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Beste fotovriend, 

 

We hebben afscheid genomen van de zomer maar hopelijk ook van een lange periode van impasse die ons door 

Corona werd opgedrongen. In tegenstelling met heel wat bevriende West-Vlaamse fotoclubs zijn we sedert eind 

augustus terug opgestart. Kortom, de trend zit er weer in. Met veel creatieve goesting en wat flexibiliteit lukt het 

ons beslist om volop te genieten van het traditioneel drukke najaar. Inderdaad, Digitaal Zien Lauwe heeft ook 

deze moeilijke tijden heel wat in petto. 

Fotobabbel “fotoreeks” - vrijdag 09/10/2020 – 19u45 – zaal Astoria Lauwe 

Onze eerstvolgende bijeenkomst vindt opnieuw plaats in feestzaal Astoria langs de Hospitaalstraat 67 in 

Lauwe, dit op vrijdag 9 oktober om 19u45.  

Op het programma staat een fotobabbel, maar deze keer met een nieuw gegeven, nl. het thema “fotoreeks”.  

Hiervoor mag je 4 foto’s indienen. Het onderwerp is vrij maar de 4 foto’s moeten verband houden met elkaar. 

Dat onderlinge verband mag je breed interpreteren, bijvoorbeeld 4 beelden die samen een verhaal vertellen, 4 

keer hetzelfde onderwerp maar vanuit een ander perspectief of op een andere plaats, 4 beelden waarin 

dezelfde kleur primeert, enz.  

 

Voor onze nieuwe leden: een fotobabbel is geen wedstrijd maar een gemoedelijke evaluatie van de ingestuurde 

beelden. De auteur wordt gevraagd eerst zelf te verduidelijken waarom hij/zij de foto maakte, waarna de 

aanwezigen een opbouwende kritiek geven door de sterke eigenschappen en de verbeterpunten te formuleren. 

Enkel de foto’s van de aanwezige deelnemers worden besproken. 

De foto’s van een fotobabbel mogen dus later ook nog ingediend worden voor deelname aan een clubwedstrijd. 

 

Uw 4 foto’s moeten ingestuurd worden tegen uiterlijk maandagavond 05/10/2020 via www.WeTransfer.com 

naar hein.barbe@telenet.be.  

 

Niet vergeten: 

- langste zijde van de foto moet minstens 1920 pixels zijn 

- naamgeving van de foto’s: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (zonder hoofd-

  letters).  Voorbeeld:  Frederik Balcaen neemt deel met foto “Trektocht” 

       Naamgeving: bafr_trektocht.jpg 

 

Kom je vrijdag 9 oktober naar deze clubavond, schrijf dan uiterlijk donderdagavond 08/10/2020 in via een 

mailtje aan dirk.vergote@skynet.be zodat een contactlijst voor de zaaluitbater kan worden opgemaakt.  

Daarnaast rekenen we erop dat iedereen zich houdt aan volgende Covid-voorzorgsmaatregelen: 

- mondmasker is verplicht (breng je masker mee) 

- handen ontsmetten bij het binnenkomen 

- dranken worden enkel aan tafel geserveerd en genuttigd 

- geen over en weer geloop tijdens de vergadering. 

nieuwsbrief 

30 september 2020 
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Inzending foto’s 3de clubwedstrijd – zwart-witfoto’s 
In november staat de 3de en meteen finale clubwedstrijd op het programma. Aangezien de foto’s vooraf worden 

beoordeeld door 3 externe juryleden en ze daartoe ook de nodige tijd moeten krijgen, worden de wedstrijd-

foto’s een maand vooraf ingezameld. Dat wil zeggen dat uw 4 foto’s tegen uiterlijk maandagavond 12/10/2020 

via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be moeten worden opgestuurd.   

Opgepast: het onderwerp is volledig vrij maar enkel en alleen zwart-wit (of sepiatint) is toegelaten.  

Zoals steeds: 

- langste zijde van de foto moet minstens 1920 pixels zijn 

- naamgeving van de foto’s: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg 

- geen naamsvermelding of zichtbaar watermerk op de foto’s. 

Challenge van de maand 

Jullie ontvingen inmiddels al een afzonderlijk bericht van ons nieuw bestuurslid, Bart Beernaert. 

Bart zet dus zijn schouders onder een nieuw initiatief: Challenge van de maand. Je kreeg hierover al heel wat 

info en verdere toelichting volgt nog in de loop van oktober. 

Onthoud dat het eerste thema “Ogen” is en dat je hiervoor 2 foto's tegen uiterlijk zaterdagavond 24/10/2020 

mag indienen via www.WeTransfer.com aan beernaert.bart@gmail.com. 

We hopen dat jullie hier massaal zullen aan deelnemen. Geen wedstrijd, wel een leuke uitdaging. Het opgelegde 

thema binnen een tijdslimiet is een extra prikkel om creatief te zijn en elkaar te inspireren.. 

Herfstwandeling en paddenstoelenfotografie - zondag 18/10/2020 – 08u30 – Westouter 

Noteer ook zondag 18 oktober 2020 in jullie agenda. Dan maken we een kleine herfstwandeling op de 

Rodeberg en verwennen we de macroliefhebbers met een workshop paddenstoelenfotografie. 

We verzamelen om 8u30 op de parking aan ’t Landhuis Molenhof, Lijstermolendreef 4, 8954 – Westouter – 

Heuvelland. 

Nadere info krijg je nog via een nieuwsflash.  

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  
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