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Beste fotovriend, 

 

We zijn aan het laatste luik van 2022, maar geen nood, het programma voor ons jubileumjaar 2023 is klaar en 

vind je in deze nieuwsbrief. 

Challenge van het jaar- vrijdag 09/12/2022 – 19u45 – OC Applauws (lokalen 2 & 3) 

Je hebt nog heel even, namelijk tot morgenavond, de tijd om op onze faceboekpagina ‘Fotoclub Digitaal Zien 

Lauwe leden’ je stem uit te brengen voor de Challenge van de maand, thema “herfstbomen en -bossen”. 

Hiermee is het wedstrijdgedeelte voor dit jaar afgelopen. 

Volgende week vrijdag 9 december is er wel nog de ‘Challenge van het jaar’, maar in vergelijking met de 

eerste editie van vorig jaar, organiseren we deze activiteit niet als een wedstrijd. Deze Challenge van het jaar 

wordt een fotobabbel.  

We ervaren van langs om meer dat onze clubleden voorkeur geven aan fotobesprekingen i.p.v. aan competitie. 

Je hoeft hiervoor geen foto’s in te sturen want Bart Beernaert beschikt over alle inzendingen. Hij zal zelf een 

selectie maken voor de bespreking: de winnende foto van iedere Challenge van de maand en 1 foto per 

auteur/thema.  

Deze clubavond vindt plaats in OC Het Applauws, Koningin Astridlaan 44 in Lauwe en vangt aan om 19u45. 

Pixelnamiddag PTE- maandag 12/12/2022 – 14u00 – OC Applauws, lokaal 1 

Eric Barbe is terug van weggeweest en staat weer paraat om jullie te begeleiden bij het monteren van 

klankbeeldreeksen. Van de gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om eens te luisteren naar jullie suggesties 

en wensen voor de pixelnamiddagen die volgend jaar voorzien zijn. 

 

Het WVFD organiseerde in september een workshop “Montages maken met PTE”. Hiervoor werd een complete 

cursus samengesteld. Wil je die cursus ontvangen, stuur een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be. We bezorgen 

hem jou via Wetransfer.com. 

Lidgeld 2023 

Heel binnenkort moeten we bij de Vlaamse federatie Breedbeeld de ledenlijst voor 2023 insturen. 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.  

Aangezien die verzekering gratis is, is van belang dat we onze nieuwe ledenlijst tijdig en volledig insturen.  

Het lidmaatschap bij Digitaal Zien geldt voor de periode 01/01/2023 – 31/12/2023 en blijft behouden op 30,00 

euro. Gelieve dat bedrag tegen uiterlijk 15/12/2022 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 je niet-commerciële intenties als vrijetijds-

fotograaf of -cineast te bevestigen.  

Programma 2023 

Fotoclub Digitaal Zien Lauwe is op 09/01/2023 vijftig jaar jong. Uiteraard wordt dat gevierd en dat vind je ook 

terug in onderstaand programma voor 2023. Grootste blikvanger wordt onze uitnodiging van Lieve Blancquart 
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voor een publieke lezing in CC Guldenberg op 10/11/2023.  

We vergasten het publiek ook met werk van eigen bodem, dit met een nieuwe diaporamashow Zien 2023 op 

11/03/2023. Denk eraan: dat is heel kort bij. Montagemakers, schiet uit jullie startblokken! 

 

Het publiek is ook welkom op 12/05/2023, dit voor een lezing “Filmen met het fototoestel” door Frederik 

Balcaen. Aangezien de populariteit voor bewegende beelden van langs om meer toeneemt, meenden we dat het 

leerrijk is om onze clubleden hierover te informeren, misschien wel te prikkelen. Aangezien onze eigen 

voorzitter pas zijn opleiding videofotograaf heeft afgerond, moesten we niet lang zoeken naar een spreker. 

 

Het programma zal nog worden aangevuld, onder meer met foto-uitstappen. Wanneer en waar kunnen we 

nog niet zeggen want we willen rekening houden met jullie belangstelling. Binnenkort houden we een enquête 

daarover. 

Daarnaast zijn we nog op zoek naar verscheidene locaties om, verspreid over het ganse jubileumjaar, kleine 

fototentoonstellingen te houden. 

 

Programma 2023: 

 

maandag 09/01/2023 pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 3 

zaterdag 14/01/2023 Viering 50 jaar DZL: ontvangst stadsbestuur, 

nieuwjaarsbegroeting, kampioenenviering + 

verzorgd souper 

OC Applauws – cultuurcafé 

donderdag 26/01/2023 Evaluatie nieuwe diaporama’s OC Applauws – lokaal 3 

Zondag 05/02/2023 Groepsbezoek aan fototentoonstelling 

wereldreiziger/wildlifefotograaf Regi 

populier 

Roeselare 

vrijdag 10/02/2023 Fotobabbel OC Applauws – lokaal 3 

maandag  13/02/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

donderdag 02/03/2023 Pixelkaffee OC Applauws – lokaal 3 

zaterdag 04/03/2023 Diaporamashow Zien 2023 CC Guldenberg Wevelgem 

2 voorstellingen 

vrijdag 10/03/2023 Workshop portret OC Applauws – lokaal 3-2-1 

zaterdag 11/03/2023 Workshop portret studio gemeentehuis Lauwe 

maandag 13/03/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

vrijdag  14/04/2023 Fotobabbel zwart/wit OC Applauws – lokaal 3 

donderdag 27/04/2023 Pixelkaffee zwart/wit OC Applauws – lokaal 3 

 ..../04/2023 Fotowandeling in Mechelen (WVFD) Mechelen 

maandag 08/05/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 3 
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vrijdag 12/05/2023 Publieke voordracht: filmen met het 

fototoestel door Frederik Balcaen 

OC Applauws – lokaal 3-2-1 

woensdag 17/05/2023 Workshop dronefotografie (WVFD) ’t Seultje Nieuwkerke 

vrijdag 09/06/2023 Fotobabbel OC Applauws – lokaal 3 

maandag 12/06/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

donderdag 22/06/2023 Pixelkaffee OC Applauws – lokaal 3 

vrijdag 08/09/2023 Vakantiebabbel OC Applauws – lokaal 3 

maandag 11/09/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

vrijdag 06/10/2023 Avondfotografie in Doornik Doornik 

maandag 09/10/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

vrijdag 13/10/2023 Fotobabbel OC Applauws – lokaal 3 

zaterdag 14/10/2023 Deelname aan interclubtentoonstelling 

WVFD 

Vives Brugge  

donderdag 02/11/2023 Pixelkaffee OC Applauws – lokaal 3 

vrijdag 10/11/2023 Publieke voordracht Lieve Blancquart CC Guldenberg Wevelgem 

maandag 13/11/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

zaterdag 18/11/2023 Proclamatie + receptie BOW multimedia 

WVFD 

Vives Brugge  

vrijdag 24/11/2023 Challenge van het jaar (fotobabbel) OC Applauws – lokaal 3 

vrijdag 08/12/2023 Clubkampioenschap OC Applauws – lokaal 3 

maandag 11/12/2023 Pixelnamiddag PTE OC Applauws – lokaal 2 

 

We hopen dat deze nieuwe activiteitenkalender jullie bevalt. Je vindt hem ook nog als aparte bijlage zodat je 

hem kunt afprinten. Niet vergeten dat je ons programma en de nieuwsbrieven steeds kunt raadplegen op onze 

website www.dzlauwe.be.  

Tot binnenkort en... prettig eindejaar. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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