Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

nieuwsbrief
26 november 2021

Beste fotovriend,
We zijn wat vroeger met onze maandelijkse nieuwsbrief. Dit om je wat tijd te geven om je voor te bereiden op
onze eerstvolgende activiteiten, maar ook opdat je al kennis zou kunnen nemen van het programma voor
volgend jaar. Kortom, heel wat belangrijk nieuws om te verwerken.

Doornik by night - zaterdag 04/12/2021 – 16u30 – Doornik
Het was even bang afwachten op de bekendmaking van de nieuwe Coronamaatregelen, maar het ziet er naar uit
dat onze uitstap naar Doornik kan doorgaan. Zaterdag 4 december kunnen we dus de mooi verlichte straten
en historische gebouwen van Doornik fotograferen en de avond gezellig besluiten met een lekkere tajine in het
feeërieke Marokkaans restaurantje Le Jardin Majorelle.
Het programma is als volgt:
- 15u45 : verzameling op parking naast kerk Lauwe + carpooling
- 16u15 : verzameling op parking Esplanade du Conseil de l’Europe (gratis parkeren)
- 16u30 – 19u00 : avondfotografie
- 19u15 : etentje in Le Jardin Majorelle
- 21u30 : terugreis
Niet minder dan 17 clubleden hebben zich voor deze uitstap ingeschreven. Zij krijgen nog een afzonderlijk
mailtje zodat carpooling kan worden georganiseerd.

Pixelnamiddag PTE- maandag 06/12/2021 – 14u00 – OC Applauws, lokaal 1
De maandelijkse pixelnamiddag o.l.v. Eric Barbe verschuift van de dinsdag naar iedere eerste maandag van de
maand, uitgezonderd januari, juli en augustus. Aangezien er heel wat nieuwe belangstellenden zijn, herneemt
Eric zijn cursus “diaporama’s maken met PTE” vanaf nul.

Challenge van het jaar- vrijdag 10/12/2021 – 19u45 – OC Applauws
Zoals al meegedeeld krijgen we op onze clubavond van vrijdag 10 december geen gastclub in ons midden.
Neen, we kijken naar eigen werk.
Een goed jaar geleden zijn we voor het eerst gestart met de ‘Challenge van de maand’. We mogen hierop
tevreden terugblikken en we hopen er mee nog lang mee door te gaan. Om dit te vieren komt er een special
edition, namelijk de ‘Challenge van het jaar’. Deze challenge wordt niet via onze Facebookpagina beslecht,
maar gaat live door op onze clubvergadering van vrijdag 10 december. Alle foto’s die hebben deelgenomen aan
de voorbije challenges komen in aanmerking. Op de clubavond zelf wordt door 5 juryleden van eigen bodem
bepaald wie de “challenge van het jaar” wordt. De laureaat wordt de deelnemer met het hoogste puntenaantal
over zijn/haar 4 foto’s. Na de jurering volgt een bespreking van alle deelnemende foto's. De Challenge van het
jaar wordt op de nieuwjaarsrbabbel in januari 2022 gehuldigd en beloond met een boekenbon t.w.v. €15,00.
Hoe gaat deze challenge in zijn werk?
Iedereen die heeft deelgenomen aan de voorbije challenges mag 4 foto's uit zijn/haar collectie kiezen. Dit
moeten dus foto’s zijn die hebben deelgenomen aan de challenges uit de periode oktober 2020 – december
2021. Nieuwe werken worden niet aanvaard. Het is wel toegelaten om je beelden, indien nodig, te corrigeren.
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De 4 foto’s waarmee je wilt deelnemen moeten ten laatste tegen vrijdagavond 3 december 2021 ingestuurd
worden via Wetransfer.com naar beernaert.bart@gmail.com.
De langste zijde van de foto moet minstens 1920 pixels zijn.
De naamgeving van de foto(s) bestaat uit de eerste 2 letters van je familienaam & je voornaam_themanaam.jpg
(allemaal kleine letters).
Voorbeeld:
Freddy Delagaye neemt deel aan de challenge van het jaar:
- defr_zelfportret.jpg (foto1)
- defr_kleurrijk.jpg (foto2)
- defr_schaduwen.jpg (foto3)
- defr_stilte.jpg (foto4)
Niet vergeten om de themanaam te vermelden want de foto's zullen per thema beoordeeld worden.
Heb je nog vragen of weet je niet meer met welke foto's je hebt deelgenomen ? Stuur een berichtje naar
beernaert.bart@gmail.com.
Deze clubavond vindt plaats in OC Het Applauws, Koningin Astridlaan 44 in Lauwe en vangt aan om 19u45.
Belangrijk: er geldt een algemene mondmaskerplicht in het ganse gebouw. Het mondmasker moet ook opgezet
blijven tijdens de vergadering!
We rekenen op een strikte naleving van dit gebod.

