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Beste fotovriend, 

 

Digitaal Zien is gelukkig al een tijdje weer volop op dreef. We houden die trend aan want juni heeft ook al heel 

wat voor jou in petto. 

(evaluatie)Fotobabbel 3 - vrijdag 10/06/2022 – 19u45 – OC Het Applauws (lokalen 2 & 3) 

Onze fotobabbels volgen elkaar snel op. De 3de editie staat op de affiche voor vrijdag 10 juni, om 19u45, in OC 

Het Applauws, Koningin Astridlaan 44 in Lauwe. Uw 3 beelden moeten tegen uiterlijk maandagavond 

06/06/2022 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:  Gino Poot neemt deel met foto “Hondenleven” 
    Naamgeving: pogi_hondenleven.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. 

 

Het bericht dat je foto’s gedownload zijn kan allicht wat later komen, want Hein zal nog maar pas thuis zijn van 

reis. Dus: geen paniek!  

Pixelnamiddag PTE - maandag 20/06/2022 – 14u00 – OC Het Applauws Lauwe (lokaal 1) 

Omwille van Pinksteren en zaalbeschikbaarheid gaat de volgende Pixelnamiddag PTE wat later dan normaal 

door, nl. op maandag 20 juni. Eric zorgt voor het voorwoord en antwoorden op eventuele vragen, maar daarna 

geeft hij het woord aan Raphaël Lagae. Wie aanwezig was op de Fotobabbel van vrijdag 13 mei ll. heeft de demo 

gezien van de 3D-reeks die Raphaël met PTE samenstelde. Op de pixelnamiddag van 20 juni vertelt en 

demonstreert hij hoe dergelijke wonderbare reeks tot stand komt.  

Ben je vrij, kom dan zeker af. Iedereen welkom vanaf 14u00 in zaal 1 in Het Applauws.  

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

Wie is ingeschreven voor de praktijkworkshop “Creatief filtergebruik” die landschapsfotograaf Marnix Van 

Marcke begeleidt op zondag 26 juni in Cadzand-Bad, krijgt een week vooraf nog een mail toegestuurd met de 

praktische schikkingen. 

Zet het fotogerief en de laarzen maar klaar. 

Pixelkaffee - donderdag 30/06/2022 – 19u30 – OC Applauws (lokalen 2 & 3) 

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

nabewerking en demo op ons volgende Pixelkaffee. Deze demo van beeldbewerking vindt plaats op 

donderdag 30 juni, om 19u30 in OC Het Applauws. Achteraf worden zowel de originele als de nabewerkte 

beelden op de Facebookpagina ‘Fotoclub Digitaal Zien Lauwe leden’ geplaatst. 

nieuwsbrief 

1 juni 2022 
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Interclubwedstrijd Best of West 2022  

Help je mee om onze clubkleuren te verdedigen in het provinciale interclubtornooi Best of West (BOW) van het 

WVFD? Vergeet dan niet tegen uiterlijk 08/06/2022 je digitale beelden in te sturen Via Wetransfer.com naar 

hein.barbe@telenet.be.  

Je mag maximum 10 beelden insturen: 

- Het onderwerp is vrij. Zowel kleur als zwart-wit is toegelaten. 
- Foto’s moeten genomen zijn na 01/01/2015 en mogen nog niet eerder hebben deelgenomen aan BOW 
- Bestandsgrootte: minstens 1920 x 1080 op 300 ppi/dpi (hoger mag) 
- Opgepast: geen kader of lijntjes rond de foto 
- Beeld- of bestandsinfo (Exif Files of Exif Data) moet aanwezig zijn. 
- Naamgeving: naam van de club_familienaam en voornaam van de fotograaf_nr van de foto_titel foto.jpg  

vb: Digitaal Zien_Vergote Dirk_1_Zandoogje.jpg 
- Deelname is gratis. 

Fototentoonstelling 2022 - programmawijziging  

Binnenkort bezorgt onze voorzitter iedereen uitvoerig nieuws over onze publieke fototentoonstelling die we in het 

herfstverlof opstellen in zaal Barthel in Rekkem. Hou in elk geval al rekening met de data, want hieraan is weer een 

wijziging gekomen. 

De opbouw zal al kunnen van start gaan op vrijdagavond 28/10/2022. We verwachten dat de volledige expo op 

pootjes staat waardoor we al de tentoonstelling kunnen openen op dinsdag 01/11/2022. Vervolgens zal het publiek 

onze werken kunnen bewonderen van vrijdag 4 tot en met zondag 06/11/2022. Misschien ook op woensdag 2 en 

donderdag 03/11/2022, maar dat moet nog uitgeklaard worden. 

Vrijdagavond 04/11/2022 vergasten we in zaal Barthel het publiek op de voordracht “De Blauwe Planeet” van 

onderwaterfotograaf Luc Eeckhaut, dit in de plaats van de voorstelling die op 02/12/2022 in Het Applauws op het 

programma stond. De accommodatie in Barthel is hiervoor beter geschikt. 

We hebben inmiddels prijsoffertes gevraagd aan enkele fotolabo’s, dit met het oog op een groepsaankoop van 

fotoprints op dibond. Heel waarschijnlijk zullen we afdrukken van o.a. 30 x 45 cm en 40 x 60 cm aan budget-

vriendelijke prijzen kunnen bekomen. De offertes zijn nog niet allemaal binnen, maar de kostprijs voor een 40x60 zal 

vermoedelijk ongeveer 30,00 euro kosten. De prijs voor aluminium fluctueert echter nogal sterk. 

Is er voldoende belangstelling hiervoor? Stuur een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be indien je vermoedt dat je via 

de groepsaankoop dibond foto’s zal bestellen. 

DZL exposeert in Het Applauws  

Onze fotoclub kreeg onlangs toezegging om vanaf juni voor 2 X 6 weken een 10 à 15 foto’s te exposeren in de 

inkomhal van OC Het Applauws Lauwe. Aangezien het allemaal vrij snel moest gaan heeft het bestuur enkele 

clubleden rechtstreeks aangesproken en gevraagd om enkele foto’s binnen de thema’s “vakantie- en reisfotografie” 

ter beschikking te stellen. Binnenkort zullen er foto’s te zien zijn van Francis Decrocq, Nathalie Demuynck, Bart 

Beernaert, Jacques Cottyn, Raphaël Lagae en Hein Barbe. 

Rond 15 juli moeten die werken plaats maken voor de 2de lichting. We kozen voor de thema’s “natuur- en 

macrofotografie”. Heb je belangstelling om te exposeren? Laat het weten aan dirk.vergote@skynet.be. Maximum 3 

foto’s per deelnemer. De werken moeten presentatie klaar zijn, dus op de ruggenzijde ook voorzien zijn van 

ophangingsrails of haakjes. 
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In het najaar voorziet Het Applauws andere projecten maar vermoedelijk worden wij volgend jaar opnieuw in de 

gelegenheid gesteld om tentoon te stellen in het ontmoetingscentrum. 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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