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licht en schaduw 

 Jurering jaarthema 

Zaterdag 21 juli of woensdag 15 aug 2018 

 Blandia’s fotorally 

Woensdag  9 mei 2018-20u00-de Kerkewegel 

Woensdag 13 juni 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Vergadering 

 Voorstelling foto’s tentoonstelling. 

 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 

Donderdag 24 mei  2018—08u30– de Kerkewegel 

 Foto-uitstap naar de Leiestreek. 

Zie artikel verder 
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 editoriaal 
Al doende leren. 

Bij Blandia komen regelmatig praktische onderwerpen aan bod 
die de leden inzage geven in bepaalde aspecten van de fotogra-
fie. 

Vorige maand op, woensdag 11 april, was de avond volledig op 
de praktijk gericht. Enerzijds konden de leden wie het interes-
seerde deelnemen aan een buitenevenement onder leiding van 
Marc met als thema: abstracte fotografie in het park. In de zaal 
kregen zij die binnen bleven onderricht in portretfotografie.  

Blandia beschikt over een nieuwe studioflits installatie en deze 
werd op die avond volledig uit de doeken gedaan. Freddy die al 
wat ervaring had opgedaan gaf de aanwezigen uitleg over het op-
stellen van de flitsers en ook de diverse mogelijke van deze in-

stallatie. Over 
ieder knopje 
kregen de aan-
wezigen de no-
dig uitleg. Waar 
het toe diende 
en wat het re-
sultaat was op 
de belichting. 
Nadat de flitser 
voorzien was 
van de soft box 
en de etalage-
pop het model 
vormde konden 

de leden aan de slag om met proefopnamen tot de juiste instel-
ling op hun toestel te komen. Dit alles werd door Freddy in goede 
banen geleid.  

Toen de leden van het abstract terug in de zaal waren konden 
ook zij de opstelling en de uitleg over het gebruik van de tweede 
flitser meemaken. Opnieuw kon het fotografen beginnen. De eta-
lagepop kreeg het gezelschap van J. en de pret kon niet op.  

Bij deze dank aan Freddy en Marc om deze praktische avond in 
goede banen te leiden. 

 

Ronny 



refleks 372 mei2018 

 

jurering jaarthema 
Voor de jurering van het jaarthema “licht en schaduw” kan elke 

deelnemer maximaal vijf foto’s indienen. (minder kan ook).  

Lees a u b verder, desnoods tweemaal, en doe exact wat ge-

vraagd wordt. Het is bijna altijd onbegonnen werk en een enorm 

tijdverlies om alle foutieve naamgevingen te verbeteren. 

Als het te gortig wordt zullen we tot onze spijt de foto’s niet to-

nen.. 

Hier nogmaals uitgelegd hoe je daarbij te werk gaat:  

De foto’s plaats je op een stick waar liefst niets anders op staat. 

Controleer op voorhand of je foto’s er wel degelijk op staan, na-

dien gelooft niemand dat het niet zo is.  

Je foto’s zitten in een map met als naam: 

“lidnummer” spatie “voornaam” spatie “jaarthema”  

Voorbeeld: 805 Ronny jaarthema  

Iedere foto moet afzonderlijk gemerkt zijn met  

“lidnummer”GEEN SPATIE”1”, “2”, “3”, “4”, “5”  

Voorbeeld: 8051, of 7025,  

 

De objectieve beoordeling zal gebeuren door alle aanwezige le-

den. Die geven punten van 1 tot en met 9. Het zou natuurlijk 

kunnen dat iemand een foto van een medelid reeds op voorhand 

te zien kreeg. Wees dan toch zo eerlijk al je gevoelens van sym-

pathie voor de maker op zij te zetten en een objectieve beoorde-

ling te geven.  

De foto die de meeste punten haalt wint de wedstrijd. De tweede 

en de derde vallen ook in de prijzen. Naast de drie gebruikelijke 

gelprijzen is er nog een verassingsprijs voor de eerste drie. De  

winnende foto’s zullen op de tentoonstelling te zien zijn.  
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 naar de Leie 
Volgens de uitslag van de doodle is de meest geschikte datum 

voor onze Leie uitstap donderdag 24 mei. 

Wij verzamelen dan om 8u30 aan de Kerkewegel en vertrekken 

met eigen wagens naar ons doel. De partners die wensen mee te 

gaan zijn van harte welkom.  

Wil op voorhand toch verwittigen als je zeker meegaat en met 

hoeveel personen. Vermeld ook als je wilt rijden of liever passa-

gier bent. Bij het vertrek zien wij wel hoe wij de deelnemers over 

de auto’s verdelen. 

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit, maar kan altijd aan 

de omstandigheden aangepast worden. 

Wij rijden tot Baarle waar wij wandelen tot aan het veer van Af-

snee. Daar steken wij de Leie over voor een bezoek aan een klein 

kerkje en een afspanning. Wij keren op onze stappen terug en 

rijden van daar naar St Maartens Latem waar wij ‘s middags zul-

len eten. 

