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expressie 

Zaterdag 21 juli of woensdag 15 aug 2018 

 Blandia’s fotorally 

meer informatie volgt. 

 

 Vergadering 

 Voorstelling foto’s tentoonstelling. 

 Heb je iets voor de tentoonstelling, breng een 

vijftal foto’s mee. De aanwezigen zullen beslissen 

wat in aanmerking komt. (zie artikel verder) 

Woensdag 13 juni 2018—20u00– de Kerkewegel 

Zaterdag 1 en zondag 2 sept 2018  

 Eenentwintigste fototentoonstelling in de St. Aman-

duskerk 

Woensdag 12 sept 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. 

 Projectie foto’s Leie uitstap. 
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 editoriaal 

Beste Vrienden, 

Op woensdag 13 juni zijn wij aan onze laatste vergadering geko-
men van dit werkjaar. Een jaar waarin wij ons veertig jarig be-
staan hebben gevierd. Blandia heeft al een hele weg afgelegd 
met hoogte- en laagtepunten. Vandaag staan wij er goed voor 
met een stabiel aantal actieve leden. Dit geeft ons zekerheid voor 
de toekomst.  
Tussen de laatste bijeenkomst en de start van het nieuwe werk-
jaar op12 september aanstaande  kijken wij nog uit naar de ko-
mende jaarlijkse fotorally en onze eenentwintigste fototentoon-
stelling op 1 en 2 september aanstaande. Daarover zal in de ko-
mende maanden de nodige info medegedeeld worden. 

Wij wensen jullie een aangename zomer en voor hen die erop uit-
trekken  een voorspoedige reis, een aangenaam verlof en een be-
houden thuiskomst. Graag zien wij jullie op de fotorally en de 
tentoonstelling en verwelkomen wij jullie graag in goede gezond-
heid op woensdag 12 september aanstaande voor de start van 
een nieuw en hopelijk boeiend werkjaar. 

                                         Ronny 
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Ter gelegenheid van veertig jaar Blandia en bij de eenentwintig-

ste tentoonstelling en is het onze grote betrachting om tijdens 

deze tentoonstelling minstens één van de topfoto’s van ieder lid 

te kunnen presenteren. 

Daarom, zoals reeds afgesproken, vragen vijf (5) van jullie ooit 

genomen topfoto’s te willen meebrengen (op usb-stick in grote 

resolutie) naar de vergadering van woensdag 13 juni aanstaan-

de. 

Dezelfde avond wordt door de aanwezige leden en uiteraard ook 

door de fotograaf in kwestie bepaald welke foto (s) we zullen 

weerhouden voor de tentoonstelling. 

Kan je op woensdag 13/06 niet aanwezig zijn, stuur dan vooraf-

gaandelijk via wetransfer je vijf beste foto’s door 

aan marc.vaniseghem@telenet.be.  

 

Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking.  

tentoonstelling 

foto: mavani 

mailto:marc.vaniseghem@telenet.be
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 uitslag jaarthema 

Eerste prijs 

Robert 

Vermote 

Tweede prijs 

Rika 

Vanden-

broucke 

Derde prijs 

Robert 

Vermote 
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uitslag jaarthema  

Hieronder een tabel met, volgens het lidnummer, alle punten van 

alle foto’s van alle deelnemers. 

Zo kan iedereen zien hoeveel punten zijn of haar foto’s behaald 

hebben. 

 

 

 

lidnummer foto foto foto foto foto 

 1 2 3 4 5 

      

137 90 91 116 109 79 

141 97 105 87 87 91 

142 96 78 78 103 95 

211 60 77 87 67 93 

486 82 85 67 81 69 

580 113 99 108   

581 83 76 96 99 95 

702 112 110 108 85 120 

703 115 105 94 106 92 

800 93 122 73 84 85 

801 97 112 92 111 114 

802 110 123 114 114 113 

805 88 73 65 78 68 

806 89 114 101 102  

807 125 114 128 130 103 

808 83 129 100 99 98 
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 column 
‘t is weer zo ver. 

Het jaarthema voor het werkjaar 2018-19 is bekend. Ieder jaar 

wordt gezegd dat het thema moeilijk is en dat volgend jaar een 

gemakkelijker onderwerp zal gekozen worden. Niet dus.  

Of denken jullie dat het thema “expressie” kan gezien worden als 

een fluitje van een cent. 

Hier en daar heb ik al gehoord dat de leden te rade gegaan zijn 

bij tante Google. Of ze veel wijzer geworden zijn weet ik niet. Ik 

zal het straks ook eens doen om te zien wat er uit de bus komt. 

Ik kon het niet laten en heb het woord “expressie” gegoogeld. 

Het begint goed met; “Expressie: 15 definities”. 

