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Beste fotovriend, 

 

Het wildseizoen kondigt zich aan. Ook Digitaal Zien Lauwe pakt wild uit. Zet je dus schrap voor een goed gevuld 

najaar vol fotografisch lekkers. 

Fotobabbel - vrijdag 08/10/2021 – 19u45 – OC Het Applauws Lauwe 

We verwachten je op onze 3de en meteen laatste fotobabbel voor 2021. Deze bijeenkomst vindt plaats in 

lokalen 3 en 2 van ontmoetingscentrum Het Applauws, Koningin Astridlaan 44 in Lauwe. Aanvang om 19u45 

stipt.  

Deze keer staat een themababbel op het programma. Uw 3 foto’s (kleur en/of zwartwit) moeten passen binnen 

de thema’s “Kleine scherptediepte” of “Actiefotografie” en worden tegen uiterlijk maandagavond 04/10/2021 

verwacht bij wedstrijdcommissaris Hein Barbe. 

 

Ter herinnering:  

- maximum 3 foto’s  

- inzending: via www.WeTransfer.com naar hein.barbe@telenet.be  

- langste zijde van de foto’s moet minstens 1920 pixels zijn 

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

 

Voorbeeld:  

- Gino Poot wenst deel te nemen met foto “Crosser”:  

 Naamgeving: pogi_crosser.jpg 

Inzending foto’s 3de clubwedstrijd – kleuren- en zwart-witfoto’s 
Op 12 november hebben we onze 3de en meteen finale clubwedstrijd van 2021. De wedstrijdfoto’s worden 

vooraf beoordeeld door een bevriende club en moeten daarom voldoende tijd vooraf worden toegestuurd.  

Wie aan de 3de clubwedstrijd wenst deel te nemen, moet zijn/haar 4 foto’s tegen uiterlijk maandagavond 

11/10/2021 via www.WeTransfer.com aan hein.barbe@telenet.be bezorgen.   

Het onderwerp is volledig vrij. Zowel kleuren- als zwart-witfoto’s zijn toegelaten.  

 

Zelfde werkwijze als voor de Fotobabbel: 

- 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. 

Diaporamashow Zien 2021 - - vrijdag 15/10/2021 – 19u45 – Guldenberg Wevelgem 

Vrijdag 15 oktober, om 19u45, hopen we de theaterzaal van OC Guldenberg in Wevelgem te vullen met heel 

veel toeschouwers voor onze uitgestelde show van korte klankbeeldreeksen “Zien”.  

Het volledige programma vind je terug op onze website. Al bij al beloven we twee uur fotogenot vol kwaliteit, 

afwisseling, creativiteit en emotie.  

Als lid van Digitaal Zien Lauwe krijg je gratis toegang. Partners en publiek betalen 5,00 EUR maar krijgen 1,00 

EUR korting indien er vooraf wordt gereserveerd via mail digitaalzienlauwe@telenet.be of telefonisch op 0476 64 

56 79. Elk zegge het voort! 

nieuwsbrief 

30 september 2021 
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Challenge van de maand 

Bart Beernaert stuurde al de nieuwe uitnodiging rond voor deelname aan de volgende Challenge van de 

maand. Niet vergeten dat Je tot 24/10/2021 tijd hebt om 2 foto’s voor thema “Halloween” in te sturen.  

We hopen opnieuw op een massale deelname, maar doen bij deze nog eens een heel warme oproep om ook 

deel te nemen aan de stemronde. Ook al stuurde je geen foto’s in, uw stem wordt enorm gewaardeerd en is een 

appreciatie voor onze clubwerking! 

Herfstwandeling en paddenstoelenfotografie - zondag 31/10/2021 – 08u45 – Westouter 

Vorig jaar moesten we uitstellen, maar we hopen dat niets ons ertoe weerhoudt om zondag 31 oktober 2021 

een kleine herfstwandeling op en rond de Rodeberg te maken. De bedoeling: gezonde ontspanning combineren 

met mooie herfstfoto’s en de macroliefhebbers verwennen met een workshop paddenstoelenfotografie. 

We verzamelen om 8u45 op de parking aan ’t Landhuis Molenhof, Lijstermolendreef 4, 8954 – Westouter – 

Heuvelland. 

Nadere info krijg je nog via een nieuwsflash.  

Weetjes 

Pixelnamiddag o.l.v. Eric Barbe 

Hoogstwaarschijnlijk kan Eric Barbe zijn “pixelnamiddagen” heropstarten. We wachten nog op groen licht voor 

de zaalreservatie, maar als alles meezit, staat Eric op dinsdag 02/11/2021 om 14u00 opnieuw voor de klas. Dit 

zou dan doorgaan in OC Applauws, zaal 2, K. Astridlaan 44 in Lauwe. 

We houden je op de hoogte. 

Huldiging kampioenen 2020 

Er was aangekondigd dat we de clubkampioenen 2020 zouden huldigen op de diaporamashow Zien 2021 d.d. 

15/10/2021. Ons programma van Zien 2021 is door de hoeveelheid van reeksen echter wat uitgelopen. Daarom 

hebben we beslist om de viering van de kampioenen 2020 en 2021 samen te doen. Dubbele schavotjes, maar 

ook dubbele feestvreugde!  

 

Doornik by night 

Noteer zaterdag 04/12/2021 in je agenda. Dan gaan we de mooie avondverlichting in Doornik vastleggen. 

Waarschijnlijk zal er ook al wat kerstsfeer op te snuiven zijn. Heel waarschijnlijk lukt het om de avond af te 

ronden met een heerlijke tagine in een feeëriek Marokkaans restaurantje.  

“Weergoden… Wees ons deze keer wel gunstig gezind!” 

 

Programma 2022 

Het bestuur pijnigt momenteel de hersenen om het strijdplan voor 2022 op te stellen. Er wordt gepoogd om via 

wat vernieuwing de creativiteit te stimuleren. Suggesties, wensen,… Laat het ons weten. 

 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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