Na de middag 

gaat het richting 

kasteel van Ooi-

donk. Als wij 

daar alles beke-

ken hebben rij-

den wij tot aan 

de oude sluis van 

Astene. Daar 

kunnen wij ook 

nog een wande-

lingetje maken 

door de mooie natuur. 

Wij voorzien terug te zijn ten laatste tegen 19 uur. 

Niet iedereen moet zo lang blijven, indien een auto vroeger terug 

keert kan hij personen die het wensen meenemen. 
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column 
Deelnemen is belangrijker dan winnen. ’t Is een mooie olympi-

sche gedachte, maar toch… 

Vandaag, zondag 22 april was de grote dag waar veel amateur 

fotografen in spanning naar uitgekeken hadden. Om elf uur werd 

namelijk de uitslag bekendgemaakt van de vijfde fotowedstrijd 

“carnaval Blankenberge”. 

Vijftig geselecteerde foto’s uit een totaal van bijna honderd inge-

diende werken vormden, het dient gezegd, de mooiste tentoon-

stelling tot nu toe. De weerhouden foto’s waren allen afgedrukt in 

hetzelfde formaat en gelijk ingekaderd. In de prachtige omgeving 

van “de meridiaan” ,waar ze meer dan een maand te bekijken 

waren, kwamen zij zeer goed tot hun recht.  

Helaas de uitslag is geen succes geworden voor de Blandia  deel-

nemers. Zelfs niet voor Blankenbergse fotografen, aangezien de 

twee eerst prijzen te beurt vielen aan niet inwoners. Geen enkele 

van onze zes deelnemende leden was bij de uitverkorenen. Na 

het succes van vorig jaar was er misschien wel een sprankeltje 

hoop om het even goed te doen, maar de jury en het publiek 

hebben er anders over beslist.. 

Toen ik een tijdje geleden de tentoonstelling ging bezoeken was 

daar toevallig ook een groep, wat men noemt “ personen met een 

verstandelijke beperking” op bezoek met een paar begeleiders. 

De groep stond samen naar de foto’s te kijken, en had waar-

schijnlijk de opdracht gekregen de mooiste er uit te halen. Maar 

één van de personen trok er alleen op uit en stond als aan de 

grond genageld naar één foto te kijken.  

Luid gesticulerend riep hij zijn vrienden toe dat hij de beste foto 

van de tentoonstelling gevonden had. Allen gingen kijken en be-

aamden heel enthousiast zijn oordeel. De betreffende foto werd 

wild becommentarieerd en de hemel in geprezen. Voornamelijk 

de pluimen droegen iedereens bewondering weg. Ik had daar 

persoonlijk mijn bedenkingen over, maar wie ben ik?  



refleks 372 mei 2018 

  

 

Mijn persoonlijke voorkeur heb ik bij mijn bezoek netjes opge-

schreven op het papiertje dat diende om de publieksprijs toe te 

kennen, met een woordje motivatie, zoals gevraagd werd. Later 

zou blijken dat ik de verkeerde keuze gemaakt had. 

En is dit nu toeval of niet? Wat bleek bij de uitslag van de wed-

strijd? Deze foto die door  voornoemde groep zo uitbundig beju-

beld werd,  is ook door de jury als één van de drie beste uitver-

kozen. Hadden al 

deze enthousiaste-

lingen een papier-

tje kunnen invul-

len had hij zeker 

ook de prijs van 

het publiek wegge-

kaapt. 

Zo zie je maar. Net 

als bij Euro milli-

ons heeft iedere 

deelnemer het 

mooiste biljetje 

met de beste cijfers, maar slechts eentje kan winnen. Het toeval 

of de jury beslissen en daar is achteraf niets tegen in te brengen.  

Waar vorige jaren een zuiver portretje won is nu een iets ander 

genre de winnaar. Speculeren heeft dus weinig zin. Het streng, 

maar rechtvaardig oordeel van de jury is even onvoorspelbaar als 

het weer. Wat men er vooraf ook over zegt. 

Voortgaand op het succes van de formule zal er volgend jaar 

waarschijnlijk weer een nieuwe fotowedstrijd uitgeschreven wor-

den. Dus Blandianen doe opnieuw massaal mee. Val je niet in de 

prijzen, je kunt er in elk geval twee recepties en urenlange nabe-

schouwingen aan overhouden. 
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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 

 

Wie wenst mee te gaan op onze foto-uitstap naar de Leiestreek 

wordt verzocht op voorhand te verwittigen met hoeveel personen 

en of hij al dan niet voor vervoer kan zorgen. 

Op voorhand wil zeggen ten laatste op woensdag 16 mei. 

Je kunt Freddy verwittigen op de vergadering van 9 mei of mailen 

naar digifotoblandia@gmail.com of bellen naar nr 050 41 42 13. 

Dit alles moet ons toelaten het vervoer te regelen en een restau-

rant te vinden waar de groep terecht kan. 

Dit jaar is er opnieuw een tentoonstelling van Blankenbergse 

kunstenaars. 

Blandia is van plan daar ook aan deel te nemen. 

Het thema is “la vie en rose”. 

Heb je foto’s die beantwoorden aan dit onderwerp breng ze mee 

op een van de volgende vergaderingen 


