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licht en schaduw 

 

 

 

Woensdag  10 januari 2018-19u00-resto l’Empereur 

 Viering 40 jaar Blandia 

Meer inlichtingen volgen vanaf 8 november. 

Hou zeker deze datum vrij. 

Woensdag  8 november 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Workshop 

Tabletopfotografie 

Breng je toestel, een statief, een flits eventueel 

een macro objectief en eventueel wat spulletjes 

mee. 

Zie mededelingen. 

Woensdag  29 november 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Babbelavond met vrije projectie. 

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

te lang. 

Woensdag  13 december 2017-20u00-de Kerkewegel 

 Vergadering 
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 editoriaal 

Beste Vrienden 

 

Woensdag 8 november staat in het teken van  “Tabletop fotogra-
fie”. Onze gastfotograaf die op dit gebied al zijn kunnen heeft be-
wezen zal ons wegwijs maken en demonstreren wat er allemaal 
komt bij kijken om goede resultaten te behalen. Het wordt alvast 
een leerrijke avond. 

Omdat dit soort fotografie ook aansluit bij stilleven en productfo-
tografie leek het mij nuttig wat zaken met betrekking tot dit on-
derwerp even van nabij te bekijken. Een artikel van Peter Van 
Veen met enkele tips leest u verder in deze uitgave. 

          Ronny 
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tentoonstelling 

Vorige Refleks zat tjokvol, daarom nu, met enige vertraging, een 

beeldverslag van de laatste tentoonstelling. Met dank aan Marc 

voor de foto’s. 

Hoe hij het doet weet niemand, maar dit jaar heeft Jacques wel-

geteld 1139 bezoekers aan de tentoonstelling geregistreerd. 

Wij verdenken hem ervan dat hij onder zijn hersenpan een klik-

systeem heeft geïnstalleerd dat elke passerende bezoeker detec-

teert en bij het vorig totaal optelt. 

Hoe dan ook; een succes kunnen wij het in alle bescheidenheid 

wel noemen. 

Dit jaar hebben wij ook het glas uit onze kaders verwijderd, wat 

de reflecties voor een groot deel te niet deed. Dat wij daar niet 

eerder op gekomen zijn? (nietwaar Marc) 

Blikvanger op elke tentoonstelling: 

Uitkerke vroeger. 
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 rally 
Hier de uitslag van de rally 2017. 

Zoals eerder vermeld is de winnaar diegene die met al zijn foto’s 

samen de meeste punten kreeg van de ledenjury.  

 

1. Rika Vandenbroucke: 1205 p. 

2. Freddy Standaert: 1121 p. 

3. Rita Bruynooghe: 1102 p. 

4. Robert Vermote: 1094 p. 

5. Jacques Van Oudenaerde 1063 p. 

6. Jean Simoens: 1050 p. 

7. Ronny Vervaecke: 1024 p. 

8. Jan Bervoet: 1022 p. 

9. Joke Luyten: 996 p. 

10. Maurits Burgraeve: 980 p. 

11. Pieter Corneillie: 968 p. 

 

Die rangschikking is slechts een 

beoordeling van een jury. Het voor-

naamste is dat alle deelnemers een 

aangename namiddag doorge-

bracht hebben en allen zeer tevre-

den zijn met hun eigen prestatie. 

Dus een dikke proficiat aan alle elf 

de deelnemers. 
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fotouitstap  

O 
p donderdag 26 oktober trokken zeven leden naar het 

provinciaal domein te Raversijde. Het weer was goed om 

te fotograferen alhoewel een paar artistieke wolkjes zeker 

van pas zouden zijn gekomen.  

Het domein bestaat uit drie delen: een historische reconstructie 

van oude vissershuisjes, een deel van de kustverdediging van 

WO I en WO II ( de Atlantikwall ) met loopgraven en bunkers en 

als derde luik een natuurpark. Vlak bij de ingang kon je ook een 

kijkje nemen in de villa waar Prins Karel ( de Prins Regent van 

Belgie ) zijn laatste jaren doorgebracht heeft. 

Wij besloten de resten van de twee wereldoorlogen te bezoeken 

en eventueel achteraf nog het natuurpark aan te doen. Wegens 

tijdsgebrek is dit laatste niet meer gebeurd. Een reden om nog 

eens terug te keren op een tijdstip dat de natuur er op haar 

mooist is. 

Dus werd het 

een tocht 

langs loopgra-

ven, geschut-

stellingen en 

bunkers. Deze 

laatste waren 

vaak te zien 

zoals ze er ze-

ventig jaar ge-

leden uit za-

gen. 

Het geheel gaf een goed beeld van de leefsituatie van de beman-

ningen van deze stellingen. 

Alles samen een interessante kennismaking met dit domein. 

Achteraf werd nog een tijd nagekaart in het gezellige cafetaria. 



refleks 366 nov 2017 

 voor u gelezen 
 
 

T 
abletop fotografie is een vorm van studiofotografie waar je 
geen echte studio voor nodig hebt. Het woord Tabletop zegt 
het al: Je kunt als ondergrond gewoon de tafel in je woon-

kamer gebruiken. 5 Tips voor het fotograferen van een Stilleven. 
Door Peter van Veen  

 

De Achtergrond.  

Hou het simpel! Eenvoud siert, zeker bij stilleven fotografie. Een 
vlakke achtergrond, liefst zonder vouwen is al goed genoeg om 
mee te beginnen. Eventueel kun je later zaken toevoegen als 
stukken stof of een sjaal, die je over de achtergrond of de tafel 
drapeert, mocht dat nodig zijn. Wit of gekleurd papier is ook een 
goede keuze voor een achtergrond, en zelfs een egale muur is 
bruikbaar. 

