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Beste fotovriend, 

 

Ook deze maand staat er heel wat op stapel voor onze clubleden. Zet je schrap voor een wedstrijd en spits de 

oren voor enkele leerrijke activiteiten. 

Clubwedstrijd reeks 1/2019 - vrijdag 12/04/2019 - 19u45 – cultureel centrum Lauwe 

Onze eerste clubwedstrijd voor dit jaar staat te gebeuren op vrijdag 12 april.  

Uw beelden 5 beelden kan je tot uiterlijk maandagavond 08/04/2019 insturen via www.WeTransfer.com aan 

hein.barbe@telenet.be.  

Ter herinnering:  
- het onderwerp is “vrij” 
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (groter mag; kleiner niet) 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Vanseveren-Viktor_Jaloerse blik.jpg) 
- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd bij DZL en mogen ook niet sterk 

gelijkaardig zijn aan elkaar of aan vorige inzendingen 
- geen watermerken of vermelding van de naam van de auteur op de foto 
- er is geen wedstrijdformulier nodig 
- WeTransfer stuurt je een bevestiging zodra wedstrijdcommissaris Hein Barbe uw bestanden heeft gedownload. 

Niets ontvangen tegen uiterlijk woensdag 10/4, neem dan onmiddellijk contact op met Hein.  

 

De wedstrijdwerken worden door drie competente fotovrienden van Aquarius Digitaal Veldegem beoordeeld op 

onze clubavond van vrijdag 12/04/2019, om 19u45 stipt in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe.  

Net zoals vorig jaar bestaat de clubcompetitie 2019 uit 2 wedstrijden van elk 5 beelden. Alle foto’s tellen mee 

voor de eindrangschikking, opgesplitst in groep A en groep B. 

Zelfs als je niet kan aanwezig zijn, is het dus aangewezen om toch deel te nemen. 

Fotoateljee - woensdag 24/04/2019 - 19u30 – cultureel centrum Lauwe 

Het 3
de

 fotoateljee van Dirk Vergote vindt plaats op woensdagavond 24 april van 19u30 tot ca. 21u30 in het 

cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe.  

Op die workshop wordt getoond hoe je een saaie lucht levendiger kan maken of kan vervangen. 

Wist je dat je in onze fotoclub een X-Rite ColorMunki Display kan ontlenen om je beeldscherm te kalibreren ?  

Dirk toont je de werking van dit apparaatje waarna je thuis zelf de kleuren en helderheid van je monitor of 

laptop op punt kan stellen.  

Kom je ? Laat het dan weten met een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk zondag 21/04/2019.  

Workshop lange belichtingstijden- zondag 28/04/2019 - 15u00 – Casino Knokke-Heist 

Als voorbereiding op onze uitstap naar de Opaalkust die voorzien is op 29 juni, organiseren we op zondag-

namiddag 28 april een workshop “lange belichtingstijden”. Het is de bedoeling om de instellingen van de 

apparatuur in te oefenen. Hiervoor trekken we naar Knokke-Heist, waar de mosselpalen een interessant decor 

vormen. We spreken af om 15 uur aan het Casino (adres: Zeedijk-Albertstrand 509, 8300 Knokke-Heist). 

Laagwater is om 16:04. Vergeet je toestel, statief en grijsfilters niet. Hein Barbe zorgt eerst voor wat uitleg, 

waarna iedereen zelf aan de slag kan.  

Als je aan deze workshop wenst deel te nemen, schrijf dan in via mail aan dirk.vergote@skynet.be tegen 

uiterlijk 21/04/2019. Desgewenst kunnen we carpoolen en er samen een gezellige namiddag van maken. 
 

nieuwsbrief   3 april 2019 
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Workshop door externe lesgever 

Het staat nog niet vermeld in het programma, maar noteer alvast ook de voormiddag van zaterdag 6 juli 2019 in 

uw agenda. Dan krijgen we fotograaf Carlos Versieren te gast met een workshop “werken met de handflits”. 

Hoogstwaarschijnlijk zal je deze workshop gratis kunnen volgen. Meer info volgt. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

http://www.dzlauwe.be/

