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expressie 

Woensdag 10 oktober 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Jurering rally met bespreking. 

 

 Eerste vergadering van het nieuwe werkjaar. 

 Projectie foto’s Leie-uitstap. 

Woensdag 12 september2018—20u00– de Kerkewegel 

Zaterdag 1 en zondag 2 september2018  

 Eenentwintigste fototentoonstelling in de St. Aman-

duskerk. 

Zie artikel verder in dit blad. 

Woensdag 31 oktober 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie najaar uitstap. 

 Babbelavond en vrije projectie. 

Woensdag  12 december 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Workshop modellenfotografie. 

Woensdag 14 november 2018—20u00– de Kerkewegel 

Eind oktober 

 Herfstuitstap naar De Palingbeek, indien de 

beeldjes nog zichtbaar zijn en naar Ieper. 

Meer informatie volgt. 
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 editoriaal 
Intermezzo 

Een intermezzo, ook tussenspel genoemd is een gebeuren  dat 
plaats vindt tussen de laatste vergadering van juni en de start 
van een nieuw werkjaar in september. Dit tussenspel is bij Blan-
dia al bekend van in de jaren tachtig. Dit tussenspel wordt bij 
Blandia “rally” genoemd en kreeg zijn eerste uitgave op 22 juni 
1980 als “toeristische dia-rally”. Onder deze naam kregen wij 
jaarlijks de door Freddy samengestelde opdrachten te verwerken. 
Tot en met de negende rally greep deze steeds plaats in de 
maand juni de laatste ging door op 26 juni 1988. Telkens was er 
ook een toeristisch gedeelte met vragen en opdrachten voor de 
niet-fotografen. 

In die vele jaren gingen wij op verken-
ning door de ruime omgeving van het 
ons omringende polderlandschap, 
steeds op zoek om de gestelde op-
drachten te kunnen vervullen. Eentje 
daarvan ligt mij nog vers in het geheu-
gen. Namelijk deze rally waarbij er drie 
diverse opnamen van het zelfde onder-
werp moesten gemaakt worden. Bij het 
jureren werden de drie opnames naast 
elkaar geprojecteerd op een breed 
scherm. In die tijd zaten wij nog boven 
bij traiteur Jozef.  
Toen kwam er een periode zonder de 
jaarlijkse rally. Maar vanaf 21 juli 2005 
werd deze traditie weer opgenomen in 

het programma. Vanaf de tiende uitgave waren wij al in het digi-
tale tijdperk gekomen en veranderde de naam van dia-rally in fo-
to-rally.  

Nog steeds is het onze vriend Freddy die jaarlijks zijn vermoeide 
grijze cellen pijnigt om  telkens wat anders te bedenken om het 
ons niet makkelijk te maken de gevraagde opnamen te realise-
ren. Ook het samen zijn na de rally is iets waar ieder deelnemer 
naar uitkijkt. Freddy, doe zo verder. 

 
 

          Ronny 
 

Originele tekening gemaakt door 

Jacques Schaeverbeke ter gele-

genheid van de eerste rallly. 
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tentoonstelling 

fo-

De voorzitteer mocht hoog bezoek ontvangen. 

Vlnr: Rita, voorzitter vtbkultuur Blankenberge 

        Freddy, de gastheer 

        Debbie, van het secretariaat Vtbkultuur Antwerpen 

        Heidi, verantwoordelijke vtbkultuur West Vlaanderen 

        De heer schepen van cultuur Blankenberge 

Aandachtig publiek tijdens de openingsrede van de voorzitter 

©foto marvani 

©foto marvani 
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De eenentwintigste Blandia tentoonstelling kon weer rekenen op een 

trouw en talrijk publiek. Veel leden waren aanwezig op de opening en 

kwamen achteraf of op zondag nog even binnenwippen. 

De nieuwe formule waarbij alle leden zelf twee van hun foto’s konden uit-

kiezen zorgde voor een grote variëteit zowel in stijl als in onderwerpen. 

Het publiek was lovend over de getoonde werken en de luttele kritiek die 

je soms hoorde ging over kleine futiliteiten en werd geuit door mensen 

die misschien altijd kritiek moeten geven, of die van zichzelf dachten dat 

zij het beter konden.  

