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Beste fotovriend, 

 

De eindmeet van ons 45
ste

 werkjaar is in zicht. Het wordt een spannende spurt. Zet je dus maar schrap.  

En… de nieuwe “koerskalender” ligt ook al klaar. 

Clubwedstrijd - vrijdag 14/12/2018 – 19u45 –  cultureel centrum Lauwe 

We sluiten 2018 af met het 2
de

 deel onze clubcompetitie voor 2018.  

Vrijdag 14 december verwachten we iedereen om 19u45 stipt in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in 

Lauwe, voor de clubwedstrijd reeks 2/2018 “vrij onderwerp”.  

We verwachten uw 5 digitale beelden tegen uiterlijk maandagavond 10 december 2018 via 

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

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

gelijkaardig zijn aan vorige. 

 

De beoordeling van de wedstrijdfoto’s vertrouwen we toe aan Geert Casier, Yvon Syx en Lieven Vanoverberghe,   

drie vrienden van fotoclub Eos Wevelgem. Verras hen op kwaliteit!  

Hun score wordt toegevoegd aan de behaalde punten in de eerste clubwedstrijd. Het totaal van deze 10 werken 

bepaalt de eindrangschikking en wie dus zegeviert in respectievelijk groep A en groep B.  

De uitslag van de eerste clubwedstrijd en voorlopige rangschikking kan je terugvinden op onze website: 

https://www.dzlauwe.be/2018/04/23/uitslag-van-de-1ste-clubwedstrijd-2018/  

Veel succes aan alle deelnemers. 

Clubwedstrijd “beste foto van het jaar”  

De kous is nog niet volledig af. Er is ook nog de afzonderlijke wedstrijd “Beste foto van het jaar 2018” waarvoor 

onmiddellijk na de 2
de

 clubwedstrijd de werken moeten worden ingestuurd. Hiervoor mag je 4 beelden 

indienen. Maximum één hiervan mag een nieuw werk zijn. De overige (of alle 4) moeten hebben deelgenomen 

aan de clubwedstrijden 2018. Lichte aanpassingen aan wedstrijdfoto’s 2018, zijn toegelaten.  

Nam je niet deel aan de clubwedstrijden 2018, dan mag je aan “De beste foto” deelnemen met één werk.  

Er is geen clubbijeenkomst voor de jurering van deze wedstrijd. De beelden worden toegestuurd aan 2 juryleden 

uit de gastjury’s van 2018. Zij worden gevraagd een top 10 op te maken, zonder onderscheid tussen groepen A 

en B. De uitslag wordt bekend gemaakt en besproken op de nieuwjaarsbegroeting d.d. 11/01/2019.  

 

Opgepast: 

Uw 4 werken moeten tegen uiterlijk woensdagavond 19/12/2018 via www.WeTransfer.com toegestuurd 

worden aan dirk.vergote@skynet.be. Dus niet aan Hein, want die gaat op reis.  

Programma 2019 

Het programma voor 2019 vind je als bijlage. Weerom een serieus lange lijst met activiteiten, waarvan sommige 

behouden blijven, maar ook weer met heel wat nieuw fotografisch lekkers.  

De wedstrijdformule wordt niet gewijzigd: 2 clubwedstrijden met elk 5 digitale beelden “vrij onderwerp” + een 

afzonderlijke wedstrijd “beste foto van het jaar”. Nieuw is dat er de maand voorafgaand aan de clubwedstrijd 

nieuwsbrief   6 december 2018 
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een “voorronde” wordt georganiseerd. Dit is een supplementaire clubavond waarop je de gelegenheid krijgt om 

uw 5 wedstrijdwerken intern te laten beoordelen. Hierna kan je ze desgewenst nog aanpassen of vervangen. 

Er staan ook 2 bedrijfsbezoeken in het begin van het jaar op het programma. De omstandigheden willen dat 

deze net na elkaar doorgaan. Bvba Complot in Roeselare is de printshop waar we onze dibond foto’s zullen laten 

printen voor de tentoonstelling in maart. In een 2u.-durende rondleiding wordt het volledige procedé 

gedemonstreerd. 

Boa in de Spoorwegstraat in Lauwe is een gans ander en groter concept met 38 professionals die instaan voor 

fotografie, video, webdesign en reclame. 

 

Nieuw is ook het zgn. “fotoateljee” van Dirk Vergote. We voorzien in een 6tal woensdagavonden waarop telkens 

een tutorial, thema of fotobewerkingsmethode wordt gedemonstreerd en waarna tijd geboden wordt om op je 

meegebrachte laptop zelf aan de slag te gaan. Wat komt aan bod: beeldbewerking via Adobe Lightroom en 

Photoshop, moeilijke selecties en maskeren, saaie wolkenloze lucht verbeteren of vervangen, handtekening op 

foto, perspectiefcorrectie, tips & trics, … 

Omdat er uit de enquête bleek dat er heel veel belangstelling is voor deze workshops, wordt het cultureel 

centrum afgehuurd. Mocht de opkomst ernstig dalen, dan verhuizen we naar ons werklokaal in het 

gemeentehuis. Deelname is gratis maar voorbehouden aan DZL-leden. 

Lidgeld 2019 

Nadere toelichting van het programma 2019 krijg je nog op de nieuwjaarsbegroeting van 11 januari 2019. We 

hopen evenwel dat het nieuwe strijdplan je nu al overtuigt om je lidmaatschap bij Digitaal Zien Lauwe te 

hernieuwen. De kostprijs blijft behouden op 25,00 euro. Uw bijdrage kan je bezorgen door: 

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

- betaling aan penningmeester Koen Depaemelaere (of secretaris Dirk Vergote) op de clubavond van 14 decem-

ber. De nieuwe lidkaarten worden uitgereikt op de nieuwjaarsbegroeting. 

 

Wie nog een legitimatiekaart van het Centrum voor Beeldexpressie wenst voor 2019, moet dat onmiddellijk 

laten weten en hiervoor €10,00 overschrijven op de clubrekening van Digitaal Zien Lauwe. 

Fototentoonstelling RVT Ter Walle Menen 

Onze fotoclub wordt in de gelegenheid gesteld om vanaf januari voor minstens een half jaar foto’s te exposeren 

in de gangen van het woonzorgcentrum Huize Ter Walle, Kortrijkstraat 126 in Menen. Men vraagt vooral 

natuurfoto’s: landschappen, dieren, fauna, flora,… 

Je kan eventueel uw fotoprints van onze vorige tentoonstellingen hiervoor ter beschikking stellen. Iedereen mag 

3 foto’s 20x30 of max. 30x40 ingeven. Wij maken een selectie op basis van de beschikbare ruimte, zorgen voor 

de inkadering en de ophanging. 

Uw foto’s (met vermelding van uw naam en titel van het werk) kan je meebrengen op de clubavond van vrijdag 

14/12 of tegen uiterlijk 19/12/2018 inbrengen bij Dirk Vergote, Boldriesstraat 27 in Lauwe. Vooraf een seintje is 

wenselijk. 

 

Tot binnenkort en… prettig eindejaar. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

 

http://www.dzlauwe.be/

