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licht en schaduw 

 Projectie opdrachten (zie mededelingen) 

 

Zaterdag 21 juli 2018 

 Blandia’s fotorally 

Woensdag 14 maart 2018-20u00-de Kerkewegel 

Woensdag 13 juni 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Vergadering 

Woensdag 11 april 2018-20u00-de Kerkewegel 

 Voorstelling nieuwe studio verlichting  

of buitenfotografie, abstractie in het straatbeeld. 

 Jurering jaarthema 

 

 

Woensdag 9 mei 2018—20u00– de Kerkewegel 
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 editoriaal 
Een maat voor niets 

 

Er was aangekondigd dat de maandelijkse bijeenkomst op woens-
dag 14 februari  zou bestaan uit het projecteren van de vrije- en 
verplichte opdrachten en daarop volgend een fotoshoot met car-
navaleske atributen. Een link naar het voorbije carnaval. Velen 
hadden de moeite genomen om diverse stukken met betrekking 
tot het onderwerp bijeen te scharrelen. Belast en beladen kwa-
men zij dan ook de vergadering binnen. Zoals voorzien startten 
wij met de aangekondigde projectie van de vrije- en verplichte 
opdrachten. 

Bij het vertonen van de diverse beelden kwam het tot een nooit 
meegemaakte en zeer geanimeerde bespreking van de foto’s 
waarbij wij de tijd uit het oog verloren en naderhand tot de con-
clusie kwamen dat er van fotograferen niets meer in huis zou ko-
men. 

Waar niemand achteraf spijt van had, want de vergadering was 
uitermate geslaagd en wij hopen in de toekomst nog veel derge-
lijks te mogen meemaken. 

Volgende vergade-
ring kan als een ver-
volg gezien worden 
waarbij opnieuw 
werk van de vrije- 
en verplichte op-
drachten aan bod 
komt. Alvast af-
spraak op woensdag 
14 maart aanstaan-
de. 

      
    Ronny 

 
 

 Woensdag 13 februari 2008 

Workshop Maskers 
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voor u gelezen 
 Histogram, waar of vals? 

De meeste Blandia fotografen werken wellicht uitsluitend in raw 

formaat. Omwille van de mogelijkheden bij de nabewerking en 

het groter dynamisch bereik van raw tegenover jpeg is dit een 

goede keuze. Toch is het  van belang te weten dat je camera 

geen echte raw beelden kan weergeven. Wat je op het schermpje 

ziet is altijd een bewerkte jpeg opname die gemaakt is uit de raw  

data. Dit jpeg-beeld wordt ook opgeslagen in de “metadata” van 

het raw bestand. Als je dit raw-bestand op je computer zet krijg 

je eerst deze voorvertoning te zien vooraleer je raw convertor het 

bestand omgezet heeft. 

Hoe dit jpeg bestand er uit ziet wordt beïnvloed door de voor-

instellingen van je camera. Voor-ingestelde kleurverzadiging, sa-

turatie, contrast, scherpte enz… worden daarbij weergegeven. 

Wie in raw fotografeert  verkiest zelf de nabewerking van de 

beelden te doen, maar ziet op de camera reeds een bewerkt 

beeld. 

Bijgevolg is het histogram dat je op de camera ziet dat van een 

jpeg beeld en niet van het raw bestand. 

Dit histogram is dus niet het zelfde als dat wat je in Photoshop of 

Lightroom als raw bestand te zien krijgt. Op je camera zie je dus 

een beeld en bijgevolg ook een histogram dat bewerkt is als ge-

volg van de voor-instellingen op je camera. Omdat je de belich-

ting van je foto vaak wilt evalueren aan de hand van het histo-

gram op de camera kan dit een verkeerde interpretatie geven. 

Om dit risico zo klein mogelijk te houden is het aan te bevelen 

om alle voor-instellingen van je camera uit te schakelen of op 

een zo klein mogelijk niveau te brengen. Zo krijg je een histo-

gram dat zo dicht mogelijk dat van een raw beeld benadert.  

Is dit alles nu van groot belang?  

Zeker voor zij die altijd in raw formaat werken en hun opnames 

direct willen evalueren aan de hand van het histogram dat op de 

camera verschijnt. 

‘t Is maar dat je het weet.          freddy 
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 voor u bezocht 

 

Is dit nu toeval of niet? 

Vorig jaar was er in het oud stadhuis een fototentoonstelling te 

zien met de werken van zeven “oude” fotografen. Nu loopt er in 

“de meridiaan” een tentoonstelling met foto’s van zeven “jonge “ 

fotografen onder de titel “jong fotografiegeweld”. 

Aan de eerste tentoonstelling heb ik zelf deelgenomen, de tweede 

ben ik aandachtig en uitgebreid gaan bekijken.  

Over de eerste zal ik mij, om begrijpelijke redenen niet uitlaten, 

over de tweede wil ik wel iets kwijt. 

Laat mij beginnen met te zeggen dat er mooie werken te zien wa-

ren. Ik had eerlijk gezegd wat minder klassieke werken verwacht. 

