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expressie 

 

 Projectie najaar uitstap. 

 Projectie modellenfotografie 

Woensdag  12 december 2018—20u00– de Kerkewegel 

Woensdag 14 november 2018—20u00– de Kerkewegel 

 Workshop modellenfotografie. 

Zaterdag 12 januari 2019 van 10u tot 14u  

                                            van19u tot 20u30 

 Vergadering 

 Venetiaanse maskers in Brugge 

Woensdag  13 februari 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Venetiaanse maskers in Brugge 

Zondag 13 januari 2019 van 10u tot 14u 

Woensdag  9 januari 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Nieuwjaarbijeenkomst 
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 editoriaal 
Een zonnige Zillebeekse trip. 

Wij schrijven vrijdag 2 november. Blandia verzamelt onder de 
haanloze kerktoren van de Sint Amanduskerk. Stipt om kwart 
voor negen vertrekken twee wagens richting Ieper voor de ge-
plande tocht langs de Ieperse vesten.  

Op het afgesproken parkeerterrein was het wachten op onze 
vriend Roland en echtgenote die door wegeniswerken en omlei-
dingen twintig minuten te laat op de afspraak opdaagde. Eens 
voltallig kon de geplande wandeling een aanvang nemen. Aan 
een gezapig tempo en af en toe een kiekje schietend kwamen wij 
aan de kazematten waar de groep even halt hield om te verpo-
zen. Daar binnen hebben wij, gezellig rond de tafel, genoten van 
het frisse in diverse soorten gebrouwen gerstenat. Dat het 
smaakte hoeft geen betoog want een tweede rondje volgde. Na 
deze onderbreking vervolgden wij onze tocht naar de markt van 
Ieper. 

In “De Trompet” wachtte een gereserveerde tafel op ons gezel-
schap. Het was er een drukte van jewelste waardoor het even 
wachten was om ons middagmaal te kunnen bestellen. Na het 
versterken van de inwendige mens konden wij voldaan en wat 
uitgerust de rest van het programma afwerken. 

Bij het buitenkomen van het restaurant trok een reuzenrad onze 
aandacht en het was meteen de gelegenheid voor het houden 
van een heuse fotoshoot. Langs diverse kanten werd het rad let-
terlijk onder vuur genomen. Daarna trokken wij verder richting 
de parkeerplaats om vandaaruit onze tocht naar Zillebeke verder 
te zetten. Een bezoek aan de palingbeek met de duizenden kleine 
kleibeeldjes was de afsluiter van een zeer geslaagde november 
uitstap van Blandia. Na afscheid op de parking trok ieder voldaan 
huiswaarts. Resultaten zien wij op de vergadering van december. 

          Ronny 
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uitslag rally 
Twaalf deelnemers aan de rally dienden hun foto’s in om te jure-

ren. 

Hier volgt de uitslag en een detail van de punten. 

Zoals altijd bij de rally is de winnaar hij die voor al zijn foto’s sa-

men de meeste punten behaalde. 

Eerste plaats:  Freddy Standaert met 1055 punten 

Tweede plaats:  Robert Vermote met 1031 punten. 

Derde plaats:  Filip Van Cappel met 1021 punten. 

 

Proficiat aan de winnaars. 

 

 

Hierna een overzicht van alle punten per foto en per deelnemer. 

Foto 

Lid 
S1 S2 P1 P2 M1 M2 H1 H2 G1 G2 

142 93 83 78 105 82 104 105 79 97 93 

181 97 104 93 62 111 62 84 111 80 93 

204 113 111 93 95 109 95 77 99 98 112 

213 98 114 95 103 84 102 99 91 98 101 

486 87 97 112 95 85 93 82 99 108 115 

702 94 92 124 111 112 119 95 95 104 109 

703 95 86 88 91 81 99 78 89 92 89 

801 87 103 99 94 112 113 112 89 86 102 

802 122 107 93 87 91 121 89 90 93 81 

805 68 126 84 87 109 83 42 57   

807 104 89 115 113 113 70 97 118 118 94 

808 86 85 91 125 98 99 102 103 97 97 
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fotoshoot 
Op de vergadering van 14 november organiseren wij een foto-

shoot met twee opnamestanden en twee modellen. 

In het verleden ontaardden dergelijke fotoshoots meestal in een 

kluwen van fotografen die de modellen haast wilden verslinden. 

Daarom vragen wij nu met aandrang om rustig te blijven en als 

het enigszins kan ieder om beurt te fotograferen. Er zal tijd ge-

noeg zijn zodat iedereen rustig zijn ding zal kunnen doen. Ook 

voor de modellen is het veel aangenamer als er geen tien flitsers 

tegelijk afgaan. 

Indien slechts één fotograaf per stand fotografeert is het veel 

gemakkelijker om het beeld te kaderen, zodat er geen storende 

zijkanten aan de foto’s komen en desgewenst instructies aan het 

model te geven. 

Om een en ander in de hand te houden te maken is het ten 

strengste verboden de eigen externe flitser te gebruiken. De 

twee standen hebben studioverlichting en alleen daarmee mag 

gewerkt worden. 

De studioverlichting kan aangestuurd worden met een kabel of 

draadloos al naargelang het past op de verschillende toestellen. 

Wij hopen te kunnen 

rekenen op een zeke-

re vorm van zelfdisci-

pline. Dat zal aan ie-

dereen ten goede ko-

men en kan de resul-

taten enkel verbete-

ren. 

Wij rekenen op jullie 

welwillende medewer-

king. 
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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 

 

Er werd ons gevraagd volgend bericht aan onze leden te laten weten.                                                                 

 

Op vrijdag 30 november 2018 om 19.30u gaat in de Sint-Amanduskerk in 
Uitkerke een gratis voorstelling door van Arthur Naeyaert mien ziele, mien 
zieer, mien verzet gebracht door verteller Ignace Goethals. Na het succes 
van Ons Moeder binst den Grooten Oorlog wordt een nieuwe monoloog 
aangeboden, waar gebeurd en in de sappigste streektaal. Bron is deze 
keer het historische werk Arthur Naeyaert, schrik der Duitschers (2015) 
van Jozef Vackier. Dit wordt weerom belangeloos gebracht  ten voordele 
van de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge via een vrijwillige bijdrage nà 
de voorstelling. 

Nadien is er gelegenheid om een glas te drinken in De Kerkewegel 
(rechtover de kerk). 

 

De Arkgemeenschap is gesticht in 1964 door Jean Vanier. De Barke (1993) 
in Moerkerke en de Moerbei (2007) in Brugge bieden elk woonst aan 7 à 8 
volwassen mensen met een verstandelijke beperking en hun inwonende 
begeleiders. Door de recente besparingen is de Ark nog meer dan vroeger 
aangewezen op giften en vrijwilligers. Steunen kan ook door storting op 
rek.BE65 7481 0502 1296 – fiscaal attest vanaf 40 €. 

 

Om praktische redenen graag uw aanwezigheid doorgeven aan de inrich-
ters :  
Eric Vercruyce via gsm 0470/391935,Carine Sarlet via tel.050/413673, 
gsm 0494/383226 

Of via mail 30nov18naeyaert@gmail.com. 


