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licht en schaduw 

 

 

 

Woensdag  13 december 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Vergadering. 

Woensdag  11 oktober 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Jurering foto’s van de rally. 

 Bespreking van de uitslag 

 Teruggeven foto’s tentoonstelling, breng iets mee 

om ze in te steken 

1foto gratis, de volgende €5 

Woensdag  8 november 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Vergadering. 

Woensdag  29 november 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Babbelavond met vrije projectie. 

Laat zien wat je in huis hebt, maar maak het niet 

te lang. 
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 editoriaal 
Beste Vrienden, 

 

Uitkerke kermis is al twintig jaar het moment om het werk van 
onze leden aan een breed publiek te tonen. Meer dan duizend be-
langstellenden hebben ook dit jaar een bezoek gebracht aan de 
tentoonstelling in de Sint Amanduskerk.   
Vele handen maken licht werk en bij deze wil ik allen danken voor 
hun inzet en medewerking bij het opstellen en ontmantelen van 
de tentoonstelling. 

Intussen is een nieuw werkjaar bij Blandia van start gegaan met 
nieuwe  opdrachten die opnieuw een uitdaging zijn om met ons 
kennen en kunnen er het beste van te maken. Alvast succes ge-
wenst. 

Het vervolg van de fotorally komt op elf oktober aan bod. Wat de 
opdrachten betreft kunnen wij zeggen dat het geheel doet den-
ken aan straatfotografie. De onderwerpen waren zo gesteld dat 
wij al slenterend door de Brugse straten onze opdrachten moes-
ten vervullen. Of ze gelukt zijn zien we wel. 

Over straatfotografie zijn heel wat filmpjes op You Tube te vin-
den. Filmpjes waar diverse fotografen vergezeld van een camera-
man hun mening geven over hoe zij aan straatfotografie doen. 
Even opgezocht wat de betekenis is van dit soort fotografie. Ver-
der in deze Rfleks is dit te lezen, zo onder ander de vijf valkuilen 
van straatfotografie door Elvira Smit. Verder nog: wat is straatfo-
tografie en wat maakt het zo boeiend? Over dit soort fotografie is 
heel wat op Google te vinden . 

Dit onderwerp trok ook mijn aandacht en ik ben de straat opge-
gaan om het aan den lijve te ondervinden. De opnamen heb ik 
volgens Kelby Scotts snelle zwart-witconversie in Photoshop om-
gezet. Dit is de snelste manier om een fraaie, scherpe zwart-
witfoto met veel contrast te maken. Tijdens de vrije projectie op 
woensdag 29 november laat ik de resultaten zien. 

Vergeet ook niet het jaarthema “licht en schaduw” ook niet jullie 
vrije en verplichte opdrachten die in 2018 aan bod komen. 

Nog even dit meegeven: een snapshot toont de wereld zoals je 
toestel het ziet. Een compositie toont de wereld zoals jij die ziet. 

Ronny 
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voor u gelezen 

Straatfotografie. 

Straatfotografie is een genre dat ook in Nederland en België snel 
opgang maakt, zowel bij professionele als amateurfotografen. In 
vergelijking met enkele jaren geleden worden er anno 2017 veel 
meer workshops gegeven en neemt het aantal websites over 
straatfotografie steeds maar toe. Straatfotografie is meer dan 
het nemen van kiekjes op straat. Net als de persfotograaf gaat 
de straatfotograaf op zoek naar boeiende verhalen. Maar die in 
beeld gevangen verhalen hebben niet alleen een documentaire 
functie. Het gaat om meer: uit de beste straatfoto's spreekt een 
persoonlijke visie op de “condition humaine”, op het leven van 
gewone mensen. Daardoor is straatfotografie een vorm van 
kunstfotografie. 

Wat is straatfotografie en wat maakt het dan zo boeiend? 

