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expressie 

Maandag 29 oktober 2018-14 uur– de Kerkewegel 

 Bezoek aan fototentoonstelling Studio 1 Brugge. 

(zie mededelingen) 

 

 Jurering rallyfoto’s met bespreking. 

Woensdag 10 oktober 2018—20u00– de Kerkewegel 

Zaterdag 6 oktober 2018-14 uur– de Kerekwegel 

 Bezoek aan fototentoonstelling Scharpoord Knokke. 

(zie mededelingen) 

Woensdag 31 oktober 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie najaar uitstap. 

 Tweedehandsbeurs. (zie mededelingen) 

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 
Gestart. 

Onze 21e fototentoonstelling is weer achter de rug. De publieke 
belangstelling was zoals de voorbije jaren. Het opstellen en af-
breken is dank zijn de gewaardeerde medewerking van vele me-
dewerkers vlot verlopen waarvoor nogmaals onze dank.  

Op 12 september gingen wij bij Blandia van start voor ons 41e 
werkjaar. Opnieuw een jaar met diverse uitdagingen op fotogra-
fisch gebied. Dan denken wij aan de opgeven opdrachten die elk 
van de leden hebben opgegeven en in de loop van het werkjaar 
dienen gemaakt te worden. Wij verwachten van alle leden de no-
dige inspanning om de opnamen elk naar eigen kennen en kun-
nen te  verwezenlijken en wensen jullie daarvoor alle succes toe. 

Verder denken wij aan onze 22e fototentoonstelling en de daar-

voor nodige opnamen van elk van jullie. Zorg dat je dit jaar tegen 

de vergadering van juni 2019 beschikt over de nodige nieuwe op-

namen en niet moet gaan zoeken in je fotoarchief voor de nodige 

vijf opnamen.  

Ronny 

Een tip voor het jaarthema?? 
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jurering rally 
Volgende vergadering jureren wij de rallyfoto’s. 

Iedere deelnemer aan de rally mag per onderwerp TWEE foto’s 

indienen. Dus maximaal tien in totaal. 

Deze foto’s staan op een stick waarop niets anders te vinden is. 

Op deze stick staat alleen een map met de naam: 

Lidnummer-spatie-voornaam-spatie-rally2018 

Voorbeeld: 702 Freddy rally2018 

In deze map zitten de foto’s. 

Ze zijn als volgt gelabeld: 

Lidnummer-geen spatie-eerste hoofdletter van de opdracht-geen 

spatie-1 of 2 

Voorbeeld: 702M1 en 702M2 voor metaal 

                 702G1 en 702G2 voor glas 

                 702P1  en 702P2 voor plastiek 

                 702H1  en 702H2 voor hout 

                 702S1  en 702S2 voor steen 

Controleer voor alle zekerheid of de beelden wel degelijk op de 

stick staan om alle ontgoochelingen te vermijden. 

 

De foto’s worden gejureerd door alle aanwezige leden. 

De deelnemer die met al zijn tien foto’s samen de meeste punten 

behaalt is de winnaar van de rally. 

 

Veel succes 
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 jubileum 

Onze erevoorzitter Ronny viert samen met zijn lieve Godelieve 

hun zestigste (diamanten) huwelijksverjaardag. 

Op zaterdag 13 oktober is er een dankmis in de Sint Amandus-

kerk te Uitkerke om 14u30 waarop iedereen uitgenodigd is. 

Langs deze weg wenst het bestuur en alle leden van Blanda het 

diamanten paar nog vele gelukkige jaren samen. 
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column 
Een tweedehands- en ruilbeurs, wat een schitterend idee. De ge-

legenheid om van je oude spullen af te raken en er misschien nog 

een centje voor te krijgen. Enthousiast dook ik dan ook in mijn 

kast-met-oude-fotospullen. 

Het eerste wat ik in mijn handen kreeg was mijn allereerste foto-

toestelletje, gekregen voor mijn plechtige communie. Het is een 

vierkant doosje met een bol glaasje bovenaan. Je moest het toe-

stel tegen je buik houden en in  het glaasje kijken. Als er veel 

zon was lukte dat niet zo goed, maar wij wisten niet beter. Bin-

nenin stak  een 6x6 filmrolletje, goed voor twaalf opnames. Iets 

te regelen was er niet; zon in de rug en je onderwerp op drie me-

ter, dat was de regel. Van die 6x6 negatieven heb ik zelf nog con-

tactafdrukken gemaakt, ’s avonds in de kelder, toen was het daar 

donker genoeg. Het bakje zit nog in een doosje van echt leder. 

