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Beste fotovriend, 

 

Ons fotoweekend was een groot succes over de ganse lijn. Alle stoelen bezet voor de gastvoorstelling “Natuur 

van bie oes” en zowel zaterdag als zondag heel veel bezoekers voor onze fototentoonstelling. Dank aan de 29 

exposanten, maar heel zeker ook aan de vele helpende handen die zorgden voor een vlot verloop bij de op- en 

afbouw en bediening in de bar. Digitaal Zien Lauwe is niet alleen een begenadigde club op het vlak van 

fotokwaliteit. Geloof mij, we worden door bevriende clubs ook benijd voor de medewerking in eigen rangen. 

We zijn dus content, maar ook dat het weer achter de rug is zodat we weer de gewone draad kunnen oppakken. 

En er staat nog heel wat op het programma. 

Fotoateljee - woensdag 20/03/2019 - 19u30 – cultureel centrum Lauwe 

Dirk Vergote breit een vervolg aan zijn fotoateljee op woensdagavond 20 februari van 19u30 tot ca. 21u30 in 

het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. De oefening met het achtergrondgummetje wordt verder 

afgewerkt en hierna. Vervolgens wordt een demo en oefening gegeven op focus stacking. Dit is een techniek 

waarbij softwarematig verscheidene opnames worden samengevoegd om een grotere scherptediepte te 

bewerkstelligen. Indien er nog voldoende tijd resteert, wordt tegemoet gekomen aan een verzoek om een saaie 

lucht in een foto te vervangen of levendiger te maken. 

De demo’s zullen gebeuren via de beamer zodat de zichtbaarheid veel beter zal zijn dan met het tv-scherm. 

Wil je er bij zijn ? Laat het dan weten met een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk zondag 

17/03/2019. De oefenbestanden worden je dan nog bezorgd. 

Voorronde clubwedstrijd- woensdag 27/03/2019 - 19u30 – gemeentehuis Lauwe 

Nieuw dit jaar: de eerste “wedstrijdvoorronde” op woensdag 27 maart in ons werklokaal in het gemeentehuis. 

De eerste wedstrijd van de clubcompetitie is pas op 12 april. Met de zgn. “voorronde” willen we de kans bieden 

aan onze clubleden om zich beter voor te bereiden op de eigenlijke wedstrijd. Op deze voorronde mag je 

maximum 3 van de 5 beelden waarmee je van plan bent deel te nemen aan de clubwedstrijd, indienen voor een 

evaluatie. Hein en Dirk zullen uw 3 foto’s op wedstrijdniveau beoordelen, tips geven en eventueel ook demon-

streren zodat je ze nog tijdig kan verbeteren.  

Deze 3 beelden moeten tegen uiterlijk zondagavond 24/03/2019 ingestuurd worden via www.WeTransfer.com 

aan hein.barbe@telenet.be. Het onderwerp van de clubwedstrijden 2019 is telkens vrij. 

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn 

- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Vercaemer-Jelle_Torengebouw.jpg). 

Bezoek aan Proximus Art Collection + workshop architectuurfotografie 

We kregen een onweerstaanbaar aanbod via clubvriend Danny Parmentier. Vooraleer hij het seniorenleven gaat 

beproeven, nodigt hij ons uit voor een bezoek aan de grote Proximus Towers in Brussel-Noord. Proximus 

beschikt sedert 1996 over een prachtige kunstcollectie die voor de helft bestaat uit foto’s van gerenommeerde 

fotografen, o.m. van Thomas Struth, Andres Serrano, Lee Friedlander en uraniumfoto's van Sigmar Polke. 

Ons bezoek omvat een bezoek aan de Proximus Art Collection onder begeleiding van een conservator, een 

gelegenheid om panoramafoto’s te nemen van op de passerelle tussen de twee kantoortorens en een 

middagmaal in het personeelsrestaurant. Na de middag neemt Danny ons mee op een wandeling in de 

nieuwsbrief   12 maart 2019 
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Brusselse Noordruimte, het zakelijke district van Brussel. Hier staan heel veel imposante gebouwen die zich 

uitstekend lenen voor een workshop architectuurfotografie. 

 

Deze uitstap is voorzien op vrijdag 29 maart 2019. Aangezien de Proximus Towers gelegen zijn vlakbij het 

Noordstation, nemen we de trein. Vertrek om 8u15 in Kortrijk; aankomst in Brussel om 9u37; bezoek aan 

Proximus om 10u00.  

De verplaatsing kunnen we het goedkoopst maken via een Rail Pass. Deze 10 rittenkaart kost 83 euro, zodat we 

heen en terug rijden voor 16,60 euro per persoon. Het middagmaal is heel budgetvriendelijk en zou ongeveer 

slechts 15,00 euro kosten. 

Spijtig voor onze leden die nog tot “de arbeidende klasse” behoren. Een bezoek in het weekend of buiten de 

werkuren was niet mogelijk. Kan je wel mee, schrijf dan in via mail aan dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk 

woensdag 20/03/2019. Deel ook mee hoeveel ritten je wenst af te nemen van een gezamenlijke 10-rittenkaart. 

Partners zijn ook welkom. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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