Om te beginnen: het heeft niet veel te maken met het fotografe-
ren van straten, wel met het fotograferen van mensen op publie-
ke plaatsen. 'Straat' verwijst hierbij in heel ruime zin naar aller-
lei plaatsen die door mensen worden bezocht. Let wel: het is 
verboden om mensen in hun privésfeer te fotograferen zonder 
dat ze daar toestemming voor hebben gegeven: hun tuin en huis 
zijn geen publieke plaatsen, daar blijf je dus weg. Voorbeelden 
van publieke plaatsen zijn straten, bus- en tramhaltes, stations, 
terrasjes van cafés en restaurants, markten en kermissen. Je 
kunt ook fotograferen in luchthavens, winkelcentra, op het 
strand, in het park, in de bus of in de metro, of gelijk welke an-
dere openbare plaatsen. Daar dwaalt de straatfotograaf rond, 
daar is zijn of haar jachtterrein. 

Emotie, daar draait het om. 

Op zoek naar een tafereel dat emoties zal losmaken tracht de 
straatfotograaf onopgemerkt in de massa op te gaan. Want emo-
tie, daar draait het tenslotte om. Niets is saaier dan een plaatje 
met twee mensen op een bank, tenzij die boos, of verliefd, of la-
chend naar elkaar kijken. Er moet interactie zijn, er moet een 
verhaal inzitten. Als je begint met straatfotografie, dan moet je 
er rekening mee houden dat je van je honderden shots er 
slechts enkele zult overhouden. Wees streng voor jezelf; nie-
mand heeft er wat aan dat je je straatfoto’s op Flickr plaatst 
zonder verhaal of emotie. 
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Onvoorspelbaarheid 

Toeval speelt ook een grote rol. In tegenstelling tot een mode- of 
stilleven fotografie heb je als straatfotograaf de regie niet in han-
den. Je bent overgeleverd aan wat zich, vaak onverwacht, aan je 
voordoet. Elke dag brengt andere mensen in andere situaties op 
je pad, en dat maakt het juist zo boeiend. Daardoor is straatfoto-
grafie echter ook een van de moeilijkste fotografiegenres. Je 
'modellen' duiken plotseling op en dan heb je geen tijd meer om 
aan je camera-instellingen te gaan sleutelen. Wees dus voorbe-
reid op het onverwachte. Ga naar een interessante locatie, en 
stel je camera op voorhand in. Maak enkele proefopnames om de 
belichting te testen, en laat nu de mensen naar jou komen in 
plaats van andersom. 

Fotograferen is goed leren kijken 

Dat het toeval zo’n grote rol speelt betekent dus niet dat je als straat-
fotograaf gewoon passief moet afwachten tot er iets interessants in je 
blikveld opduikt. Om te beginnen is het goed om je locatie te verken-
nen. Al gauw weet je dan wat de interessantste plekken zijn waar 
mensen samenkomen, en waar je je het best kunt opstellen met je 
cameraatje. Je moet leren anticiperen, een situatie leren lezen en 
steeds voorbedacht zijn op wat zou kunnen gebeuren. Snel reageren 
vereist ook een ‘snelle’ camera, daarover later meer. Als je een tijdje 
heel bewust bezig bent met straatfotografie, dan gebeurt er iets heel 
vreemds met je: je begint een soort instinct te ontwikkelen. Je blik 
wordt als vanzelf getrokken naar een tafereel waar ‘wat inzit’ of naar 
een locatie met potentieel. Je ziet schaduwen, lijnen die een boeiend 
patroon vormen, allerlei dingen waar de gewone voetganger argeloos 
aan voorbij loopt. 

Le moment décisif 

Zet twee of meer enthousiaste straatfotografen bij elkaar en na 
nog geen minuut hebben ze het over het beslissende ogenblik, in 
de taal van Moliére oorspronkelijk “le moment décisif” genoemd. 
Het is niet meer en niet minder dan een sleutelbegrip bij het be-
oefenen van straatfotografie. Eenvoudig gesteld komt het erop 
neer dat een fotograaf op het intuïtief juiste moment moet kun-
nen afdrukken om een goede foto te maken. Geen seconde te 
vroeg, geen seconde te laat. Ook hier speelt naar verluid de intu-
ïtie van de fotograaf sterk mee. De ‘uitvinder’ van deze uitdruk-
king, die het credo van de straatfotografie is geworden, was de 
Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson (1908-2004). 
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De beste camera voor straatfotografie? 

