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Beste fotovriend, 

 

We glijden stilaan naar het einde van het werkjaar. Het najaar wordt zoals gewoonlijk druk, maar ook spannend. 

Zet je dus schrap. 

Pixelnamiddag- dinsdag 04/11/2019 - 14u00 – gemeentehuis Lauwe 

De volgende pixelnamiddag o.l.v. Eric Barbe vindt volgende week dinsdagnamiddag plaats. Iedereen is vanaf 

14u00 welkom in het werklokaal in het gemeentehuis op deze uitwisseling van tips over de samenstelling van 

PTE-klankbeeldreeksen of problemen en info over fotobewerking. Zit je met een spreekwoordelijke ei, breng het 

dan mee. 

Clubwedstrijd - vrijdag 08/11/2019 – 19u45 –  cultureel centrum Lauwe 

Vrijdag 8 november treden we in de arena voor de 2
de

 helft van de clubcompetitie 2019, dit om 19u45 stipt in 

het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. Voor deze clubwedstrijd “vrij onderwerp” kan je 5 digi-

tale beelden insturen tegen uiterlijk maandagavond 4 november via www.WeTransfer.com aan 

hein.barbe@telenet.be.  

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

gelijkaardig zijn aan vorige. 

We dringen er sterk op aan opdat iedereen deze voorschriften strikt zou naleven. De laatste tijd worden foto’s 

buiten de termijn ingediend en/of fout betiteld wat het klaarmaken van de wedstrijdbeelden extra bemoeilijkt. 

 

Onze wedstrijdfoto’s worden beoordeeld door een externe jury, bestaande uit 3 competente fotografen van 

fotoclub Groeninghe Kortrijk. Hun score wordt toegevoegd aan de behaalde punten in de eerste clubwedstrijd. 

Het totaal van deze 10 werken bepaalt de eindrangschikking 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/2019/04/15/uitslag-1ste-clubwedstrijd-2019/ . Momenteel is dat een nek-aan-nek race. Er 

kan dus nog veel gebeuren. Dat de beste moge winnen! 

Fotoateljee - woensdag 13/11/2019 - 19u30 – cultureel centrum Lauwe 

Dirk Vergote houdt zijn laatste fotoateljee voor 2019 op woensdagavond 13 november van 19u30 tot 21u30 in 

het cultureel centrum, Wevelgemstraat 20 in Lauwe. Het exacte programma word je nog via een nieuwsflash 

bezorgd. Verwacht alvast enkele leerrijke wetenswaardigheden over de instelling van je toestel en foto-

nabewerking. Er wordt ook eens gepeild naar gewenste thema’s voor fotoateljees in 2020. Is er belangstelling 

voor een cursus Luminar ? 

Open bestuursvergadering - donderdag 21/11/2019 - 19u30 – gemeentehuis Lauwe 

Zoals al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief nodigen we iedereen uit op de eerste open bestuursvergade-

ring. De agenda wordt een week vooraf nog aan alle clubleden toegestuurd. Eerst bespreken we de gebruike-

lijke punten, maar de hoofdreden om thans iedereen zoveel mogelijk te betrekken is de bespreking van het 

ontwerp-programma 2020 en de geplande wijzigingen in de werking die we volgend jaar zouden willen 

nieuwsbrief   31 oktober 2019 

http://www.wetransfer.com/
mailto:hein.barbe@telenet.be
https://www.dzlauwe.be/2019/04/15/uitslag-1ste-clubwedstrijd-2019/


Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL 

 

2 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 

 

doorvoeren. Niets is al definitief. Er kan dus nog rekening worden gehouden met de wensen en aanbevelingen 

die in deze open bestuursvergadering worden geuit.  

We hopen dan ook dat er heel wat clubleden donderdagavond 21 november naar het werklokaal in het 

gemeentehuis zullen komen en constructief zullen meehelpen om een nieuwe leidraad voor Digitaal Zien 

Lauwe op te stellen. We starten stipt om 19u30. Kan je niet komen maar wil je toch bepaalde zaken 

verwezenlijkt zien, bezorg ons je voorstel(len) dan vooraf via een mailberichtje.  

Groepsreeks ‘Sfeervol Lauwe’  

De streefdatum voor de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum in Lauwe is gesteld op eind april/begin 

mei 2020. We kwamen al met enkele verantwoordelijken van Lauwse verenigingen bijeen om afspraken te 

maken over de organisatie van een openingsmanifestatie. Fotoclub Digitaal Zien Lauwe is van plan om een 

klankbeeldreeks samen te stellen met sfeerbeelden die in Lauwe zijn opgenomen. Aangezien de herfst hiervoor 

een prachtig tijdstip is, mogen we niet talmen om er daadwerkelijk aan te beginnen. We zullen dus dringend een 

werkgroep vormen die vervolgens in kleine groepjes wordt opgesplitst om op afgesproken tijdstippen en 

locaties op fotouitstap te gaan.  

Zin om hieraan mee te werken ? Laat dit dan weten via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be tegen uiterlijk  

5 november a.s. Kort hierna volgt een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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