Clubwedstrijd “beste foto van het jaar”
Er is ook nog onze traditionele clubwedstrijd “Beste foto van het jaar”.
Misschien behoor je niet tot de top in de algemene rangschikking van de groepen A of B, maar misschien schoot
je wel het beste beeld van 2021. Dus, waag je kansen en neem deel aan deze wedstrijd. Hiervoor kan je tot
uiterlijk zaterdagavond 11/12/2021 via www.WeTransfer.com 4 foto’s toesturen aan hein.barbe@telenet.be.
Uw deelname moet bestaan uit
- ofwel 4 foto’s die hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden 2021
- ofwel 3 foto’s die hebben deelgenomen aan de clubwedstrijden 2021 + 1 nieuwe foto.
Wie aan geen enkele clubwedstrijden in 2021 deelnam, kan dus maar één foto indienen voor “De beste foto van
het jaar”.
Ter herinnering:
- onderwerp is volledig vrij; zowel kleur als zwart-wit is welkom;
- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (meer mag)
- naamgeving: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (zonder hoofd letters).
Voorbeeld:
Johan Chiers neemt deel met foto “Lady in red”
Naamgeving: chjo_lady in red.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. Kleine aanpassingen aan de oorspronkelijk ingediende wedstrijdfoto’s van
2021 zijn wel toegelaten.
Onze beelden worden beoordeeld door fotoclub Ar-difo Ardooie. Er is geen onderscheid tussen groepen A en B.
De uitslag wordt bekend gemaakt op de nieuwjaarsbabbel op 14 januari 2022.

Lidgeld 2022
De overkoepelende federatie Breedbeeld vraagt ons om de ledenlijst voor 2022 in te sturen. Breedbeeld sluit
voor de leden van de aangesloten fotokringen een verzekeringspakket (Burgerlijke Aansprakelijkheid,
Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand) af voor activiteiten die door de fotoclub worden georganiseerd.
Deze verzekering is gratis voor onze clubleden.
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Het is dan ook van belang dat we onze nieuwe ledenlijst tijdig en volledig insturen.
Het lidmaatschap bij Digitaal Zien geldt voor de periode 01/01/2022 – 31/12/2022 en blijft behouden op 30,00
euro. Gelieve dat bedrag tegen uiterlijk 15/12/2021 over te schrijven op rekening BE49 7785 2262 7971 van
Digitaal Zien Lauwe.
Wie ook een legitimatiekaart van Breedbeeld wenst moet €10,00 extra overschrijven en ons een digitale pasfoto
bezorgen (tenzij de pasfoto van je vorige kaart nog mag worden gebruikt). Die kaart is dus volledig facultatief. Ze
biedt geen voorrechten maar is enkel nuttig op evenementen om jouw niet-commerciële intenties als
vrijetijdsfotograaf of -cineast te bevestigen.

