usb-stick. U mag die ook aanvullen met eventuele close-up 

herfstbeelden (bv. paddenstoelen) van andere locaties. Dergelijke foto’s mogen ook aangeleverd worden door 

clubleden die niet deelnamen aan de wandeling in Ardooie. 

Rangschikking clubwedstrijd -  

Voor alle duidelijkheid en om openlijke discussies zoals op vorige clubvergadering te vermijden, willen we 

nogmaals verduidelijken dat de opsplitsing in een A en B-reeks de loutere goede bedoeling heeft om meer 

clubleden de kans de geven om een plaats te verdienen op het ere-schavotje en op die manier een positief 

duwtje in de rug te voelen om verder goed te presteren.  

Voor 2017 werden in de A-reeks de 9 clubleden met de beste eindrangschikking van de clubcompetitie 2016 

opgenomen + de kampioen van de B-reeks. In de A-reeks steken alle overige deelnemers.  

De laatste van de A-reeks zal dus volgend jaar terug tot de B-reeks behoren, terwijl in de B-reeks de kampioen 

van 2017 zich zal moeten bewijzen in de A-reeks 2018. Op die manier proberen we de kansen wat gelijker te 

verdelen, maar ook de competitiedrift wat aan te wakkeren.  

 

nieuwsbrief   1 november 2017 
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Wie niet aan de vorige wedstrijd ‘fotoreeks’ deelnam, mag uiteraard wel nog deelnemen aan de reeks ‘vrij 

onderwerp’ van 10/11/2017. Nadeel is dat slechts 7 i.p.v. 9 werken meetellen voor de eindrangschikking. Maar… 

de olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” blijft gelden. 

 

Voorlopige stand: 

 

Groep A 

   

totaal fotoreeks 

op 120 p. 

1 Maerten Eddy   100,50 

2 Beernaert Bart   96,37 

3 Barbe Hein   95,66 

4 Vergote Dirk   95,66 

5 Cloet Jean-Marie   93 

6 Lagae Raphael   88,12 

7 Braet Anne   88 

8 Vergote Elien   87,75 

9 Barbe Eric   78,66 

10 Vercruysse Christian   0 

     
Groep B 

   

totaal fotoreeks  

op 120 p. 

1 Hostens Luk   93,66 

2 Vanzieleghem Eric 

 

93 

3 Delbecque Catharine 

 

91 

4 Cottyn Jacques 

 

83,62 

5 Chiers Johan 

 

81,66 

6 Joseph Rafael 

 

81,37 

7 Descamps Guido 

 

80,66 

8 Wallaert Kristijn 

 

73,33 

9 Reynaert Marc 

 

43,12 

10 Bruggeman Frans 

 

34,66 

 

Tot vrijdag 10 november. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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