
Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL 

 

1 Secretariaat: Boldriesstraat 27, B-8930 Lauwe.  T. 056 40 22 37     GSM 0476 64 56 79 
Email: dirk.vergote@skynet.be   Bankrekening: BE49 7785 2262 7971    website: www.dzlauwe.be 

 

  
 

Beste fotovriend, 

 

We zijn aan de laatste episode van onze 44
ste

 jaargang, maar het vervolg is al geprogrammeerd. 

Vooraleer we daaraan beginnen, vragen we uw aandacht voor nog twee belangrijke clubbijeenkomsten in 

december. 

Evaluatie nieuwe digiporama’s - vrijdag 08/12/2017 –  cultureel centrum Lauwe 

Heb je een of meer nieuwe klankbeeldreeks(en) klaar voor projectie ? Dan zouden we daar graag kennis mee 

maken op onze eerstvolgende clubavond die voorzien is op vrijdag 8 december om 19u45 in het cultureel 

centrum Lauwe, Wevelgemstraat 20.  Deze keer geen wedstrijd, maar een ontspannen evaluatie van de nieuwe 

klankbeeldreeksen die sedert de diaporamawedstrijd van 11/11/2016 tot stand kwamen.  

Neem je deel, stuur dan tegen uiterlijk woensdagavond 6/12 een mailtje naar dirk.vergote@skynet.be met 

vermelding van de titel en de duur van uw reeks(en). Op de clubavond zelf breng je ze gewoon mee op usb-stick. 

Kan je niet aanwezig zijn, bezorg dan je stick vooraf aan een bestuurslid of stuur door aan Dirk via 

www.WeTransfer.com.  

Pixelbabbels “lange belichting” en “fantasie” - woensdag 13/12/2017 – cultureel centrum Lauwe 

Lauwe 
We besluiten het werkjaar met een speciale clubavond die ook een wijziging aan het programma inhoudt. 

Woensdag 13 december verwachten we u om 19u30 in het cultureel centrum,Wevelgemstraat 20 Lauwe (dus 

niet in het gemeentehuis) voor een dubbele pixelbabbel.  

Zoals voorzien zal eerst Hein Barbe ons onthullen hoe hij zijn speciale landschapsfoto’s creëert. Hij gebruikt 

hiervoor ND-filters zoals de “big stopper” om “lange belichtingen” mogelijk te maken, met een bijzondere sfeer 

als gevolg. Wat je nodig hebt, hoe je het moet doen, welke nabewerking er nodig is, dat zal hij ons vrijdag 

uitleggen en demonstreren.  

 

Het 2
de

 deel van de clubavond geven we in handen van Bart Beernaert. Op de clubwedstrijden dit jaar verraste 

hij ons met wel heel speciale, maar ook heel mooie foto’s. Bart liet zijn fantasie de vrije loop, wat resulteerde in 

unieke plaatjes. Hoe hij die fantasiefoto’s ensceneerde, fotografeerde en photoshopte, zal hij ons verklappen.  

 

Het worden dus twee leerrijke pixelbabbels die meteen een waardig afscheid vormen van een heel geslaagd 

werkjaar. Alvast onze dank aan Hein en Bart voor hun medewerking. 

Programma 2018 

In bijlage vind je het programma voor volgend jaar. Het steekt weer boordevol nieuwe activiteiten, vooral heel 

veel mogelijkheden om op stap te gaan met de portrettentrekker in aanslag. Mogelijks wordt het nog aangevuld. 

Niet opgelijst, maar zeker opnieuw aan de orde, zijn de pixelnamiddagen voor PTE, Proshow en fotobewerking 

o.l.v. Eric Barbe en Raphaël Lagae op elke eerste donderdag van de maand. Ondergetekende zorgt ook nog wel 

voor wat aangezien hij in 2018 in grote congé gaat. Later meer hierover. 

 

Wat is er nieuw ? De wedstrijdformule wordt weer wat aangepast. We voorzien 2 clubwedstrijden waaraan je 

telkens met 5 digitale beelden “vrij onderwerp” kan deelnemen. De som van de behaalde scores van deze 10 

werken bepaalt de rangschikking en wie de nieuwe kampioenen van respectievelijk groep A en B worden. 

Onmiddellijk na de 2
de

 wedstrijd zamelen we de werken in voor de “beste foto van het jaar”. Hiervoor mag je 4 
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beelden indienen. Maximum één hiervan mag een nieuw werk zijn. De overige (of alle 4) moeten hebben 

deelgenomen aan de clubwedstrijden 2018. Nam je niet deel aan de clubwedstrijden, dan mag je aan “De beste 

foto” deelnemen met één werk.  

De beelden worden toegestuurd aan 2 juryleden uit de gastjury’s van 2018. Zij worden gevraagd een top 10 op 

te maken. De uitslag wordt bekend gemaakt en besproken op de nieuwjaarsbabbel 2019.  

Daarnaast, zoals al vermeld, heel wat uitstappen die we ofwel zelf organiseren of waaraan we gezamenlijk willen 

deelnemen.  

We hopen dat het programma 2018 in de smaak valt en je DZL trouw blijft. 

Lidgeld 2018 

Je kan vanaf nu uw lidmaatschap bij Digitaal Zien Lauwe al vernieuwen. De kostprijs blijft behouden op 25,00 

euro. Uw bijdrage kan je bezorgen door: 

- overschrijving op rekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe; 

- betaling aan penningmeester Koen Depaemelaere (of secretaris Dirk Vergote) op de clubavonden 8 en 13 

december. De nieuwe lidkaarten worden uitgereikt op de nieuwjaarsbabbel op 12/01/2018. 

 

Voor het Centrum voor Beeldexpressie wordt er geen supplementair lidgeld meer gevraagd. We werking wijzigt 

grondig. Er is enkel door de clubs nog lidgeld verschuldigd, waardoor meteen alle clubleden zijn aangesloten bij 

het CvB. Zelf zal je nog kunnen bijbetalen als je het vernieuwde magazine Beeld Express (kostprijs nog niet 

bepaald), de legitimatiekaart (€10,00) of rechtenvrije library-muziek (€35,00) wenst. Meer uitleg hierover volgt 

nog. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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