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Beste fotovriend, 

 

We zijn wat vroeger met onze nieuwsbrief zodat je wat meer tijd hebt om foto’s te selecteren voor onze 

komende activiteiten. En er is veel te vertellen! 

Fotobabbel 1 - vrijdag 10/02/2023 – 19u45 – OC Het Applauws (lokaal 3) 

De eerste fotobabbel van ons 50ste werkjaar vindt plaats op vrijdag 10 februari, om 19u45, in OC Het Applauws, 

Koningin Astridlaan 44 in Lauwe. 

Speciaal voor onze nieuwe clubleden: een fotobabbel is geen wedstrijd, wel een gespreksavond om foto’s te 

evalueren. Ieder clublid mag maximum 3 foto’s insturen, liefst recent werk, maximum 2 jaar oud. De 3 foto’s 

worden na elkaar getoond. De auteur krijgt het eerste woord om zijn/haar visie toe te lichten of info te vragen.  

Hierna volgt een bespreking door de aanwezigen, niet door een gastjury. We rekenen op ieders medewerking, 

maar dringen er wel op aan opdat de evaluatie opbouwend en gemotiveerd gebeurt. Zo blijft het voor iedereen 

leerrijk en aangenaam.  

Ook als je niet op de fotobabbel kan aanwezig zijn heb je er belang bij om toch foto’s in te sturen. Onze club-

competitie bestaat maar uit 1 wedstrijd, dit op het einde van het jaar. Hiervoor mogen enkel 8 werken uit de 4 

fotobabbels van het jaar worden ingediend. Als je aan alle fotobabbels deelneemt zal je dus kunnen kiezen uit 4 

x 3 = 12 foto’s. Uw 8 beelden voor de eindwedstrijd mogen nog lichte bewerking of verbetering ondergaan, maar 

nieuwe beelden zijn niet toegelaten.  

Uw 3 beelden moeten tegen uiterlijk maandagavond 06/02/2023 verstuurd worden via www.WeTransfer.com 

aan hein.barbe@telenet.be. 

Ter herinnering:  
- het 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:  Daan Desmet neemt deel met foto “Brandweeroefening” 
    Naamgeving: deda_brandweeroefening.jpg  

- uw foto’s mogen nog niet hebben deelgenomen aan een vorige wedstrijd of fotobabbel en mogen ook niet sterk 
gelijkaardig zijn aan vorige. De Challenge van de maand staat los van de competitie. Die mogen dus wel nog 
worden ingestuurd voor een fotobabbel en de clubwedstrijd. 

- Heb je tegen uiterlijk de woensdagavond geen reply van Wetransfer ontvangen dat je foto’s zijn gedownload, 
neem dan onmiddellijk contact op met Hein Barbe. 

Groepsbezoek fototentoonstelling Regi Popelier – zondag 05/02/2023 – 10u00 - Roeselare 

Wie wil deelnemen aan het groepsbezoek aan de fototentoonstelling van natuurfotograaf Regi Popelier, kan nog tot 

uiterlijk maandag 30/01/2023 inschrijven via een mailtje aan dirk.vergote@skynet.be.  

Afspraak om 9u30 op de parking voor OC Het Applauws in Lauwe voor wie wil carpoolen. 

Ga je rechtstreeks: afspraak om 10u00 op adres Oostnieuwkerksesteenweg 180, 8800 Roeselare. Wel vooraf 

inschrijven! 

nieuwsbrief 

28 januari 2023 
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Inzameling foto’s voor reeks “Beste werken” 

Niet vergeten om ons tegen uiterlijk maandagavond 06/02/2023 uw 5 beste foto’s te bezorgen voor onze 

groepsmontage “beste werken van de clubleden”. Ook al heb je misschien geen klankbeeldreeks samengesteld, 

dan is er toch van jouw werk te zien in onze publieke show ‘Zien 2023’.  

