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Beste fotovriend, 

 

Na de heel geslaagde activiteiten van april kunnen we hoopvol vooruitblikken op wat mei ons moet brengen. En 

dat ziet er ook heel beloftevol uit. 

Pixelnamiddag PTE - maandag 09/05/2022 – 14u00 – OC Het Applauws Lauwe (lokaal 1) 

Onze lesgever moest vorige maand op de laatste knip wegens ziekte verstek geven, maar staat maandag 9 mei 

terug paraat. Van 14u00 tot 16u30 kan je les 3 van de cursus “diaporama’s maken met PTE” met Eric Barbe 

meevolgen. Ieder clublid is welkom op deze pixelnamiddag.  

(evaluatie)Fotobabbel 2 - vrijdag 13/05/2022 – 19u45 – OC Het Applauws (lokalen 2 & 3) 

Onze 2de (evaluatie)fotobabbel vindt plaats op vrijdag 13 mei, om 19u45, in OC Het Applauws, Koningin 

Astridlaan 44 in Lauwe. Uw 3 beelden moeten tegen uiterlijk maandagavond 09/05/2022 verstuurd worden via 

www.WeTransfer.com aan hein.barbe@telenet.be. 

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 hoofdletters).  
Voorbeeld:  Jacques Cottyn neemt deel met foto “Kraaiveld” 
    Naamgeving: coja_kraaiveld.jpg  

- uw foto’s mogen nog niet eerder hebben deelgenomen aan een clubwedstrijd en mogen ook niet sterk gelijkaardig 
zijn aan vorige. 

- Voor de clubwedstrijd op het einde van het jaar zullen enkel en alleen werken uit de fotobabbels mogen worden 
ingediend. Zendt dus foto’s in voor de fotobabbels, ook als je niet kunt aanwezig zijn. 

 

Zoals je weet worden de ingestuurde foto’s beoordeeld door onze eigen aanwezige clubleden. Opdat iedereen 

het scherm goed zou zien en we elkaar ook beter zouden horen, stellen we geen tafels meer op in de zaal zodat 

we dichter bijeen zitten. Hopelijk zorgt dit ook voor wat meer interactie. Ieders mening is immers belangrijk en 

kan leerrijk zijn. 

Pixelkaffee - woensdag 25/05/2022 – 19u30 – OC Applauws (lokalen 2 & 3) 

Op de evaluatiefotobabbel zal worden aangekondigd welke beelden er werden uitgepikt voor nabewerking en 

demo op ons volgende Pixelkaffee.  

Opgepast  : de datum is gewijzigd! Oorspronkelijk was het pixelkaffee voorzien op 2 juni, maar dit moet 

noodgedwongen worden verplaatst naar woensdag 25 mei.  

Wie bezwaar heeft tegen de nabewerking van zijn foto’s mag dat ons dat gewoonweg meedelen. Andersom mag 

ook. Zou je graag een van jouw foto’s bewerkt zien, laat maar weten. 

Als er nog leden buiten Bart en Dirk zijn die willen meehelpen of een demo over beeldcorrectie willen geven, 

dan zijn die heel welkom. De originele beelden worden je ter stond bezorgd. 

nieuwsbrief 

1 mei 2022 
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Praktijkworkshop Cadzand-Bad met Marnix Van Marcke- zondag 26/06/2022  

Heeft de boeiende lezing van Marnix Van Marcke over het creatief gebruik van filters bij landschapsfotografie je 

het water in de mond doen lopen? Ben je nog niet ingeschreven voor de praktijkworkshop op zondag 26 juni in 

Cadzand-Bad? Wel het kan nog. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de sessie in de namiddag. Als je met ons 

mee wenst te gaan, schrijf dan onmiddellijk in via een mailberichtje aan dirk.vergote@skynet.be. Wie eerst komt, 

eerst maalt. 

 

Er zijn 2 sessies: 

- voormiddag van 08u00 tot 12u00 

- namiddag van 13u00 tot 17u00. 

De afstand is ongeveer 80 km; de reistijd ca. 1 uur.   

Marnix Van Marcke stelt 3 filtersets ter beschikking voor wie daar zelf niet over beschikt.  

Iedere sessie is beperkt tot maximum 10 deelnemers. De lesgever geeft je 9 opdrachten en zal je persoonlijk 

begeleiden. 

 

De inschrijving voor deze heel leerrijke workshop wordt definitief afgesloten op 15/05/2022. Tegen die datum 

moet het deelnamerecht van 25,00 euro op de clubrekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal Zien Lauwe 

overgeschreven zijn.  

Praktische afspraken, o.m. voor carpooling, volgen nog. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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