Het algemeen kader van de tentoonstelling, in een mooie kerk en de op-

stelling, gelijke kaders op een egaal donkerblauwe achtergrond met ge-

paste verlichting dragen ook bij tot het succes. 

Dat succes is te danken aan allen die meegewerkt hebben aan de opstel-

ling van deze expo en het aanleveren van de foto’s. 

Voor hen allen een oprecht woord van dank. Het is niet evident dat alle 

leden van een vereniging zo solidair samenwerken om iets te verwezenlij-

ken. 

Ook de foto’s in de middenbeuk waren een succesvol aantrekkingspunt 

voor het publiek. Alhoewel de meeste bezoekers geen idee hadden wat de 

“école De Craene” betekende en hoe het er aan toe ging tussen 1920 en 

1966  waren ze zeer verrast toen ze een woordje uitlegt hoorden. 

Slechts één bezoeker vond deze foto’s afschuwelijk, hemeltergend en 

wraakroepend. Toen ik hem om uitleg vroeg vond hij de manier waarop 

de kinderen behandeld werden beneden alle peil. Op geen enkele foto zag 

hij een kind lachen. Het personeel zag er uit als gevangenisbewaarders en 

de accommodatie deed hem aan een concentratiekamp denken. 

Het feit dat ik hem er op wees dat de foto’s bijna honderd jaar oud waren 

kon hem niet vermurwen. Hij vond het maar niks. 

Zo zie je maar dat ook deze foto’s een grote controverse kunnen oproe-

pen. Al was zijn uitgangspunt niet schoonheid. 

Nu de foto’s ontkaderd zijn en de panelen veilig opgeborgen in de garage 

van Filip kunnen wij al beginnen werken voor de tentoonstelling van vol-

gend jaar. Nummer tweeëntwintig. 

Afspraak op 31 augustus en 1 september 2019. 
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bootje varen 
Op woensdag 5 september konden de winnaars van de jaarthema 

wedstrijd genieten van een boottocht tussen Blankenberge en 

Zeebrugge. 

Het weer was niet wat je noemt ideaal fotografieweer maar de 

ietwat ruwe zee ontlokte bij een deelnemer de opmerking “dit is 

gratis Plopsaland”. De golven waren maar tachtig centimeter hoog 

volgens de schipper maar dat betekende toch dat de zodiac af en 

toe enkele gekke sprongen maakte en met een harde plof terug 

in  het water viel. Soms voelde je je als een cowboy; je zat op 

een soort zadel en de boot bokte als een rodeopaard. Dit kon 

echter de pret bederven en verhoogde alleen  de moeilijkheid om 

een deftige foto te maken.  

Rika had een paar objectieven mee die ze af en toe wilde veran-

deren op de camera. Ik denk niet dat ze daar in geslaagd is. De 

bokkesprongen van de boot lieten het zeker niet toe.  

De onstuimige zee kon alleen de pret verhogen en de uitdaging 

moeilijker maken.  

Benieuwd naar de resultaten. 

 

Wie interesse heeft voor een dergelijke boottocht kan terecht op 

www.water-taxi.be 

 

 

Toch nog een pano’tje uit de brand of liever uit de golven kunnen slepen. 
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Foto’s: 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 

 

Blandia heeft ook GDPR richtlijnen opgesteld. 

Dit is een verklaring over het privacy beleid van de club. 

Deze verklaring is binnen kort terug te vinden op de website 

www.blandia.com  en/of op 

facebook.com/fotoclubblandia 

Leden die bezwaren hebben of meer uitleg wensen kunnen te-

recht op het secretariaat. 

Wie mee geweest is op de uitstap naar de Leiestreek kan zijn fo-

to’s tonen op de vergadering van 12 september. 

Maak een selectie van je beste, leukste of origineelste beelden. 

Toon dus niet alle vijfhonderd foto’s die je die dag genomen hebt. 

Indien je een afgewerkte reeks maakt dan liefst ook niet te lang.

Voor wie het nog niet gedaan heeft. 

Je hebt nog tijd tot de vergadering van 12 september om je twee 

vrije thema’s op te geven aan Marc. 

Van iedere thema worden vijf foto’s verwacht. 

Lidnummers van 100 tot 299 presenteren ze in februari 2019 

                         300      799                           maart 

                         800      999                           april 


