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Beste fotovriend, 

 

Deze maand bieden we u veel inspiratie en gelegenheid om er in de gezonde buitenlucht op uit te trekken en 

creatief met de portrettentrekker aan de slag te gaan. 

Gastvoordracht “Architectuurfotografie” door Patrick Desmet - vrijdag 14/06/2019 - 19u45 

– cultureel centrum Lauwe 

Op onze eerstvolgende clubbijeenkomst krijgen we Patrick Desmet uit Aalbeke te gast. Patrick is een 

fotografische duizendpoot, maar toch met een voorliefde voor fantasiefotografie en architectuur. Als je zijn 

albums doorbladert op https://500px.com/patrickdesmet zal je heel wat gebouwen uit Kortrijk terug vinden. 

Maar of de opnames nu in eigen regio of in de een of andere metropool werden gemaakt, het fotografisch oog 

en de creatieve nabewerking kenmerken steeds zijn werk.  

Patrick zal ons niet alleen kennis laten maken met een selectie uit zijn portfolio, maar zal ons ook demonstreren 

hoe hij zijn foto’s via photoshop een extra look geeft.   

 

Deze clubavond vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019, om 19u45 in het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in 

Lauwe. Mis hem niet! 

Clubuitstap ‘Photowalk aan de Opaalkust’ - zaterdag 29/06/2019 - 10u00 – Wissant (Fr) 

Dit jaar ligt het accent een beetje op fotografie met lange belichtingstijden. Dat geldt ook voor onze jaarlijkse 

clubuitstap. We gingen eind april al experimenteren in Knokke-Heist, maar op zaterdag 29 juni 2019 trekken we 

over de Frans-Belgische schreef om nog meer praktijkervaring op te doen. De Opaalkust biedt heel veel 

mogelijkheden om prachtige landschapsfoto’s te maken. Beschik je ook over een set grijsfilters of toch eentje die 

heel veel licht tegenhoudt, dan kom je hier extra aan je trekken.   

 

Opdat we niet al te vroeg uit de veren zouden moeten (want het is 1u50 rijden), zochten we een leuk plekje waar 

het bij hoogtij nog heerlijk fotograferen is. Het programma is als volgt: 

 

10u00 : afspraak in Rue des Mouettes 6, 62176 Wissant (France) (zie grondplan) 

10u15 : hoogtij is om 10u19. Fotoshoot op het strand en aan de mosselpaaltjes.  

12u00 : we rijden naar het strand van Audresselles (afstand 8 km). We parkeren ons op een kleine parking en 

 nuttigen daar onze picknick. Van hieruit kunnen we direct op het strand want het water zal aan het 

 terugtrekken zijn. 

15u00 : verplaatsing naar Ambleteuse, ter hoogte van Fort Vauban 

 Het strand bij laag water en het zicht op het fort bieden heel wat mogelijkheden. 

16u30 : we maken rechtsomkeer richting Cap Griz Nez, alwaar we paaltjes en mosselbanken kunnen 

 fotograferen. De omstandigheden zouden er rond 17.30 excellent moeten zijn.  

 Er kan gefotografeerd worden tot rond 20.00u of nog langer voor de liefhebbers. 

 

Onze fotowalk biedt volledige vrijheid qua verplaatsing, timing, bestemming, onderwerpen... Het opgegeven 

programma bevat bestemmingen die heel geschikt zijn om lange belichtingen toe te passen, maar ze zijn ook 

heel mooi om aan detail- of landschapsfotografie te doen. Iedereen komt dus aan zijn/haar trekken. 

Moesten de weersomstandigheden totaal ongunstig zijn, dan wordt de uitstap afgelast. Enkele van onze 
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bestuursleden zullen al van daags tevoren ter plekke zijn en verwittigen ons indien we beter in den Belgiek 

blijven. 

Ga je mee ? Stuur dan een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk vrijdag 14/06/2019 met 

vermelding van het aantal personen. 

In de loop van de daaropvolgende week krijg je dan een overzicht van de deelnemers met hun contactgegevens 

(behoudens verzet), zodat er eventueel onderling kan worden afgesproken voor carpooling. 

Alvast veel pixelplezier en tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

 

 

Enkele paaltjes in Wissant 

 

Ambleteuse 

mailto:dirk.vergote@skynet.be
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Audresselles. 

 

Mosselbanken in Cap Griz Nez 

 
grondplan afspreekplaats in Wissant 