Zoals een timmerman voor goede resultaten afhankelijk is van 
het juiste gereedschap, zo kiest ook de straatfotograaf zijn ‘beste 
gereedschap’ uit. En dat beste gereedschap is een huis-tuin-en-
keuken point-and-shoot camera. De voorkeur voor deze democra-
tische camera's heeft er in de eerste plaats mee te maken dat 
lichte toestellen op straat minder opvallen dan spiegelreflexcame-
ra’s met luidruchtig opklappende spiegels en grote objectieven. 
Dat ‘democratisch’ is mogelijk wat overdreven. Hedendaagse 
hobbyisten worden op het front van de geavanceerde compact 
camera immers maar wat graag verleid door peperdure toestellen 
met grotere sensors en indrukwekkend lichtsterke objectieven. 
Het hoeft niet echt. Een dure camera is geen garantie voor betere 
straatfoto's. De beste camera is gewoon degene die je het beste 
kent. 

Minimalisme 

Een straatfotograaf is dus eerder een minimalist wat het materi-
aal betreft. Hij of zij gaat met zo weinig mogelijk ballast op stap: 
een licht digitaal fototoestel met niet-verwisselbaar objectief (een 
'prime lens') is ruim voldoende. De meeste straatfotografen wer-
ken met een compacte digitale camera met lichtsterk objectief, 
maar ook bijvoorbeeld de smartphone of spiegelreflex die je hebt 
kunnen prima dienstdoen. Een belangrijk nadeel van een spiegel-
reflex met film is het geluid van de opklappende spiegel wanneer 
je een foto neemt. De meeste straatfotografen gaan toch liever 
wat onopvallender te werk. 

Op zoek naar een eigen stijl 

Traditioneel wordt bij straatfotografie vooral in zwart-wit gewerkt. 
Het objectief heeft bij voorkeur een brandpuntsafstand van 50 
mm of kleiner. Typisch zijn groothoekobjectieven van 24 en 28 
mm, die een grote scherptediepte garanderen (de foto is van 
voor naar achter scherp). Zoals bij elke kunstvorm heb je echter 
traditionalisten die zich houden aan de regels van het spel, en an-
deren, de rebellen, die alles op zijn kop willen en durven zetten. 
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De 5 valkuilen van straatfotografie  door Elvira Smit 
 
Straatfotografie heeft vele valkuilen waar bijna elke beginner met open 
ogen in tuimelt. Door goed te leren kijken en te snappen wat werkt en wat 
niet, kun je voortaan met gemak over deze valkuilen heenstappen. Een 
kleine handleiding in 5 stappen aan de hand van mijn kritiek op mijn eigen 
foto's. 

 

1. Blijf staan en blijf schieten 
 
Ik stond enkele minuten op deze plek en 
heb gespeeld met de compositie, waarbij 
ik bekeek hoe de drie rode elementen het 
beste konden worden gepositioneerd. En 
toen was het wachten op wat er gebeuren 
ging, als een jager die op zijn prooi wacht, 
maar nog niet weet of dat een konijn of 
een hert zal worden.  
 
 

2. Fotografeer geen achterhoofden 
 

Een belangrijke vuistregel in de straatfo-
tografie: ruggen en achterhoofden zijn ta-
boe. Een achterhoofd laat zelden emotie 
zien. Maar zoals met alle vuistregels, ze 
gaan niet altijd op. Hier heb ik tóch een 
uitzondering gemaakt vanwege de relatie 
tussen krantenkop en de gefotografeerde 
scène.  
 
 

3. Zoek naar niet voor de hand liggende 
composities 
 

Ik liep rond op de Camden Food Market in 
Londen; daar waar de mens eet en eet en 
eet. Zodanig dat het een diepe weerzin in 
mij aanwakkerde; al die behoeftige, vre-
tende, voort waggelende mensen...  
Ik positioneerde mezelf achter een kraam met misselijkmakende 
broodjes puddingmoes en onderzocht het effect van door verweerd 
plastic fotograferen. Dit versterkt de viezigheid van de broodjes, echt 
trek krijg je er niet van.  

https://www.photofacts.nl/fotografie/blogger/elvira_smit.html


refleks 365 okt 2017 

 

 
4. Maak buitengewone foto's van gewone mensen, in plaats van 

andersom. 
 