Stuur ons uw 5 foto’s, gegroepeerd in een afzonderlijke zending, via www.WeTransfer.com aan 

hein.barbe@telenet.be:   

- liefst recente werken 

- onderwerp is volledig vrij; zowel kleur als zwart-wit is welkom; 

- bestandsgrootte: langste zijde moet minstens 1920 pixels zijn (liefst meer) 

- naamgeving: eerste twee letters van uw familienaam & voornaam_titel foto.jpg (zonder hoofdletters).   

  Voorbeeld:  Dirk Vergote stuurt foto “Duel” in       Naamgeving: vedi_duel.jpg 

We rekenen op ieders deelname. 

Pixelnamiddag PTE- maandag 13/02/2023 – 14u00 – OC Applauws lokaal 2 

Iedereen is welkom op de nieuwe bijeenkomst waar de samenstelling van klankbeeldreeksen centraal staat. Eric 

Barbe en Raphaël Lagae helpen je om de techniek aan te leren of problemen op te lossen. 

Deze pixelnamiddag komt allicht goed van pas om wat verfijningen aan te brengen aan je diaporama voor onze 

show ‘Zien 2023’ die we op zaterdag 4 maart presenteren in CC Guldenberg Wevelgem. 

Fotokaffee - donderdag 02/03/2023 – 19u30 – OC Het Applauws (lokaal 3) 

Jawel, de naam is gewijzigd. Pixelnamiddag, pixelkaffee… Het was voor velen te verwarrend. Het pixelkaffee heet 

voortaan ‘fotokaffee’.  

Het “fotokaffee” is een workshop om de clubleden beter te begeleiden bij fotobewerking. Bart Beernaert en Dirk 

Vergote selecteren enkele werken uit de fotobabbel en transformeren het beeld volgens hun visie via een kleine 

nabewerking. Op het fotokaffee demonstreren ze stap voor stap welke aanpassingen ze via Photoshop, 

Lightroom of Luminar hebben aangebracht. Tussendoor is er tijd voor demo en vraagstelling. 

Die selectie wordt op de fotobabbel van 10 februari bekend gemaakt. Indien een auteur bezwaar heeft tegen 

een nabewerking van zijn/haar werk, dan mag hij/zij dat meedelen. Is er geen werk van jou geselecteerd of heb 

je voorkeur voor een ander beeld, dan mag je Bart of Dirk een voorstel doen. 

De bewerkte foto’s worden achteraf niet geretourneerd zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan het gebod dat 

clubleden persoonlijk werk moeten indienen voor deelname aan clubactiviteiten. 

De bewerkte foto’s kan je achteraf nog eens bekijken op onze leden-facebookpagina. 

 

Ben je ook kandidaat om foto’s te herbewerken? Laat het ons weten. Bart en Dirk zullen je dankbaar zijn voor de 

hulp. 

Lezing “Focus op de Opaalkust” door Frank Deblon - vrijdag 17/02/2023 – 19u30 –  

                De Koepel, Warande 9 in Heule 
Onze fotoclub verleent medewerking aan de NatuurFotoWerkgroep NFW van Natuurpunt voor een lezing “Focus 

op de Opaalkust”. Fotograaf Frank Deblon kent de Noord-Franse kust als geen ander en zal in april de leden van 

het NFW meenemen voor een workshop “creatieve landschapsfotografie en gebruik van filters in het veld”.  

Deze uitstap wordt voorafgegaan door een theoretisch gedeelte waarin info over de fotogenieke locaties wordt 

gegeven, maar vooral ook de techniek voor landschapsfotografie en het creatief gebruik van filters worden 

uitgelegd. Frank Deblon is ook ambassadeur voor filterproducenten Kase en Haida.  
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De lezing vindt plaats op vrijdag 17 februari, van 19u30 tot 22u00, in De Koepel (zetel van Natuurpunt Zuid-

West-Vlaanderen), Warande 9 in Heule. 

