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Woensdag 14 juni 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Selectie foto’s tentoonstelling. 

Woensdag 10 mei 2017—20u00—de Kerkewegel 

Woensdag 31mei 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Info avond en vrije projectie. 

 Projectie van de opdrachten van deze maand. 

 Jurering jaarthema. 

 Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Woensdag 17 mei 2017—19u45—de Kerkewegel 

 Foto-uitstap naar de Brugse meifoor voor avond-

opnamen. 

Vertrek met eigen wagen aan de Kerkewegel om 

19u45. (zie mededelingen) 
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 editoriaal 

Beste Vrienden, 

Woensdag twaalf april was het weer alle hens aan dek voor een 

praktijkavond over het gebruik van de invulflits. Een onderwerp 

dat zelden aanbod komt en door velen een weinig gekend. Gedu-

rende de flitssessie is er door Freddy heel wat uitleg en praktijk-

gerichte informatie aan diverse leden gegeven om zo de perfecte 

opname te kunnen maken. Anderen waren dan aan het experi-

menteren met lichtstralen en andere toestanden. Wij mogen op-

nieuw besluiten bij Blandia kan je er wat van opsteken. 

Om bij de les te blij-

ven hierna nog wat in-

formatie over het on-

derwerp de invulflits. 

Een invulflits is in de 

fotografie het gebruik 

van flitslicht om een te 

hoog contrast terug te 

brengen tot een ge-

wenst contrast, waarbij het licht van de omgeving de primaire 

lichtbron (hoofdbron) is en blijft en het flitslicht de secundaire 

lichtbron.  

 

de voorzitter 
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voor u gelezen   door Ronny 

INVULFLITS 

De kunst van een goede invulflits is om het ook echt een “invul”-
licht te maken. Het zonlicht is uw hoofdverlichting en dat moet 
ook zo blijven, de flitser is alleen bedoeld om de schaduwen op te 
lichten. Onze hedendaagse flitsers bv. SB800, SB900, 580EX ect. 
zullen dit automatisch doen met je camera. Dit noemen ze uitge-
balanceerde invulflits. TTL-BL (Nikon).  

Toch kan het gebeuren dat de flitser een te felle flits afgeeft, 
meer dan we eigenlijk zouden willen. In deze situatie moeten we 
in grijpen. We kunnen namelijk ook de flits intensiteit onafhanke-
lijk van de gekozen sluitertijd/-diafragma combinatie instellen.  

Dit kunnen we per stop verminderen/verhogen. Op deze manier 

kunnen we manueel een gemiddelde zoeken tussen het omge-

vings- en het flitslicht. Gaan we manueel werken ? Dan meten we 

eerst het licht op de achtergrond en stellen dit in (manueel of via 

AE-L), de kracht van de flits kunnen we automatisch laten gebeu-

ren of manueel instellen. Gebruikt u een flitser die niet automa-

tisch met de camera samenwerkt, dan heeft deze waarschijnlijk 

een eigen meetcel. U kunt in dit geval een trucje toepassen om 

het flitslicht toch te temperen. Stel dat uw camera op f/8 inge-

steld staat. Stelt u deze diafragmawaarde ook op de flitser in, 

dan zal deze een volledige flits voor de diafragmawaarde f/8 af-

geven, dus dat wordt veel te veel. Het flitslicht wordt dan hoofd-

licht. stelt u op de flitser f/5.6 of zelfs f/4.0 in, dan 'denkt' de flit-

ser dus dat de camera op een veel grotere opening staat en met 

minder licht toe kan. Daarom wordt het flitslicht ook veel minder 

en dat is precies wat u nodig heeft om de balans tussen zonlicht 

en flitslicht weer mooi te krijgen. Invulflitsen kunnen we volledig 

aan ons toestel overlaten. Gewoon de juiste instellingen nemen, 

afhankelijk van merk, en we kunnen zelfs flitsen met snelheden 

van 1/8000ste sec. Ideaal op zonnige dagen wanneer we met be-

perkte scherpte-diepte willen werken.  
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Dragging the shutter 

Betekent niets meer dan flitsen met lange sluitertijd. De sluiter-
tijd zal geen invloed hebben op het onderwerp dat belicht wordt 
door de flits. Wanneer het onderwerp in een donkere omgeving 
staat zal de achtergrond niet verlicht worden door het flitslicht; 
alleen het onderwerp zal correct verlicht worden. Wanneer de 
sluitertijd verlengd wordt, zal het omgevingslicht een rol gaan 
spelen in de foto, tot de sluitertijd zo lang wordt dat het onder-
werp door het omgevingslicht belicht zal worden; de flitser zal 
dan alles slechts overbelichten. Over het algemeen zal gelden dat 
de omgeving 1,5 tot 2 stops onderbelicht kan worden zonder dat 
dit verzandt in een veel te donkere achtergrond. Het onderwerp 
wordt dan verder bijgelicht door het flitslicht 

De balans tussen omgeving en onderwerp is in de meeste geval-
len mooi in balans. Deze methode wordt 'dragging the shutter' 
genoemd.  