Experimenten gemaakt in jeugdige overmoed, maar die bij mij 

meestal niet erg in de smaak vallen waren er haast niet te vin-

den. Waar er naar mijn bescheiden mening ook meer aandacht 

aan gegeven zou moeten worden is de compositie, ik weet het dit 

is mijn stokpaardje, maar een betere indeling van het beeld had 

enkele van de  foto’s nog sterker gemaakt. Wat belichting betreft; 

er zitten een paar beelden bij die nogal donker uitvallen, soms is 

dit een meerwaarde, maar bij een landschap zie ik toch liever wat 

meer details. De scherpte is meestal aanvaardbaar maar bijna 

nergens “gestoken” scherp. Ligt dat aan de manier van afdruk-

ken, (ik heb dit bij deze afdruktechniek al vaker opgemerkt) of 

aan de vergroting? De grote formaten moeten natuurlijk van op 

enige afstand bekeken worden, maar toch scherp is scherp. 

Over grote formaten gesproken; deze jongelui hebben niet op een 

euro’tje min of meer gekeken bij het laten printen. Zo’n afdruk 

kost al gauw enkele tientallen euro.  

Enkele van deze fotografen hebben een visitekaartje achtergela-

ten. Daarop zie je dat ze bijna allen een eigen website hebben of 

op instagram of facebook terug te vinden zijn. 

Googel de namen eens, dan kun je meer van hun werken zien. 

De namen zijn terug te vinden op de website van de stad. 

Je hebt nog tot 18 maart om deze tentoonstelling te bezoeken. 

Het is zeker de moeite.          freddy 
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met dank aan de K C B   

Op 4 maart hield de Koninklijke Cinéclub Blankenberge haar jaar-

lijks filmfestival in het casino van Blankenberge. 

Daar werden negentien films, variërend in lengte van 1tot 14 mi-

nuten vertoond in het kader van de clubwedstrijd. 

Voor de tweede keer werd aan uw dienaar gevraagd deel uit te 

maken van de jury. Een nieuwe uitdaging, zoals dat tegenwoordig 

heet, waartegen ik niet nee kon zeggen. 

Foto’s bespreken en beoordelen is een ding, maar hetzelfde doen 

voor films is iets helemaal anders. Gelukkig waren mijn collega’s 

juryleden oude rotten in het vak die het land rondtrekken om 

amateurfilms in verschillende  clubs te jureren. Aan hen kon ik op 

voorhand vragen stellen over hoe er gejureerd werd en waarop 

zeker gelet moest worden. Met deze wijsheid en de ondervinding 

bij het jureren van foto’s heb ik mijn punten gegeven aan de ver-

schillende films.  

Gezien er veel genres aan bod kwamen, zoals documentaires, 

scenariofilms, reisreportages en 1 minuut films, was het vooral op 

de voorstelling en de filmische kwaliteiten waarop gelet moest 

worden. Geen gemakkelijke taak gezien je de films ook maar 

eenmaal te zien kreeg en alle genres door mekaar vertoond wer-

den.  Je kon dus op geen enkel gebied vergelijkingen maken. 

In eer en geweten heb ik mij dan van mijn taak gekweten, en ik 

moet zeggen, mijn oordeel strookte meestal met dat van mijn 

door de wol geverfde mede juryleden. Alhoewel ik, hoe kan het 

ook anders, veel aandacht had voor de afwisseling van de shots, 

zoals dichtbij en ver, overvloei van de scenes, compositie en sto-

rende elementen in de beelden. 

De winnaar werd unaniem en anoniem door de jury uitgekozen. 

Het was zeker de beste film die wij te zien kregen, zeer mooie 

beelden, ritme door de muziek, boeiende inhoud en verzorgde 

generiek. 

Mag ik zeggen dat één van de twee makers van de winnende  film 

een oud lid is van Blandia, die het klappen van de zweep nog in 

het dia-tijdperk geleerd heeft.  

freddy 
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mededelingen 

 

Op de vergadering van 14 maart verwachten wij dat de overige 

leden hun vrije en verplichte opdrachten vertonen. 

Ook zij die normaal voorzien waren voor de maand april worden 

verzocht hun foto’s op 14 maart mee te brengen. 

Zo hebben wij de vergadering van april volledig vrij voor een 

werkavond. 

           verplicht     vrij 

 

Bernard Bode    Landschapsfotografie  Transport 

Roland De Pauw   Landschapsfotografie  Straatfotografie 

Erik Desmidt    Landschapsfotografie  Straatfotografie 

Joke Luyten     Landschapsfotografie  Détail (autos) 

Jean simoens    Landschapsfotografie  Straatfotografie 

Filip Van Cappel    Landschapsfotografie  Macrofotografie 

Ronny Vervaecke   Landschapsfotografie  Abstract 

Hugo Vereyken    Landschapsfotografie  Panning 

Rita Bruynooghe   Portretfotografie   Avondfotografie 

Maurits Burggraeve   Portretfotografie   Florra 

Charles Maertens   Portretfotografie   Flora 

Jan Otte     Portretfotografie   Transport 

Freddy Standaert   Portretfotografie   Macrofotografie 

Marc Van Iseghem   Portretfotografie   Abstract 

André Vancuyl    Portretfotografie    