Zoiets doe je toch niet weg zeker zei een stemmetje in mij. Dus 

doosje terug in de kast. 

Ernaast stond mijn tweede fototoestel, een Voigtländer, ook in 

leer verpakt. Het is een plat doosje. Wil je er mee fotograferen 

dan moet je vooraan een klep openen en de lens komt er zo uit, 

net als het vogeltje bij een koekoeksklok. Carl Zeiss heeft waar-

schijnlijk nog persoonlijk de lens gemaakt en er fier zijn naam op 

gezet. Dit toestel is mee geweest naar Zwitserland met de mutu-

aliteiten, er zijn stiekem foto’s mee genomen van leraars in het 

college en het heeft mijn studententijd overleefd. Zoiets moet je 

toch koesteren als een getuige van je jeugd. Dus ook geen kandi-

daat voor de beurs. 

Wat er ook nog in de kast stond was een Olympus OMI. Een toe-
stel dat zo oud is als Blandia, want gekocht toen ik pas lid werd. 
Daarnaast stond zijn broertje, een Olympus OM II. Gekocht, 
tweedehands, weliswaar,  omwille van de automatische lichtme-
ting. Aan die twee toestellen heb ik een kast vol laders en dui-
zenden dia’s overgehouden. Al jaren denk ik ze te bekijken en de 
belangrijkste te digitaliseren maar de tijd…. 
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Over naar een blinkend spul, een omwenteling in de wereld van 

de fotografie, een digitaal monster dat luistert naar de naam Dy-

mag 7 van Minolta. De 7 verwijst waarschijnlijk naar het aantal 

opnames dat je kon maken met één set batterijen. Dit toestel 

heeft mij zo veel ergernis bezorgd dat ik het als wraak voor eeu-

wig in de kast zal laten. 

Wat ik ook nog gevonden heb is een flits met lampjes. Het is een 

zeer compact geval. Als een paraplu kan de reflector open en 

dicht klappen zodat het bijna geen plaats in neemt. Zelfs de 

lampjes ervoor heb ik nog bewaard. Toch iets om aan je kleinkin-

deren te tonen zeker als alternatief voor het kleine flitsgaatje in 

hun smartphone. Bewaren maar.  

Verder nog filters, zonnekappen, afstandsbedieningen, een balg-

apparaat, een wankel statief, flitsschoentjes, kabeltjes allerhan-

de, lege filmdoosjes en lege dia-laders. Zestig jaar fotonostalgie 

in een kast. Dit doe je toch niet zo maar weg zeker? 

En dan heb ik nog een 

scherm en een dia projector 

met bijhorend projectietafel-

tje. Zeker bewaren, je zou 

het toch maar eens nodig 

kunnen hebben.  

Ben ik alleen in deze situatie? 

Of kun je jezelf er in herken-

nen? 

Hopelijk is er toch iemand die van zijn hart een steen maakt, of 

die door plaatsgebrek gedwongen wordt om een en ander van de 

hand te doen.  

Anders zal het een lege beurs worden en daar wordt niemand ge-
lukkig van.  

klik 
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mededelingen 

 

Op zaterdag 6 oktober bezoeken wij de fototentoonstelling in het 

CC Scharpoord te Knokke-Heist. 

Wij vertrekken met eigen wagen om 14 uur aan de Kerkewegel. 

Op maandag 29 oktober bezoeken wij de fototentoonstelling van 

Studio 1 in Brugge. Deze gaat door in het Meersenhuis, Oost-

meers 3 te Brugge. 

Vertrek om 14 uur aan de Kerkewegel met eigen wagen. 

Op de vergadering van 31 oktober houden wij een tweedehands– 

ruil– en weggeefbeurs. 

Alle leden die iets te verkopen, te ruilen of weg te geven hebben 

kunnen dit naar deze vergadering meebrengen. 

Paul Pladijs zal ook aanwezig zijn met volgens hem zeer interes-

sante koopjes. 

Breng voldoende centen mee! 