De Compositie 

Haast je niet bij het plaatsen van de items. Neem je tijd om elk 
item zo neer te zetten dat het goed oogt. Wees niet bang om on-
derwerpen gedurig te verplaatsen om zo tot de beste compositie 
te komen. Denk in de triangelvorm. Eén hoek die hoger begint 
dan de rest en zo steeds lager. Gebruik liefst elementen die ver-
schillend van hoogte, kleur of vorm zijn. Maak gebruik van ver-
schillende texturen in je beeld. Voorkom fixatie door steeds een 
ander standpunt of een andere hoek te gebruiken bij het fotogra-
feren. Een tiental centimeters naar links of rechts kan een wereld 
van verschil maken. Uiteraard mag je de basisregels zoals de re-
gel van derden, negatieve ruimte en leidende lijnen niet uit het 
oog verliezen. 

Om te beginnen is het eenvoudiger om slechts één object te fo-
tograferen. Vermijd glimmende dingen zoals glas en metaal. Dat 
zijn lastiger zaken om vast te leggen vanwege de reflecties. La-
ter kun je meerdere items toevoegen en –zoals hiervoor al ge-
meld- spelen met diverse texturen, kleuren en vormen. Kijk eens 
of je daarmee een interessante opstelling kunt maken. Wees niet 
bang om te experimenteren. Dat veel andere fotografen bloemen 
fotograferen betekent nog niet dat jij dat ook moet doen.  

https://www.moorfotografie.nl/author/peter-van-veen/
https://www.moorfotografie.nl/regel-van-derden-hoe-zit-het-ook-al-weer/
https://www.moorfotografie.nl/regel-van-derden-hoe-zit-het-ook-al-weer/
https://www.moorfotografie.nl/negatieve-ruimte-en-een-betere-compositie/
https://www.moorfotografie.nl/compositie-tip-leidende-lijnen/
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De Ondersteuning 

Een statief is een gewaardeerde hulp. De sluitertijden kunnen al 
snel te lang zijn om nog uit de hand te fotograferen. Het voor-
deel van het statief is dat jij je handen vrij hebt om dingen aan 
te passen. Of een reflectiescherm vast te houden. Daarmee wil 
ik niet stellen dat het altijd een must is. Zonder geeft je ook 
weer meer vrijheid en daardoor meer variatie in beelden. Iets 
om op te letten bij statiefgebruik. 
 

De Belichting 

Wil je de belichting eenvoudig houden? Gebruik dan één licht. 
Een studioflitser is natuurlijk prachtig, maar met een opzetflitser 
lukt het ook prima. Een daglichtlamp bewijst zijn dienst in zo’n 
setting uitstekend. Je ziet meteen hoe het licht zich gaat vor-
men. Experimenteer veel met de positie van het licht, want een 
kleine verandering kan het verschil maken in diepte en spanning. 

Je kunt gebruik maken van een reflectiescherm (of er zelf eentje 
maken van zilverfolie) om extra licht te ‘bouncen’ indien nodig. 
Wil je liever gebruik maken van natuurlijk licht dat is het zaak 
om je opstelling bij een raam te maken en een reflector te ge-
bruiken om de andere kant op te lichten. Is het daglicht te sterk, 
dan kun je dat verzachten door vitrage (niet gekleurd!) of door 
eenvoudigweg een groot wel kalkpapier op te hangen. 

De Focus 

De lens verder diafragmeren (het diafragma steeds verder dichtzet-
ten, een hoger f-getal) geeft je steeds meer scherptediepte. Die heb 
je wellicht nodig om alles in de scene scherp in beeld te krijgen. Dit 
heeft tot gevolg dat de sluitertijd steeds langer wordt. Hou het statief 
daarom bij de hand. Maak wat proefbeelden om te checken waar de 
focus het beste gelegd kan worden. Scherptediepte strekt zicht uit 
van 1/3 voor het focuspunt tot 2/3 achter het focuspunt. Zeker zaak 
om daar goed op te letten. Controleer of je beelden goed scherp zijn. 
Niets beweegt dus een excuus voor bewogen foto’s is er eigenlijk 
niet.  

Neem je tijd, check de set-up, check de beelduitsnede en check altijd 
je foto na de klik op de ontspanknop! 

https://www.moorfotografie.nl/getallen-en-reeksen-sluitertijd/
https://www.moorfotografie.nl/de-basis-van-belichting-reflectiescherm/
https://www.moorfotografie.nl/diafragma-ken-je-f-getallen/
https://www.moorfotografie.nl/diafragma-sluitertijd-iso-belichting/
https://www.moorfotografie.nl/de-basis-van-belichting-sluitertijd/
https://www.moorfotografie.nl/scherptediepte-uitgelegd/
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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 

 

Tabletop fotografie. 

Een moeilijk woord voor iets dat zeer eenvoudig is. 

Zet enkele spulletjes op een tafel en maak er een foto van, zo 

simpel is het. Of toch niet? 

Wij proberen het op de volgende vergadering. 

Wil je zelf creatief bezig zijn, breng dan één en ander mee dat 

kan dienen om een originele foto van te maken. 

Een flits een statief en eventueel een macro-objectief kunnen 

nuttig zijn. Ook een al dan niet zelf gemaakte lichtbox kan zijn 

nut bewijzen. Voor de rest hangt alles af van je verbeelding en je 

inventiviteit. 

Kijk ook even op internet, je kunt er misschien inspiratie opdoen. 