Lange sluitertijden veroorzaken bewegingsonscherpte. Niet alleen 
van de fotograaf, maar ook van het onderwerp. Er geld een regel 
dat de minimale sluitertijd waarbij bewegingsonscherpte voorko-
men kan worden 1 / focale afstand is. Met een 50mm objectief is 
dit dan 1/50e seconde. In donkere omgevingen kan de sluitertijd 
maar liefst tot 1/5e seconde oplopen, wat dus bewegings-
onscherpte tot gevolg heeft of zou hebben. En toch levert een 
flitsfoto een scherpte foto op. Dit komt omdat het onderwerp als 
een silhouet afgebeeld zou worden als er niet geflitst werd (1,5 - 
2 stops onderbelicht). De tijdsduur van de flits bevriest het on-
derwerp op de foto, immers, een flits zal niet veel meer dan 
1/10000e seconde duren. 

(even gegoogeld met als onderwerp “werken met invulflits”) 
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voor u gelezen   door Ronny  

Wij hebben het al gehad over grijskaart en witbalans. Om dit on-
derwerp af te sluiten wil ik jullie volgende tekst even meegeven 
waaruit je kan opmaken dat er nog andere manieren zijn om je 
toestel in te stellen. Als ook wat meningen van andere fotogra-
fen.  De Witbalanslensdop.  

Sommige fotografen gaan niet op pad zonder een pakje Tempo 
of Kleenex bij zich te steken. Niet om de neus in te legen, maar 
om over het objectief te trekken. Hierdoor ontstaat een licht, dif-
fuus beeld, ideaal om de witbalans handmatig mee in te stellen. 
De witbalanslensdop werkt volgens hetzelfde principe. De dop 
lijkt op een regulier lenskapje, maar dan met een stukje licht-
doorlatend plastic. Het recept is eenvoudig: zet de kap op de 
lens en richt de camera op de aanwezige lichtbron. De lensdop-
pen zijn verkrijgbaar in de meest voorkomende objectiefmaten 
en gaan al voor een tientje over de toonbank. Zoals je ziet be-
staan er veel toepassingen om met een juiste witbalans erop uit 
te trekken. 
 De meningen waar fotografie over gaat zijn divers zoals je uit 
volgende tekst kan opmaken.  

Een foto is een geheim over een geheim. Des te meer hij je 
laat zien, des te minder je weet. Diane Arbus  

Fotografie gaat niet over wat op de foto staat. Het gaat over 
hoe datgene wat is gefotografeerd, er gefotografeerd uitziet. 
Garry Winogrand  

De camera zorgt ervoor dat iemand een toerist wordt in ieders 
realiteit en uiteindelijk ook een toerist voor zichzelf. Susan 
Sontag  

“De camera die wordt gebruikt maakt geen verschil. Ze kunnen 
immers allemaal vastleggen wat je ziet. Maar JIJ moet het ZIEN” 
is een bekende uitspraak van Ernst Haas. Als je deze combineert 
met Edward Stechens uitspraak “Een portret wordt niet in de ca-
mera gemaakt maar aan beide kanten ervan”, kun je conclude-
ren dat het niet zoveel om de camera draait, maar om de foto-
graaf en dat wat gefotografeerd wordt. Mijn beste foto’s komen 
tot stand dankzij de manier waarop ik naar bepaalde dingen kijk 
in combinatie met datgene waarmee ik het vastleg. Een uit-
spraak van Kevin Rockwell is: “De enige taak van de camera is 
om tijdens het fotograferen niet in de weg te staan.” 
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“Ik zie goede foto’s altijd als goede grappen, als je ze moet uit-
leggen zijn ze niet zo goed” is een citaat van een onbekende fo-
tograaf. Ansel Adams, die door velen gezien wordt als de Michae-
langelo van de moderne fotografie, voegde toe “Er bestaat niets 
slechter dan een geweldige foto van een wazig concept.” Zorg er 
dus voor dat je goed weet wat je wilt overbrengen en hoe je dat 
wil gaan doen. 