Het is gemakkelijk om een gewone fo-
to van een buitengewoon persoon te 
maken. Straatartiesten en zwaar geta-
toeëerde mensen zijn derhalve een 
dankbaar onderwerp voor velen.  
Maar deze onderwerpen vallen voor 
iedereen al op. Veel moeilijker is het 
om gewone mensen buitengewoon 
vast te leggen. Zoals dit echtpaar dat 
op de South Bank samen op een 
bankje zit en meegebrachte chips en bier nuttigen.  

 

5.    Don't shoot what it looks like, shoot what it feels like. 

 

En tot slot de belangrijkste les: Leg 

niet slechts een straatbeeld vast, 

maar de essentie van dat straat-

beeld. Beter verwoord: fotografeer 

niet wat je ziet, maar fotografeer 

wat je er bij voelt. 
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 column 

I 
k heb mij weer eens later verleiden om met Blandia een foto-

tentoonstelling te bezoeken. Dit keer was de bestemming 

Fort Napoleon in Oostende met de tentoonstelling “summer 

of love”. 

Niet alleen de veelbelovende titel heeft mij er heen gelokt, maar 

ook de namen van de deelnemende fotografen, allen leden van 

de wereldberoemde Magnum groep. Hun werk werd geconfron-

teerd met werk van de beste hedendaagse Belgische collega's. 

Namen als Michiel Hendrickx, Lieve Blancquaert, Jimmy Kets en 

vele andere leken voldoende om deze tentoonstelling zeker niet 

te missen. 

De foto’s van de magnum fotografen waren 50 jaar oud. Ze toon-

den belangrijke gebeurtenissen uit de jaren zestig, zoals het 

Woodstock festival, betogingen, of optredens van legendarische 

maar helaas reeds lang overleden zangers of andere beroemdhe-

den. Daarnaast reportagebeelden die waarschijnlijk ooit in een 

krant verschenen waren en door het onderwerp een zekere histo-

rische waarde hebben. 

Uit internationale archieven met dergelijke “iconische” foto’s 

mochten de moderne fotografen er enkele kiezen en daar een ei-

gentijds antwoord tegenover plaatsen. 

Soms was de bedoeling duidelijk en zag je dat de fotograaf erg 

zijn best gedaan had om het onderwerp van een oude foto in een 

hedendaags decor te plaatsen maar soms had je ook de indruk 

dat hij of zij in eigen archief gedoken was om iets te vinden wat 

als; “’t zal er wel op trekken” kon doorgaan. 

Wat  de kwaliteit van de foto’s betreft: nadien had ik een ge-

dachtewisseling met een van mijn medebezoekers over het doel 

van een foto. Wordt die gemaakt als de weergave van een be-

paald moment, waarbij alleen de gebeurtenis van belang is, of is 

die bedoeld om iets “mooi”, “afgewerkt” weer te geven. 

Adepten van de tweede benadering, zoals uw dienaar, zullen op 

deze tentoonstelling, op een paar beelden na, spijtig genoeg hun 

gading niet vinden. 
                                                                                       klik 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, pluvierlaan 29, 8370 blankenberge 

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

 

mededelingen 

 

Bij Blandia is een gewijzigd bestuur aangetreden. 

Ziehier de leden en hun functies. 

Ere voorzitter: Ronny Vervaecke 

      Staat bij met raad en daad en helpt waar nodig 

Voorzitter: Freddy Standaert 

    Secretariaat 

    Redactie van de Refleks 

    Organisatie rally en uitstappen 

    Vast vertegenwoordiger cultuurraad 

Penningmeester: Marc Van Iseghem 

    Zorgt voor de financies 

    Verzorgt de facebook pagina 

    Houdt de bar open tijdens de vergaderingen 

    Organiseert jaarthema en opdrachten 

Lid: Rita Bruynooghe 

        Onderhoudt contacten met vtbkultuur 

        Verzorgt de verslagen van de bestuursvergaderingen 

Lid: Maurits Burggraeve 

      Verzorgt contacten met de cultuurdienst 

      Plaatsvervangend vertegenwoordiger bij de cultuur- 

        raad 

Naast deze zijn er nog allerhande occasionele taken die volgens 

noodzaak door de bestuursleden op zich genomen worden. 


