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Beste fotovriend, 

 

Een groot deel van onze clubleden hebben we onze beste wensen persoonlijk kunnen overmaken op de heel 

geslaagde nieuwjaarsbegroeting van 14 januari ll. Langs deze weg een “zalig Nieuwjaar” aan iedereen die deel 

uit maakt van onze fotoclub. Hopelijk versoepelen de veiligheidsmaatregelen en kunnen we zonder vrees en 

belemmeringen op onze volgende bijeenkomst met zijn allen weer fysiek bijeenkomen om onze belangstelling 

voor de fotografie te delen en te beleven. Laat ons hopen. We zijn zelfs wat vroeger met onze nieuwsbrief opdat 

iedereen nog voldoende tijd zou hebben om zich voor te bereiden. 

Fotobabbel thema “fotoreeks” - vrijdag 11/02/2022 – 19u45 – OC Applauws (lokalen 2 & 3) 

Het is al enkele jaren geleden dat het thema “fotoreeks” op het programma stond. En aangezien dat eigenlijk 

wel een leuk gegeven is, zetten we het terug op de affiche, niet als wedstrijd, wel als losse fotobabbel.  

Je kan deelnemen met max.  2 reeksen. Een reeks bestaat uit minstens 3 en maximum 4 foto’s vrij onderwerp. 

Inhoud: 

Een fotoreeks is een reeks van 3 of 4 foto’s rond eenzelfde onderwerp en die samen een verhaal vertellen. De 

beelden moeten dus iets met elkaar te maken hebben. Individuele foto’s die gewoon samen gepresenteerd 

worden maar in feite niets met elkaar gemeen hebben of onderdeel van hetzelfde verhaal zijn, horen hier dus 

niet in thuis. Het beeldverband zal trouwens één van de criteria zijn waarmee bij de bespreking rekening zal 

worden gehouden. 

De foto’s in eenzelfde reeks moeten niet hetzelfde formaat hebben. Er mag dus een mix van verschillende 

beeldverhoudingen en groottes gebruikt worden, maar elk afzonderlijk beeld moet minstens 1920 pixels aan de 

langste zijde hebben. Stop ze niet bijeen in een sjabloon want dan blijft er onvoldoende resolutie over indien er 

moet ingezoomd worden op een beeld. Wij zullen ze naast elkaar projecteren om het beeldverhaal te 

beoordelen. 

Als de foto’s in een bepaalde volgorde moeten getoond worden, geef ze een volgnummer in de titel. 

 

Naamgeving: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel fotoreeks-volgnummer_titel foto.jpg 

Voorbeeld: Kristof Desmet neemt deel met een reeks van 4 foto’s over motorrace.  

naamgeving:  dekr_circuit Assen-1_start.jpg 

  dekr_circuit Assen-2_in de bocht.jpg 

  dekr_circuit Assen-3_close-up.jpg 

  dekr_circuit Assen-4_finish.jpg 

Uw fotoreeks(en) kan je tot uiterlijk maandagavond 07/02/2022 via www.WeTransfer.com toesturen aan 

hein.barbe@telenet.be.  

De themababbel is voorzien op vrijdag 11/02/2022 om 19u45 in OC Het Applauws. Het betreft geen wedstrijd of 

een zogenaamde nieuwe evaluatiefotobabbel die meetelt voor de eindwedstrijd. Beelden uit uw fotoreeks mag 

je dus later nog gebruiken voor de clubcompetitie.  

Indien de Covid-veiligheidsmaatregelen het niet toelaten om bijeen te komen dan zal de bespreking opnieuw 

online worden georganiseerd. We houden jullie op de hoogte. 

nieuwsbrief 

18 januari 2022 
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Pixelnamiddag PTE- maandag 07/02/2022 – 14u00 – OC Applauws, lokaal 1 

Eric Barbe herneemt zijn cursus “diaporama’s maken met PTE” vanaf de start. Een ideale gelegenheid dus voor 

wie nog niet of nog onvoldoende met de samenstelling van klankbeeldreeksen vertrouwd is. 

Mocht je met een ei zitten omtrent digitale beeldbewerking, dan is deze pixelnamiddag ook een forum. 

Alle clubleden zijn welkom. 

Challenge van de maand - Rood 

Bart is inmiddels gestart met een nieuwe reeks “Challenge van de maand”. De eerste voor 2022 heeft als 

thema “Rood”. Die kleur moet dus prominent aanwezig zijn in het beeld.  

Niet vergeten: de inzending van max. 2 foto’s aan beernaert.bart@gmail.com sluit af op maandagavond  

21 februari 2022. 

Lidgeld 2022 

Op slechts enkele uitzonderingen na heeft bijna iedereen het lidmaatschap van Digitaal Zien Lauwe vernieuwd. 

Oprechte dank hiervoor. We blijven een grote hechte groep. Dat bewijst jullie vertrouwen, maar ook jullie begrip 

voor de moeilijke omstandigheden waarin we in de pandemie proberen om toch activiteiten te organiseren en 

de fotoclub gezond te houden.  

Voor wie de ledenbijdrage van 30,00 euro niet heeft overgeschreven op rekening BE49 7785 2262 7971 van 

Digitaal Zien Lauwe, was dit spijtig de laatste nieuwsbrief, tenzij dit eerstdaags nog wordt in orde gebracht. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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