 

Hoe kunnen we beter worden? 

Wat is de beste groothoeklens? Neem twee stappen terug en 
zoek naar de ‘ah-ha’. Ernst Haas  

Als ik iets door mijn zoeker zag wat me bekend voorkwam, 
zorgde ik ervoor dat het beeld spannender werd. Garry 
Winogrand  

Als je foto’s niet goed genoeg zijn, ben je niet dichtbij genoeg. 
Robert Capa. 

Als slot nog iets over kleurtemperatuur en de lichtbron. 
1.800-2.000 K - Kaarslicht 
2.500-3.500 K - Gloeilampen 
3.000-3.500 K - Halogeenlampen 
2.800-4.000 K - Spaarlampen 
3.000-5.000 K - Tl-lampen 
5.000-5.500 K - Flitslicht 
5.000-6.000 K - Daglicht 
6.000-8.000 K - Bewolkte dag 
8.000-10.000 K - Schaduw, zwaarbewolkte dag. 

Met deze mededelingen wensen wij jullie in de komende zonnige 
maanden veel fotoplezier en mooie resultaten. 
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jurering jaarthema 

 

Voor de jurering van het jaarthema “onder weg” mag elke deel-

nemer maximaal vijf foto’s indienen. (minder kan ook).  

Hier nogmaals uitgelegd hoe je daarbij te werk gaat:  

De foto’s plaats je op een stick waar liefst niets anders op staat. 

Ze zitten in een map met als naam: 

“lidnummer” spatie “voornaam” spatie “jaarthema”  

Voorbeeld: 805 Ronny jaarthema  

Iedere foto moet afzonderlijk gemerkt zijn met  

“lidnummer”GEEN SPATIE”1”, “2”, “3”, “4”, “5”  

Voorbeeld: 8051, of 7025,  

 

De objectieve beoordeling zal gebeuren door alle aanwezige le-

den. Die geven punten van 1 tot en met 9. Het zou natuurlijk 

kunnen dat iemand een foto van een medelid reeds op voorhand 

te zien kreeg. Wees dan toch zo eerlijk al je gevoelens van sym-

pathie voor de maker op zij te zetten en een objectieve beoorde-

ling te geven.  

De foto die de meeste punten haalt wint de wedstrijd. De tweede 

en de derde vallen ook in de prijzen. De drie winnende foto’s zul-

len op de tentoonstelling te zien zijn.  
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leden van Blandia in de prijzen 

Voor het vierde jaar op rij organiseerde de stad Blankenberge 

een fotowedstrijd rond het thema carnaval in Blankenberge. 

Het eerste jaar kende niet zo veel inzendingen, maar elk jaar 

kwamen er meer foto’s binnen. 

De foto’s moesten afgeleverd worden zowel op kwaliteitsvol pa-

pier als digitaal. Deze eerste vereiste vormde misschien een be-

lemmering om meer deelnemers aan te trekken. 

Dit jaar waren er twintig deelnemers die samen achtenvijftig 

beelden inzonden. 

Een deskundige jury beoordeelde de werken. 

Ik vermoed dat bijna de helft van de deelnemers leden van Blan-

dia waren of toch dicht bij een lid aanleunden en het is dan ook 

niet verwonderlijk dat twee van hen in de prijzen vielen. 

Jan Otte kaapte de tweede prijs weg met de foto die op de cover 

van deze Refleks afgebeeld staat en Freddy Standaert won de 

derde prijs met de foto hieronder. Er was ook nog een eervolle 

vermelding voor de echtgenote van Jan. 
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column 

I 
 had a dream. 

 

Ik lag op een ongerept exotisch strand. De nectar die ik uit 

een kokosnoot slurpte was heerlijk koel en verfrissend. Het zil-

verwitte zand voelde warm aan, palmbomen wuifden zachtjes in 

de avondbries. De zee was van het blauwste blauw en de zon 

ging onder in duizend tinten rood. Ik staarde naar de golven die 

zachtjes kabbelend uitvloeiden op het strand.  

