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licht en schaduw 

 Voorstelling nieuwe studioverlichting  

en/of buitenfotografie, abstractie in het straat-

beeld. Breng je toestel mee. 

Zaterdag 21 juli of woensdag 15 aug 2018 

 Blandia’s fotorally 

Woensdag 11 april 2018-20u00-de Kerkewegel 

Woensdag 13 juni 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Vergadering 

 Voorstelling foto’s tentoonstelling. 

Woensdag  9 mei 2018-20u00-de Kerkewegel 

 Jurering jaarthema 

 Babbelavond en vrije projectie 

 Heb je iets voor de tentoonstelling, breng het nu 

al mee (een vijftal foto’s) 

Woensdag 30 mei 2018—20u00– de Kerkewegel 



refleks 370 maart 2018 

 afscheid van een monument 

M 
et diepe droefheid moeten wij u het overlijden mee-

delen van Jacques Schaeverbeke. Jacques was de 

stichter en geestelijke vader van Blandia. Nog maar 

kort geleden mochten wij hem huldigen voor veertig jaar 

bestuurslid van Blandia. Hij was het die in 1977 het initia-

tief nam om in de schoot van de toenmalige VAB-VTB afde-

ling Blankenberge een dia-club op te richten.  

Gedurende veertig jaar is Jacques de stille bezieler en 

noeste werker van Blandia geweest. Jarenlang heeft hij de 

Refleks op zijn stencilmachine gedrukt, honderden versla-

gen van bestuurs-

en ledenvergade-

ringen heeft hij 

geschreven en op-

gestuurd naar het 

hoofdbestuur in 

Antwerpen. Op al-

le vergaderingen, 

activiteiten, uit-

stappen en reizen 

was Jacques trouw 

aanwezig. Hij was 

de grote coördina-

tor tussen Blandia 

en de hogere in-

stanties. Geen en-

kele inspanning 

was hem te veel, 

wat je hem ook 

vroeg, het ant-

woord was altijd 

“jaak”. 



refleks 370 maart 2018 

 

Z 
ijn wijze raad en zijn gave om te bemiddelen en overal 

het goede in te zien hebben menig probleem in de 

kiem gesmoord. 

Jacques was niet alleen actief bij Blandia. In vele culturele en 

toeristische verenigingen was hij voorzitter of bestuurslid. Hij 

kende de streek rond Blankenberge als zijn broekzak en 

gidste ontelbare toeristen te voet of per fiets door Blanken-

berge en de wijde omgeving. Al zijn activiteiten zijn te lang 

om op te sommen en wij zouden er zeker nog enkele verge-

ten. 

Kort na de viering van veertig jaar Blandia heeft Jacques een 

beroerte gekregen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en 

verbleef ook een tijdje in “Polderzicht”.  

Deze laatste lente heeft hij niet meer mogen zien, de beroer-

te is hem fataal geworden. Nu is hij gids op zijn eigen eeuwi-

ge reis. 

Met Jacques verliest niet alleen Blandia maar het gehele cul-

turele leven in Blankenberge een grote meneer. De cultuur-

prijs die hij enkele jaren geleden ontving had hij dubbel en 

dik verdiend. 

Jacques, wij zullen je hard missen als vriend en nooit verge-

ten wat je voor Blandia betekend hebt. 
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 editoriaal 
Beste Vrienden 

Een avondvullende projectie en bespreking van de diverse 
beelden was het resultaat van het samenvoegen van de 
verplichte en vrije opdrachten van onze leden die ener-
zijds tegen maart en april dienden klaar te zijn. Zo kregen 
wij vorige maand heel wat moois te zien gaande van ab-
stract, landschap, portret, transport, avond- en straatfoto-
grafie, flora, detail, panning, en zo meer. Dit alles pas-
seerde de revue. Bij deze dank en proficiat aan alle leden 
om de inspanning te doen en de toegewezen opdrachten 
naar behoren te hebben vervuld. Volgende maand komt 
ons jaarthema aanbod met name “Licht en Schaduw” ook 
voor deze jaaropdracht verwachten wij van u allen het re-
sultaat te zien. Wie nog niet voldoende opnamen voor het 
onderwerp op de gevoelige plaat wist vast te leggen moet 

er spoed achter 
zetten om nog te 
kunnen meedin-
gen naar de eer-
ste prijs. Woens-
dag elf april een 
tweeledige verga-
dering enerzijds 
kan binnen ge-
bruikt gemaakt 
worden van de 
nieuwe studio ap-
paratuur en bui-
ten gaan wij op 
initiatief van Marc 

aan abstracte fotografie doen. Dus allen present met volle 
uitrusting.  

Ronny 
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voor u gelezen 
 Abstracte landschapsfotografie 

 

Een landschap fotograferen kan op allerlei manieren. Naast de 

traditionele (klassieke) werkwijze kun je een landschap bijvoor-

beeld ook op een verhalende, registrerende of zoals hier een ab-

stracte manier benaderen. 