Een mooi voorbeeld is de volgende wiskundige expressie, terug 

te vinden bij Wikipedia: 

3*5.2*(x-1).y=sin (x) 

Wanneer ik dit even vlug uitreken bekom ik een sinusoïde curve 

met een onregelmatige amplitude en een totaal willekeurige fre-

quentie die loopt van hier tot in Tokio. Begin daar maar eens een 

deftige foto van te maken. 

Wil je nog een voorbeeld van een expressie? Hier is de genex-

pressie. Dit is de expressie waarmee het DNA van een gen geko-

pieerd wordt naar de messenger RNA en het mRNA vertaald 

wordt naar een aminozuur-sequentie. Het proces bestaat uit twee 

stappen; een transcriptie en een translatie. 

Misschien, met een goeie macrolens, zou het moeten kunnen om 

dit te fotograferen, denk ik. 

Bij dit alles nog een praktische opmerking: de foto’s die deelne-

men aan de wedstrijd moeten in het werkjaar 2018-0019 geno-

men zijn. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb daar vorige keer ook 

tegen gezondigd, uit vergetelheid. 

Dus vanaf nu geen excuus meer, iedereen is verwittigd. 

Er zal streng op nagekeken worden. 
                                                                                   Freddy 
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verslag Leietrip  

 

‘t Was alweer een tijdje geleden dat Blandia een daguitstap orga-
niseerde. Maar op vierentwintig mei trokken wij met een tiental 
Blandia fotografen naar de boorden van de Leie, naar Sint Maar-
tens Latem, naar het kasteel van Ooidonk en de sluis van Astene. 

Wij hadden reuze geluk met het weer, het bleef de hele dag 
warm, droog en zonnig. Vanuit Baarle werd er gewandeld langs 
de boorden van de “Golden River” tot aan het veer van Afsnee. 
Langs het jaagpad had je een prachtig zicht op de rechteroever 
met de bescheiden optrekjes van behoeftige Gentenaars. Eén van 
de bewoners was zelfs zo arm dat hij geen kleren had om aan te 
trekken en in zijn natuurlijke staat zijn gras moest besproeien. De 
telelenzen kwamen goed van pas.  

In Afsnee is er nog een veerpontje over de rivier. De vriendelijke 
veerman bracht ons in een wijde boog, om ons toe te laten te fo-
tograferen, naar de andere oever waar het kleine kerkje stond 
pittoresk te wezen. Nadien roeide hij ons even welgezind terug. 

Voor de middag waren wij in Sint Maartens Latem, het armste 
dorp van Vlaanderen, naar wordt beweerd. Een paar deelnemers 
hadden een gezellige babbel met mevrouw de burgemeester, ter-
wijl anderen met hun langste kanon op eendenjacht gingen . 
Het “Laethems Ros” serveerde ons een lekkere lunch en een wel-
verdiende verfrissing.  

Gelaafd en gesterkt trokken wij richting Ooidonk waar het roman-
tische kasteel met zijn prachtige tuinen uitnodigde om te fotogra-
feren. De fotojacht op kikkers, die nochtans veel lawaai maakten 
leverde niets op, geen enkele liet zich zien. Weer een babbel met 
de tuinmannen leerde ons een en ander over het onderhoud van 
de tuinen en het vele werk dat dit betekent. 

Aan de oude sluis van Astene werden wij verwelkomd door Wim, 
de filosoof sluiswachter. Wij genoten van zijn interessant en hu-
moristisch exposé over de geschiedenis van de sluis en zijn klein 
stofferig museum (in een museum ligt stof, veel stof, anders is 
het een tentoonstelling; dixit Wim) en ook van een verfrissend lo-
kaal biertje in het zonnetje in zijn “tuin”. 

Op een deftig uur keerden wij terug naar huis. 

Wij zijn benieuwd de foto’s te zien op de vergadering van sep-
tember.  

Freddy 
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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 

 

Van 23 juni tot 30 september loopt er in De Meridiaan, Casino-

plein 9 te Blankenberge een tentoonstelling van foto’s van Michiel 

Hendryckx met als titel “En route”. 

Het bestuur stelt voor om deze tentoonstelling in groep te gaan 

bezoeken. 

Een datum en uur wordt later meegedeeld. 

Op de laatste vergadering werden de leden op de hoogte gebracht 

van het bestaan van nieuwe richtlijnen in verband met de privacy 

van personen, en werd in het kort geschetst wat dit inhoudt. 

Om in orde te zijn met deze GDPR privacy wetgeving zal ook 

Blandia een privacyverklaring, aangepast aan de vereniging, op-

stellen en aan alle leden bezorgen. 

Dit zal gebeuren samen bij de start van het nieuwe werkjaar op 

12 september 2018. 

Drie winnaars van de jaarthema wedstrijd kunnen mee op een 

tochtje op zee met de boot van de heer Michel De Vos. 

Het zijn Robert Vermote, Rika Vandenbroucke en Jaak Van Oude-

naerde. 

Wij kijken uit naar een goede gelegenheid en spreken datum en 

uur af met de schipper. 

De winnaars worden tijdig verwittigd. 


