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Beste fotovriend, 

 

Met nog één activiteit te gaan staan we aan de eindmeet van ons 46
ste

 werkjaar. De activiteitenkalender voor 

2020 vind je als bijlage. En ook die ziet er weer heel belovend uit. 

Pixelnamiddag- dinsdag 03/12/2019 - 14u00 – gemeentehuis Lauwe 

Eric Barbe sluit de pixelnamiddagen voor 2019 af op dinsdag 3 december. In deze workshop, die aanvangt om 

14u00 in het werklokaal in het gemeentehuis, worden in samenwerking met Jacques Vandemaele enkele 

nieuwigheden van de software PTE 10 gedemonstreerd en worden klankbeeldreeksen van Francis Decrocq en 

Eric Barbe besproken. Iedereen is welkom. 

Evaluatie nieuwe digiporama’s - vrijdag 13/12/2019 – 19u45 –  cultureel centrum Lauwe 

Black Friday of Freaky Friday the 13th… We trekken het ons allemaal niet aan. Vrijdag 13 december sluiten we 

het werkjaar heel waardig af met een evaluatie van onze nieuwe klankbeeldreeksen of zogenaamde 

‘digiporama’s’. We rekenen er op dat iedereen stipt om 19u45 aanwezig is in het cultureel centrum, 

Wevelgemstraat 20 in Lauwe. We mogen met genoegen aankondigen dat er heel wat nieuwe reeksjes klaar 

staan, o.a. van Eddy Maerten, Anne Braet, Nathalie Demuynck, Hein Barbe, Raphaël Lagae, Eric Barbe, Gino 

Verhaeghe en ook enkele groepswerken. 

Wie een digiporama wenst te tonen, levert dat de avond zelf af op usb-stick.  

Na vertoning wordt de reeks kort gemeenschappelijk besproken. 

Laat ons hopen dat er weer veel kwaliteit bij steekt zodat we op 22 maart 2020 in Guldenberg Wevelgem het 

publiek kunnen vergasten op een heel hoogstaande diashow. 

Clubwedstrijd “beste foto van het jaar”  

De clubkampioenen zijn al gekend, maar wie de beste foto van het jaar schoot, moet nog worden uitgemaakt. 

Als je aan die wedstrijd wenst deel te nemen, dan moet je tegen uiterlijk maandagavond 16/12/2019 via 

www.WeTransfer.com uw werken toesturen aan dirk.vergote@skynet.be. Dus niet aan Hein, want die gaat op 

reis.  

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

hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden 2019. Lichte aanpassingen aan wedstrijdfoto’s van 2019, zijn 

toegelaten. Wie niet deelnam aan een van de 2 clubwedstrijden in 2019, kan dus enkel één foto inzenden voor 

“De beste foto”.  

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

fotoclub en aan een extern jurylid. 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. 10/01/2020.  

 

Ter herinnering:  
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (meer mag) 
- naamgeving: familienaam-voornaam_titel werk.jpg (vb.: Poulidor-Raymond_Tweede.jpg) 
- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd “beste foto van het jaar” en mogen ook 

niet sterk gelijkaardig zijn aan vorige. 

nieuwsbrief   30 november 2019 

http://www.wetransfer.com/
mailto:dirk.vergote@skynet.be
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Programma 2020 

Het ontwerp van nieuw programma voor 2020 werd op 21 november in een open bestuursvergadering 

besproken. Een vruchtvolle bijeenkomst met als gevolg dat er nog wat verfijningen werden aangebracht. Het 

uiteindelijke resultaat vind je als bijlage. 

Je zal vaststellen dat er weer wat werd gesleuteld aan de werking en ook voor wat vernieuwing wordt gezorgd. 

Wat zijn de voornaamste wijzigingen ? 

Clubwedstrijden 

Er worden 3 clubwedstrijden voorzien waarvoor telkens 4 beelden mogen worden ingediend. Vroeger waren er 

2 reeksen van 5 foto’s = 10 foto’s. Nu wordt het 3 x 4 = 12 foto’s. Iets meer, maar beter gespreid. 

De jurering zal niet meer openbaar gebeuren. De wedstrijdbeelden zullen een 3tal weken vooraf worden 

ingezameld en aan 3 individuele externe juryleden voor beoordeling worden toegestuurd. Deze juryleden zullen 

op de clubavond aanwezig zijn om thans alle werken te bespreken. Vroeger moesten we ons beperken tot 2 

wedstrijdbeelden per deelnemer. Aangezien er minder foto’s zullen zijn (4 i.p.v. 5 per deelnemer) en de jurering 

al zal gebeurd zijn, is er meer tijd voor bespreking. En dat is leerrijk voor iedereen. 

 

Er blijft een opsplitsing in een A en een B groep, maar voor de jurering worden alle foto’s gemengd. De jury zal 

dus niet weten van wie de foto is en ook niet of die tot de A of de B groep behoort. Iedereen wordt dus gelijk 

berecht. Op het einde van de competitie 2020 blijven zowel in A als in B de 3 best gerangschikten beloond met 

een prijs, maar voor de samenstelling van de nieuwe A-groep die voor 2021 zal aantreden, worden de 10 

hoogste scores zonder onderscheid van reeks genomen. De transfer zou dus wat groter kunnen worden. 

WVFD 

Het West-Vlaams Verbond van Fotokringen Digitaal (WVFD) doet serieuze inspanningen om de fotografie te 

bevorderen en de vriendschapsbanden tussen de aangesloten clubs te verstevigen. Wij willen hiertoe bijdragen 

door zoveel mogelijk aan de activiteiten van het WVFD deel te nemen. Vandaar dat we enkele manifestaties ook 

opnemen in ons eigen programma. 

Cultureel centrum 

We voorzien nog alle clubactiviteiten in het cultureel centrum in de Wevelgemstraat en enkele in het werklokaal 

in het gemeentehuis. De locatie kan wijzigen want we verwachten dat het nieuwe ontmoetingscentrum in de 

Koningin Astridlaan eind april/begin mei zal gebruiksklaar zijn. Momenteel is het nog wat koffiedikkijken. Al bij al 

is er kans dat we in de loop van 2020 zullen moeten verhuizen, misschien naar andere locaties zullen moeten 

zoeken en allicht ook zullen geconfronteerd worden met grotere kosten. We houden jullie op de hoogte.  

Lidgeld 2020 

Nadere toelichting van het programma 2020 krijg je nog op de nieuwjaarsbegroeting van 10 januari 2020. We 

zijn er van overtuigd dat het nieuwe strijdplan in de smaak valt en dat je je lidmaatschap bij Digitaal Zien Lauwe 

ook zal hernieuwen… ook al moeten we de kostprijs lichtjes optrekken, namelijk naar 30,00 euro.  

Uw bijdrage kan je bezorgen door: 

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

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

13 december.  

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  

http://www.dzlauwe.be/