Strikt genomen overheerst bij abstracte kunst vorm en/of kleur 

de inhoud zodanig dat je niet meer ziet ’wat het is’. Maar in de 

praktijk van de abstracte landschapsfotografie is er eigenlijk vaak 

eerder sprake van een half-abstracte aanpak. Daarbij zijn vorm 

en/of kleur meer bepalend dan de inhoud, maar blijft wel zicht-

baar wat de foto inhoudelijk voorstelt. In elk geval zijn de beel-

den bij dit type fotografie allesbehalve voorspelbaar. Zo kan het 

perspectief vervreemdend werken en de kleuren of het contrast 

onnatuurlijk aandoen. Toch ontstaat een (half) abstract land-

schapsbeeld niet door zomaar af te wijken van het geijkte. Het 

begint met anders kijken, met het ontleden van het landschap in 

al zijn elementen. Zijn er bijvoorbeeld kenmerkende hoogtever-

schillen? Welke vegetatie is bepalend? Kortom, je probeert vast 

te stellen welke vormen, kleuren en structuren het landschap ka-

rakteriseren. Vervolgens ga je na of je één of meer van die bepa-

lende elementen creatief kunt selecteren en benadrukken in een 

meer abstract landschapsbeeld. Je hoeft natuurlijk niet per se 

van de meest karakteristieke eigenschappen uit te gaan. In de 

abstracte landschapsfotografie kun je ook een beeld proberen te 

versterken door er juist iets afwijkends uit te lichten. In elk geval 

isoleer je als het ware in je beeld het gekozen kenmerk van het 

landschap en benadrukt dit ten koste van andere eigenschappen. 
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Alles mag! 

Hoe je dit doet is sterk afhankelijk van het kenmerk dat je hebt 

gekozen, waarbij de grenzen van je eigen creativiteit de enige 

beperking vormen. Alles is toegestaan, dubbele belichtingen, ex-

treme perspectieven, onscherpte, een scheve horizon, als het 

maar leidt tot een beeld dat jou bevalt. Je kunt hierbij allerlei 

objectieven gebruiken, van fisheye tot supertele. Misschien wil je 

van een mysterieus bos een zoomblur maken of ga je die rit-

misch bekorstmoste woudreus met een macrolens te lijf. 

Fout is goed? 

Wat bij een klassieke landschapsopname wellicht als ‘fout’ wordt 

gezien, kun je in een abstract beeld om een bepaald effect te be-

reiken gerust benadrukken. Bij gebruik van een groothoekobjec-

tief krijgt een horizon die niet in het midden ligt bijvoorbeeld al 

snel een bolling naar boven of een holling naar beneden. Dit is 

voor een klassiek landschapsbeeld eenvoudig te corrigeren met 

je bewerkingssoftware. Veel ‘lensfouten’ zoals vervorming en 

vignettering kun je zelfs grotendeels automatisch herstellen door 

in de software het juiste lensprofiel te kiezen. Maar dezelfde 

software geeft je ook de mogelijkheid om die technische tekort-

komingen te accentueren. Wat extra vignettering toevoegen, 

waardoor de hoeken wat donkerder worden gemaakt, kan de 

dreiging in een beeld versterken. Het wat sterker naar elkaar toe 

laten lopen van feitelijk evenwijdige boomstammen kan het ge-

voel van diepte of hoogte in een beeld benadrukken. Bij abstrac-

te landschapsfotografie spelen de emotie en de beleving van de 

fotograaf een overheersende rol.  
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Omdat dit heel subjectieve zaken zijn, is het lang niet zeker of 

het beeld wel overkomt en aanspreekt bij iedereen die het be-

kijkt. Daar is natuurlijk niets mis mee. Integendeel, waarschijnlijk 

is het zelfs zo dat de meeste ‘abstracte’ landschapsfotografen de 

voorkeur geven aan een beperkt publiek dat hun foto’s begrijpt 

en waardeert. Wel moet je je realiseren dat abstracte landschaps-

beelden maar zelden commercieel interessant zijn. Als je al in-

komsten zou willen hebben uit je fotografie, dan moet je het dus 

breder en populairder zoeken.  

Maar meestal zal de voldoening die je als amateurfotograaf haalt 

uit het maken van dit soort originele beelden zwaarder wegen. 

Geschreven door Jaap Schelvis 

https://www.natuurfotografie.nl/author/jaap/
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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 dinsdag 10 april om 20uoo richt vtbkultuur Blankenberge sa-

men met de Kring der Officieren een voordracht in over de raid 

op Zeebrugge beter bekend als “St George’s day”. 

Dit gaat door in de brandweerkazerne, Vredelaan 7. 

Spreker is de heer Tomas Termote die onlangs een Duitse U-boot 

ontdekte voor onze kust. 

Toegang 3 of 5 euro. Reserveren is niet noodzakelijk. 

GDPR—richtlijnen. 

Waarschijnlijk hebben jullie daar nog nooit van gehoord, maar 

dit is een letterwoord voor General Data Protection Regulation. 

Of in mensentaal Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming. 

Een Europese richtlijn om burgers te beschermen rond het ge-

bruik van persoonsgegevens. 

Wij hebben daarover richtlijnen ontvangen van vtbkultuur. Wij 

zullen ons aan deze regels houden omdat wij de privacy van 

onze leden willen respecteren.  

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere stappen die wij 

zullen ondernemen en zullen jullie ook een exemplaar van de 

privacyverklaring bezorgen. 


