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Beste fotovriend, 

 

Nog één rustig weekend maar vanaf volgende week is het ‘vollen bak’. De clubactiviteiten zullen elkaar in een 

redelijk hoog tempo opvolgen. Pak maar mee, geniet ervan. 

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

Bart Beernaert en Dirk Vergote hebben weer een selectie van foto’s gemaakt uit de inzending van onze vorige 

Fotobabbel. Die foto’s worden door hen bewerkt in Photoshop, Lightroom of Luminar. Op het Fotokaffee 

onthullen ze wat zij er van hebben gemaakt en demonstreren ze stap voor stap de bewerkingen.  

Heb je vragen, zijn er zaken niet duidelijk, je mag hen onderbreken en om meer uitleg vragen. 

Foto’s die door Bart worden bewerkt: 

“Start” van Kristof Desmet 

“Minimalisme” van Stefaan Gadeyne 

“A l'envers” van Catharine Delbecque_ 

“Paddenstoel” van Christine Samyn 

“Emoties 1” van Christine Kerckhove 

“Stilleven” van Ricky Claus 

“Jane Bond 3” van Jean-Pierre Clarisse 

 

Foto’s die door Dirk worden bewerkt:  

“Lonely boy” van Caroline Delbecque 

“Onscherp 2” van Stefan Gadeyne 

“Emoties 2” van Christine Kerckhove 

“Appelballon” van Eddy Maerten 

“Luzerne” van Wim Steelandt 

“Sunset” van Frank Warnez 

 

Deze workshop vindt plaats op donderdag 2 maart, om 19u30, in lokaal 3 van OC Het Applauws, Koningin 

Astridlaan 44 in Lauwe. 

Diaporamashow Zien 2023 – zaterdag 04/03/2023 – 16u00 en 19u30 – CC Guldenberg Wevelgem 

Je ontving van onze voorzitter al afzonderlijke mails met uitvoerige uitleg over onze jubileumshow “Zien 2023”. 

Ondertussen kan je op onze website ZIEN 2023 | Fotoclub Digitaal Zien (dzlauwe.be) ook al kennismaken met de 

audiovisuele reeksen die effectief op het programma staan. We hopen dat je zelf onze show komt bewonderen, 

maar ook veel familieleden en vrienden hebt warm gemaakt zodat we de grote zaal in CC Guldenberg goed 

kunnen vullen, dit zowel op de voorstelling van 16u00 als op de avondprojectie om 19u30. 

We komen nog wat helpende handen te kort voor bediening in de bar. Kun je meehelpen, laat het dan weten 

aan onze voorzitter via balcaen.frederik@telenet.be.  

nieuwsbrief 

25 februari 2023 
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Onze clubleden krijgen gratis toegang tot de show. Haal wel uw gratis toegangskaart af aan de kassa. 

Meekomende partners moeten wel betalen. Graag vooraf reserveren indien je van het kortingstarief wil 

genieten. 

Workshop portretfotografie- vrijdag 10/03/2023 – 19u45 – OC Applauws lokaal 1-3 

     - zaterdag 11/03/2023 – 10u – 17u30 – gemeentehuis Lauwe 

In het weekend van 10 en 11 maart krijg je een unieke kans om aan de slag te gaan in de fotostudio. 

 

Vrijdagavond stellen we 2 flitsstudio’s op Het Applauws: een studio voor modelfotografie in lokaal 3 waar de 

modellen ‘ten voeten uit’ kunnen gefotografeerd worden en een studio voor portretfotografie (buste) in lokaal 1.  

Er wordt uitleg gegeven over de opstelling van de studio’s; de belichting, de techniek, instelling apparatuur en 

dies meer. Daarna mag je zelf aan de slag. Breng dus uw fototoestel mee. 

 

Zaterdag 11 maart is er gelegenheid om te fotograferen van 10 tot 12u en van 14u tot 17u30 in het oud-

gemeentehuis Lauwe, Lauweplaats 20. We stellen flitsstudio’s op in onze portretstudio, het naastliggende 

kabinet van de burgemeester (retro interieur) en op de zolder of de raadszaal (afhankelijk van de temperatuur). 

Daarnaast kan er ook met bestaand licht of eigen opzetflits geportretteerd worden in de trappenhal. 

 

Je kan op eigen houtje aan de slag, maar wie dat wenst kan assistentie en raad krijgen van clubleden die 

ervaring hebben met portret- en modelfotografie. Dit zijn o.m. Jacques Cottyn, Christine Kerckhove en Dirk 

Vergote. 

 

Beide dagen zullen er enkele modelletjes aanwezig zijn. Wil je zelf iemand meebrengen of ken je iemand die 

graag model zou staan, laat het ons weten. Indien mogelijk, breng zelf of vraag aan je model om wat attributen 

mee te brengen: extra kleding, hoedjes, sjaal, kleine decorstukken…  

Misschien is dit portretweekend een unieke gelegenheid om een communicantje uit je familie te fotograferen. 

 

Reservatie: wie op zaterdag wil portretteren, moet vooraf reserveren. Laat aan dirk.vergote@skynet.be weten 

wanneer (max. 1 uur), welke studio je wilt gebruiken en of je al of niet zelf een model meebrengt. 

Houd er rekening mee dat er weinig verwarming is in de lokalen van het gemeentehuis, op zolder zelfs heel fris. 

Meekomende modellen zorgen dus best voor warme kleding. 

Workshop macrofotografie - zondag 26/03/2023 – 09u00 – OC Het Applauws (lokaal 1-2) 

Straks krijgen we lentekriebels en willen we de ontluikende natuur in beeld brengen. Opdat je goed voorbereid 

zou zijn organiseren we een initiatie ‘dichtbij- en macrofotografie’ op zondag 26 maart, van 9u tot 12u in OC 

Het Applauws. 

Dirk Vergote geeft eerst wat uitleg over de techniek en het nodige materiaal waarna de theorie ter plekke in 

praktijk kan worden gebracht. In een viertal ministudiootjes krijg je de kans om zelf macroshots te maken. Er 

zullen wat bloempjes en voorwerpen beschikbaar zijn, maar je mag ook zelf foto-objecten meebrengen.  

Zorg zelf ook voor:  

- fototoestel 

- (macro)lens (liefst lens met vaste brandpunt) 

- afstandsbediening 

- statief. 

Volgend materiaal kan (enkel op de workshop) beurtelings ontleend worden: 1 macrolens 105 mm Nikon;  

1 macrolens 90 mm Sony; 1 macrolens Laowa dreamer 100 mm voor Sony; tussenringen voor Nikon; 

tussenringen voor Sony; close-up voorzetlensjes 52 mm en 58 mm, 1 omkeerring 55mm voor Nikon. 
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We houden de theorie beknopt. Praktijk is de beste leerschool. Op de workshop krijg je bijstand van Dirk 

Vergote en van Anne Braet. 

Tot binnenkort. 

 

Namens het bestuur, 

 

Dirk Vergote,  

secretaris DZL 

www.dzlauwe.be  -  facebook.com/fotoclubdigitaalzien  
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