Programma 2022
De activiteitenkalender voor volgend jaar is voor 95% afgewerkt. Er blijven nog enkele beslommeringen en we
hopen dat Covid geen roet in het eten gooit. Maar al bij al is het bestuur ervan overtuigd dat het programma
2022 weer heel wat fotoplezier biedt, zelfs nieuwe uitdagingen en stimulansen om de wind in de clubzeilen te
houden.
Programma 2022:

Vrijdag 14/01/2022
Maandag 07/02/2022
Vrijdag 11/02/2022
Maandag 07/03/2022
Vrijdag 11/03/2022
Donderdag 24/03/2022
Zaterdag 26/03/2022
Maandag 04/04/2022
Weekend 8-10/04/2022
Vrijdag 15/04/2022
16 - 18/04/2022
Vrijdag 22/04/2022
Maandag 02/05/2022
Vrijdag 13/05/2022
Donderdag 26/05/2022
Zaterdag 28/05/2022
Maandag 06/06/2022
Vrijdag 10/06/2022
Donderdag 23/06/2022
Maandag 05/09/2022
Vrijdag 09/09/2022
Maandag 03/10/2022
Vrijdag 14/10/2022
Donderdag 27/10/2022
Maandag 07/11/2022
Vrijdag 18/11/2022
Maandag 05/12/2022
Vrijdag 02/12/2022
Vrijdag 09/12/2022

Nieuwjaarsbegroeting en kampioenenviering + etentje
pixelnamiddag PTE
themababbel fotoreeks
pixelnamiddag PTE
evaluatiefotobabbel 1
pixelateljee (bewerking foto’s fotobabbel)
ledenvergadering WVFD + retrospectieve reisdiashow DZL
pixelnamiddag PTE
straatfestival Gevleugelde Stad Ieper
opening fototentoonstelling + voordracht “fantasy photography” door Bart Beernaert
locatie: ???
fototentoonstelling
workshop avondlijke architectuurfotografie in Kortrijk (zon onder om 20u49)
pixelnamiddag PTE
fotobabbel 2
pixelateljee
WVFD-fotografische wandeling in Leuven
pixelnamiddag PTE
fotobabbel 3
pixelateljee
pixelnamiddag PTE
vakantiebabbel
pixelnamiddag PTE
fotobabbel 4
pixelateljee
pixelnamiddag PTE
clubkampioenschap
pixelnamiddag PTE
publieke voordracht “De Blauwe Planeet” door Luc Eeckhaut
challenge van het jaar

Wat is er nieuw ?
- nieuwjaarsbegroeting: we voorzien een gratis receptie om het nieuwe jaar in te zetten en de
kampioenen te vieren. Na de proclamatie is er een klein etentje aan een democratische prijs. Dit zal
vermoedelijk doorgaan in het theatercafé van OC Het Applauws.
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-

-

Clubcompetitie: de 3 clubwedstrijden worden herleid tot één wedstrijd “vrij onderwerp”. In de plaats
hiervan komen er 4 fotobabbels ter evaluatie van 3 foto’s per deelnemer. Op het einde van het jaar is er
een eindwedstrijd voor het clubkampioenschap. Hiervoor mag je 8 foto’s uit de evaluatiebabbels
indienen. Er is geen opsplitsing meer in een A- en een B-groep. Hoogste puntentotaal van 8 foto’s =
kampioen. Foto met hoogste score = Beste Foto v/h Jaar.
Challenge: maandelijks is er een nieuwe opdracht. Op het einde van het jaar volgt een wedstrijd voor
verkiezing van de Challenge van het jaar.
Pixelateljee: dit is een studiekring op donderdagavond waarop Bart Beernaert en Dirk Vergote hun visie
geven en demonstreren voor verbetering van enkele foto’s uit de vorige evaluatiefotobabbel. Iedere
deelnemer mag één foto uitkiezen (maar mag ook weigeren om foto’s te laten bijwerken).

De opsomming van de activiteiten in het nieuwe programma is niet limitatief. Waarschijnlijk komt er nog wat
aanvulling met workshops en foto-uitstappen. Eerst moeten er nog enkele zaken worden uitgeklaard. Zo zijn we nog
altijd met het stadsbestuur in onderhandeling over het al of niet behoud van onze fotostudio in het oudgemeentehuis.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur,

Dirk Vergote,
secretaris DZL
www.dzlauwe.be - facebook.com/fotoclubdigitaalzien
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