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licht en schaduw 

 Projectie opdrachten (zie mededelingen) 

 Werkavond: thema carnaval (zie artikel) 

Woensdag 13 juni—20u00– de Kerkewegel 

 Vergadering 

Woensdag 14 februari-20u00-de Kerkewegel 

Woensdag 9 mei—20u00– de Kerkewegel 

 Jurering jaarthema 

Woensdag 14 maart-20u00-de Kerkewegel 

 Projectie opdrachten  

 Voorstelling nieuwe studio verlichting 

 

 Buitenfotografie, abstractie in het straatbeeld. 

 

 

Woensdag 11 april-20u00-de Kerkewegel 
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 editoriaal 
Beste Vrienden 

Na onze viering van 40 jaar Blandia wil ik langs deze weg de or-
ganisatoren hartelijk danken voor deze bijzonder geslaagde vie-
ring. Daarmee is de start gegeven op nu naar het vijftigjarig be-
staan.  Daarvoor rekenen wij op uw aller medewerking. Mijn mu-
ze om verder te schrijven liet mij in de steek. Daarom besloot ik 
op zoek te gaan naar iets wat ons allen boeit “fotografie”.  

           Ronny     

mijn fototoestel 

Ik kan hem niet meer missen.  
Ik heb hem nodig, om mijn geheugen,  

weer wat op te frissen.  
Al jaren is hij mijn vriend,  

dat heeft hij zeker verdiend.  

Bloemen, landschappen, watervallen,  
alles kan hij in zich onthouden,  

zijn allesziende oog laat niets ontvallen.  

Mooie groene valleien, hoge bergtoppen,  
gaat hij in zijn geheugen verstoppen.  

Ik neem hem zacht in mijn hand,  
schrik dat ik hem laat vallen.  

Hem vergeten, hem kwijtspelen of  
in het ergste geval hem breken,  

dan moet ik al het mooie,  
laten voor bekeken.  

Door zijn alziend oog,  
fotografeert hij zelf een regenboog,  

of een bliksemschicht  
met zo’n fel licht.  

Bloemen tonen hem heel hun hart,  
wielrenners tonen hem hun start.  

Kinderen hun kattenkwaad,  
ook mijn gezin en mijn beste maat.  

Laat ik hem houden en dat hij nog lang mag leven,  
zodat ik er veel genoegen aan hem kan beleven. 

... Ik denk dat iedereen zo denkt als ik! ... 
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carnaval  2018 
 

De stad Blankenberge richt opnieuw een fotowedstrijd in ter gele-

genheid van carnaval. Titel “carnaval fotogeniek 2018”. 

Foto’s moeten niet meer afgedrukt ingediend worden, maar wel 

digitaal. 

Alle informatie hierover is terug te vinden op de site 

www.blankenberge.be. 

Vorig jaar hebben zeven Blandia leden aan deze wedstrijd deelge-

nomen en twee ervan vielen in de prijzen (tweede en derde). 

De eerste prijs bestond, naast een restaurantcheque ook uit de 

mogelijkheid om je foto’s gedurende een week ten toon te stellen 

in het “oud stadhuis”. 

De winnaar van vorig jaar zag het niet zitten om alleen een ten-

toonstelling in te richten en zo konden de Blandia deelnemers sa-

men met hem enkele werken ten toon stellen. 

Spijtig genoeg is deze mogelijkheid dit jaar niet meer 

voorzien. 

Dat belet ons echter niet om een warme oproep te richten aan al-

le Blandia leden om aan deze wedstrijd deel te nemen. 

Misschien een tip voor de deelnemers. 

De winnende foto van vorig jaar was een verticaal portret van een 

niet gemaskerde maar geschminkte deelnemer. Een foto met veel 

kleur die gebruikt werd voor de verticale affiche van dit jaar.  
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40 jaar viering 
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uitstap   cwrm 
De vzw “de Kerkewegel” organiseert een uitstap per bus naar het 

domein “de Palingbeek” te Koekelare waar de beeldjes van CWRM 

opgesteld zullen staan. 

Blandia maakt deel uit van deze vzw en dus kunnen de leden 

voor een gunstprijs (€ 40 pp) mee op deze trip. In deze prijs is 

inbegrepen: vervoer, maaltijden, ingangsprijzen en prijs gidsen. 

Datum is zaterdag 2 juni 2018. 

Het programma ziet er als volgt uit. 

- 09u00 vertrek per bus.  

- voormiddag: Bezoek museum “de Lange Max” in Koekelare met gids.           

                      middagmaal (snack) ter plaatse.  

- namiddag: bezoek domein de “Palingbeek” met gids. Ongeveer 2 uur.   

                   Bezoek brouwerij “de Kazematten”  te Ieper met degustatie. 

- avondmaal: restaurant “het Eilandje”. Aperitief (picon) en warme maal- 

                    tijd. 

- terug omstreeks 21u30.         

 

Wie belangstelling heeft om mee te gaan laat dit weten aan Fred-

dy voor 20 maart. 

 

Wees er vroeg bij, de plaat-

sen zijn beperkt tot 50. 

Voorrang wordt gegeven 

aan zij die een beeldje van 

CWRM gemaakt hebben.                           
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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 

 

Op de vergadering van 14 februari verwachten wij dat volgende 

leden hun opdrachten (verplicht en vrij) tonen. Er worden vijf fo-

to’s per thema gevraagd. 

 

           verplicht     vrij 

 

Jan Bervoet     dierenfotografie   macrofotografie 

Pieter Corneillie    dierenfotografie   huis, keuken, tuin 

Joris De Bruyne    dierenfotografie   paddenstoelen 

Roger Mechelaere      dierenfotografie  

Eric Ongenae     dierenfotografie   architectuur 

Jaak Van Oudenaerde dierenfotografie   architectuur 

Robert Vermote    dierenfotografie   architectuur 

Rika Vandenbroucke   dierenfotografie   macrofotografie 