Leden van Digitaal Zien Lauwe krijgen gratis toegang tot die voordrachtavond. Voorwaarde: vooraf 

inschrijven via e-mail aan werkgroepnatuurfotografie@natuurkoepel.be tegen uiterlijk 12/02/2023. 

 

Deze lezing is een zeer goede en onmisbare voorbereiding op de foto-uitstap die we exclusief voor de clubleden 

van Digitaal Zien Lauwe zullen organiseren op zaterdag 29 april 2023. Uitvoerige info hierover word je later 

bezorgd. 

Foto’s jubileumviering 50 jaar DZL 

Nogmaals dikke merci aan Nathalie Demuynck voor haar schitterend werk als eventfotograaf op ons 

jubileumfeest van zaterdag 14 januari. De foto’s werden in een leuk klankbeeldreeksje vertoond op onze 

evaluatieavond van donderdag ll.  

Zowat iedereen die op de viering aanwezig was, kwam in beeld. Misschien steken er foto’s tussen die je graag in 

je familiealbum zou bewaren. Via volgende link kan je de beelden downloaden: https://we.tl/t-GtmBxrrFVT  

Opgepast: je hebt daartoe maar 7 dagen de tijd!   

Resultaat enquête - aanvulling programma 2023 

Dankjewel aan de 37 clubleden die onze enquête hebben ingevuld. Daaruit leerden we dat er het meest 

belangstelling is voor beeldbewerking, landschap, straatfotografie, zwart-wit, avond- en nachtfotografie, lange 

sluitertijden en macro. Het viel ook op dat er vooral veel vraag is naar buitenactiviteiten. 

Ons programma voor 2023 komt hier al grotendeels aan tegemoet, o.a. met de fotokaffees, uitstap Opaalkust, 

fotobabbel zwart-wit, avondlijke uitstap in Doornik… Er komen ook enkele aanvullingen:  

- zondag 26/3, 9u tot 12u in OC Applauws : initiatie macrofotografie (o.l.v. Dirk Vergote + assistentie van Anne 

Braet) 

- donderdag 23/2, Porseleinhallen Wevelgem: hoogstwaarschijnlijk worden we uitgenodigd door fotoclub Eos 

Wevelgem naar de lezing van natuurfotografe Ann Coppens 

- april/mei (afhankelijk van bloeitijd): fotografie van voorjaarsbloeiers (o.a. boshyacinten) in St. Arnolduspark 

Tiegem en/of Bassegembos 

- najaar (onder voorbehoud) : gastvoordracht “straatfotografie” + fotowandeling in Roubaix. 

- cursus fotografie: het was niet zo zeer af te leiden uit de enquête, maar we vingen geruchten op dat er 

clubleden zijn die graag fotografie les zouden krijgen. Is dat zo? Heb je belangstelling voor wat basisinitiatie, laat 

het ons weten. Graag erbij vermelden op welke tijdstippen je je kan vrijmaken of wanneer het absoluut niet lukt. 

 

Bijkomende aanvullingen zijn niet uitgesloten, maar toch moeten we oppassen dat we niet in overdrive gaan. 

Alvast dank voor de het aanreiken van nieuwe ideeën. Ze komen gegarandeerd aan bod, zij het niet dit jaar dan 

toch het daaropvolgende. We hopen dat je ook in 2024 bij ons blijft. ☺ 

Diashow “Zien 2023” - zaterdag 04/03/2023 – 16u en 19u30 – CC Guldenberg Wevelgem  

Het programma is in opmaak, de publiciteit wordt eerstdaags opgestart. Via onze voorzitter volgt een uitvoerige 

briefing en een uitnodiging om de flyer royaal via mails en sociale media te delen met vrienden en familie. 

We zijn echter nog zoek naar helpende handen, o.a. voor bediening in de bar. 

Ben je vrij en kan je wat meehelpen. Laat het ons weten. Je krijgt er eeuwige dankbaarheid voor terug. 

 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 
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www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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