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Woensdag 11 april-20u00-de Kerkewegel 

 Vergadering 

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

 Viering 40 jaar Blandia. 

Ontvangst vanaf 19 uur in restaurant “l’ Em-

pereur” zeedijk 63. Inschrijven was noodzakelijk. 

Woensdag 14 februari-20u00-de Kerkewegel 

Woensdag 14 februari-20u00-de Kerkewegel 

 Vergadering 

Woensdag 14 maart-20u00-de Kerkewegel 

 Vergadering 

Woensdag 31 januari 2018-20u00-de Kerkewegel 

 Babbelavond. 
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Beste Vrienden 

 

Wie had er in 2017 nooit eens een kwade bui, 

een uurtje maar. 

Wie blies er in 2017 nooit eens van de hoge toren, 

een bergje maar.  

Wie zat er in 2017 nooit eens een keertje krap 

een keertje maar. 

Wie verloor in 2017 nooit eens zijn evenwicht, 

een takje maar. 

Mogen wij wensen dat dit alles je het volgend jaar  

wordt bespaard, 

Wij wensen jullie en allen die je dierbaar zijn een  

voorspoedig, gezond en gelukkig 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur    
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editoriaal 

 

Bel'Lumière 

 

Het eindejaar evenement van 't stad was aan zijn tweede editie 
toe. Ook Blandia was opnieuw van de partij. Onze fotostudio in 
de sacristie van de Sint Rochuskerk was prima ingericht. Op de 
achtergrond prijkte een afbeelding van de ijzeren Pier en daar-
voor stond een goudgekleurde “chaise longue” uit een kasteel er-
gens in Frankrijk. Op twee plaatsen werden er foto's genomen. 
Vooraan de locatie de portretten en achteraan de zetel scènes.  

Dit jaar hadden de inrichters ons diverse attributen ter beschik-
king gesteld zodat we degene die een foto wensten op een ge-
paste manier konden aankleden.  

Het waren drie zeer drukke fotosessies. Van een korte pauze was 
er geen sprake, kandidaten stonden in de file om toch maar aan 
een speciale foto te geraken. Gelukkig hadden wij onze vriend 
Jan die de massa onder bedwang kon houden en enkel nieuwe 
gegadigden binnen liet nadat de vorige sessie was afgelopen. 
Hartelijk dank, Jan,  voor je gewaardeerde medewerking. Mag ik 
ook langs deze weg mijn dank betuigen aan Freddy, Marc en Rika 
voor hun inzet op deze tweede aflevering van Bel' lumière. Ook 
Robert mogen wij niet vergeten die samen met de anderen de 
modeshow fotografeerde. 

Onze nieuwe flitsinstallatie heeft meteen zijn dienst bewezen en 
is goed bevonden. Bel' lumière 2017 was voor Blandia een top-
per. Hoe lastig het ook was om drie dagen van zes tot tien in een 
vroeg-negentiende-eeuws pak rond te lopen. Wij hebben ons 
toch geweldig geamuseerd en zijn blij dit meegemaakt te heb-
ben. Volgend jaar volgt een nieuwe editie. Ook deze willen wij 
meemaken. Wat daarna komt is ook voor ons een vraagteken.   

 

  
  
  

 
 Ronny 
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 in de zetel 
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compositie 
 De meest bekende compositieregel in de fotografie is de “regel 

van derden”. Deze regel is afgeleid van de “gulden snede”; een 

verhouding die al gebruikt werd in de oudheid. 

Wat is nu het verschil tussen de twee en waarom wordt de gul-

den snede minder vaak toegepast dan de regel van derden? 

Eerst even uitleggen wat de gulden snede is. 

Delen wij een lijnstuk (rood) in twee stukken dan moet volgens 

de gulden sneden de verhouding tussen het geheel (a) en het 

grootste deel (b)  gelijk zijn aan de verhouding tussen het groot-

ste deel (b) en het kleinste deel (c) 

 

 

 

 

Dit geeft als verhouding: a/b = b/c 

 

Werk je dat wiskundig uit dan bekom je de verhouding 

1,61803/1 

Voor de indeling van een foto (rechthoek) geeft dat volgend re-

sultaat: 

 

 

 

 

 

 

 

Op dezelfde wijze delen wij nu verder ons vak in met twee hori-

zontale en twee verticale lijnen. 

 

b c 

a 
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De snijpunten van de lijnen worden de sterke punten van het 

beeld genoemd, daarop plaatsen wij wat wij het belangrijkst vin-

den. Langs de lijnen plaatsen wij de belangrijkste lijnen van het 

beeld (bv de horizon, of de ogen bij een portret). 

Bij de regel van derden doen wij net hetzelfde, wij verdelen dus 

het vlak met twee horizontale en twee verticale lijnen maar dan 

volgens de verhouding 1/3.  

Het verschil tussen de twee regels zie je duidelijk op onderstaan-

de tekening. De regel van derden is rood, de gulden snede 

blauw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de fotografie wordt de gulden snede minder toegepast dan de 

regel van derden omdat het onderwerp daarbij meer in het mid-

den van het beeld komt te liggen. Veel fotografen zetten het on-

derwerp liever iets verder naar de zijkant. 

Hierbij passen zij wellicht onbewust iets toe dat weliswaar geba-

seerd is op de gulden snede maar waarbij de snede zelf niet 

meer de basis vormt van de compositie. Het gaat dan om een 

gekromde lijn die de compositie gaat bepalen. 

Hier komt de geniale wiskundige Fibonacci om de hoek kijken. 

Leonardo da Pisa (Fibonacci was een bijnaam) leefde rond het 

jaar 1200.  
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Door de voortplanting van een koppel konijnen te bestuderen, zo 

wordt beweerd, kwam hij tot de getallenreeks van Fibonacci. In 

die reeks is elk getal gelijk aan de som van de twee vorige. 

Zo ziet die reeks er uit:  1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 

89 , 144 enz. 

Op zichzelf niet zo spectaculair zal je zeggen. Nee, maar als je in 

een gulden rechthoek de gulden snede maakt, krijg je een vier-

kant en opnieuw een gulden rechthoek. Deze rechthoek kun je 

weer verdelen volgens de gulden snede en bekom je weer een 

vierkant en een rechthoek enzovoort. 

Als je nu in elk bekomen 

vierkant een kwart cirkel te-

kent met de zijde van het 

vierkant als straal, dan be-

kom je een spiraal, de 

“spiraal van Fibonacci”. Het 

merkwaardige daaraan is 

ook dat de oppervlakte van 

elk bekomen vierkant over-

eenkomt met een telkens 

opeenvolgend getal uit de Fibonacci reek. (zie tekening) 

Dergelijke spiralen, of iets dat er op lijkt komen vaak in de na-

tuur voor. 
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Is dit alles nu fantasie en praat achteraf? 

Je kunt er gerust je eigen mening over hebben. Maar wees er 

van overtuigd 

dat velen deze 

regels welbe-

wust toege-

past hebben 

en met goed 

resultaat. Wat 

jij er mee doet 

dat is de vrij-

heid van de 

fotograaf. 
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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 

 

Medelid Hugo Vereyken heeft met deze foto de eerste prijs behaald 

in een fotowedstrijd in Nederland. 

Iedereen kon zijn stem uitbrengen om de mooiste foto te nomine-

ren. 

Proficiat Hugo. 

 

Alle deelnemende foto’s bekijken kan via:  

http://www.digitalefotografiewedstrijd.nl/Home/Nominaties  

http://www.digitalefotografiewedstrijd.nl/Home/Nominaties