Tot er plots, als een nieuwe Aphrodite, een bloedmooie vrouw op-

rees uit de zachte golven. Zij schudde het water uit haar lange 

haren. De druppels vlogen als zoveel parels in het rond. Het 

kleurrijke niemendalletje dat ze droeg contrasteerde fel met haar 

licht getaande zijdezachte huid. Ze lachte naar mij en haar hagel-

witte tanden fonkelden als diamanten in het ondergaande zon-

licht. 

Mijn fotografenhart sprong op en sloeg een slagje over. 

Ik greep naar mijn fototoestel en schoot vliegensvlug enkele 

beelden. Gewillig bleef zij lachend voor mij poseren. Om mijn ge-

luk te controleren bekeek ik vlug de resultaten. Maar, o wee, op 

mijn foto’s ging de zon onder in veel te fletse kleuren en van de 

prachtige jonge dame viel niets anders te zien dan een zwart sil-

houet. Geen hagelwitte tanden, geen gekleurd niemendalletje, 

geen zijdezachte getaande huid.  

De wanhoop nabij vroeg ik haar nog even te wachten en steeds 

glimlachend bleef zij in de golfjes spelen. Wat moest ik doen, wat 

was er verkeerd gelopen?  

Ik herinnerde mij dat ook de fotografen een beschermheilige 

hebben, de heilige Veronica. In gedachten zond ik haar een schiet 

sms'je . “Heilige Veronica, patrones van alle fotografen, sta mij 

bij in deze wanhopige situatie, raadpleeg desnoods de helpdesk 

in de hemel, maar zoek een oplossing voor mijn probleem!!!” 

Per kerende kreeg ik haar boodschap terug. 

“Beste jongen, herinner je die woensdagavond 12 april 2017. 
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Het gebeurde in de tuin van de Kerkewegel. Een Blandia verga-

dering, weet je nog. Wat hebben wij toen geleerd?” 

Als in een visioen was ik in terug deze tuin, alles kwam mij weer 

helder voor de geest. “INVULFLITS “!! 

Het woord verscheen in vurige letters voor mijn ogen. Dat was 

DE oplossing!! Bedankt heilige Veronica, je hebt een dikke kaars 

verdiend. 

Vliegensvlug monteerde ik mijn flits op mijn toestel. Mijn lieflijk 

model was er nog, immer glimlachend. Heldere lichten flitsten 

over het strand, steeds opnieuw en opnieuw. De  lieve dame 

leek een volleerd model, spontaan nam ze alle mogelijke, meest 

verleidelijke poses aan. Hoe lang het geduurd heeft weet ik niet, 

de tijd leek stil te staan. Tot de zon onder de horizon verdween 

en meteen ook was mijn mooie model verdwenen. Geen nood ik 

had ze honderd maal op mijn geheugenkaartje staan. 

Direct moest ik de resultaten zien….. 

Pearl...pearl...pearl… koop één bril en je krijgt een tweede gra-

tis! Oorverdovend galmde het door mijn hoofd. Verdwaasd open-

de ik mijn ogen. Weg strand, weg palmbomen, weg azuurblauwe 

zee, weg zonsondergang in duizend tinten rood.  

Die verdomde radiowekker keek mij met zijn gifgroene ogen 

grijzend aan. Tijd om op te staan. 

I  had  a  dream. 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge 

 web site: www.blandia.com       facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 

Op de vergadering van 10 mei verwachten wij de opdrachten van 

volgende leden: 

        verplicht    vrij 

Jan Bervoet     Natuurfotografie  Architectuur 

Charles Maertens    Natuurfotografie  Transport 

Roger Mechelaere   Natuurfotografie   

Eric Ongenae     Natuurfotografie  Herhaling 

Paul Pladijs     Natuurfotografie  Concert 

Jacques Schaeverbeke  Natuurfotografie  Architectuur 

Marc Van Iseghem   Natuurfotografie  Food 

Op woensdag 17 mei gaan wij met zijn allen naar de Brugse mei-

foor. 

Het is jaren geleden dat wij dat nog collectief met Blandia gedaan 

hebben. Nu de kermis op een andere locatie staat is het de gele-

genheid om eens een andere achtergrond te hebben. 

Wij gaan er heen met eigen wagen, en met een beetje geluk kun-

nen wij een goede parkeerplaats hebben dicht bij het centrum. 

Zie dat je fototoestel klaar is, kijk nog eens na hoe je lange slui-

tertijden kunt gebruiken, een (invul) flits en een statief kunnen 

zeker van pas komen. 

Afspraak dus om 19u45 aan de Kerkewegel. 


