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Nog nooit gezien; fototoestel met schaar, 

om direct beeld bij te snijden!! 
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expressie 

Woensdag  13 februari 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie foto’s opdrachten. 

Woensdag  13 maart2019—20u00– de Kerkewegel 

 Korte uiteenzetting over compositie door Marc Van 

Iseghem. 

 Projectie eerste reeks foto’s opdrachten. 

Woensdag  8 mei 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Vergadering. 

 Jurering jaarthema. 

Woensdag  12 juni 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Vrije projectie en babbelavond. 

Woensdag  29 mei 2019—20u00– de Kerkewegel 

Woensdag  10 april 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Projectie foto’s opdrachten. 
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 editoriaal 
 

 2019 is goed begonnen voor Blandia. Twee vergaderingen op één 

maand tijd. De nieuwjaarbijeenkomst was opnieuw een schot in 

de culinaire roos met een groot aantal aanwezigen en de gekende 

Blandia ambiance. Op de tweede vergadering, de projectie– en 

babbelavond waren wat minder leden aanwezig, maar die afwezi-

gen hadden zoals altijd ongelijk. Wij kregen veel mooie dingen te 

zien; naadloos gepresenteerd door onze stagiair-projectiemeester 

Robert. (Het heeft hem bloed zweet en tranen gekost). 

Voor een paar bestuursleden was er ook nog een bijeenkomst van 

Vtbkultuur West-Vlaanderen in het restaurant van de “Belgian 

Pier”. Wij zaten daar samen aan tafel met de voorzitter van de 

vier verenigde fotoclubs van Ieper. Waarover spreken voorzitters 

van een fotoclub aan tafel? Over fotoclubs natuurlijk.  

Wat mij een beetje jaloers maakte was niet het aantal leden in  

Ieper, het is ten slotte een samensmelting van vier clubs, maar 

wel  de faciliteiten waarover zij beschikken. Ze zijn niet enkel ka-

pitaalkrachtig maar kunnen via de stad Ieper gratis over ruimtes 

beschikken waar zij vergaderen en waar zij hun verschillende stu-

dio’s permanent inrichten. 

Daar kunnen wij enkel van dromen.  

Wil je de werken zien van hun laatste clubwedstrijd ga dan naar 

www.futoclubieper.be. Er is mooi werk te zien. 

Dit gezegd zijnde: moest er iemand weet hebben van een ruimte 

waarover wij permanent zouden kunnen beschikken, Blandia zou 

hem eeuwig dankbaar zijn. Tot nu toe is dit enkel een droom. 

Een tweede droom is: een lezersrubriek in de Refleks. 

In deze uitgave staat een artikel van Roland De Pauw, waarvoor 

onze dank. Maar er moeten toch meerdere leden zijn die iets 

kwijt willen in verband met fotografie in het algemeen en de club 

in het bijzonder. Lezersbrieven zoals in elke zichzelf respecteren-

de krant, dat moet toch kunnen. 

Of zal alles bij dromen blijven. 

De voorzitter 
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nieuwjaar bij Blandia 

de voorbereiding 

veel schoon volk 
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het dynamisch bereik 

J 
e kunt er niet meer naast kijken, HDR is de reclame slogan voor nieu-
we televisies en camera’s. HDR staat voor High Dynamic Range oftewel 
Hoog Dynamisch Bereik. Het gaat over de mate waarin we nog zowel 

de donkere delen als de lichte delen van een beeld kunnen zien. 

Een camera sensor en een beeldscherm zijn niet in staat om het zelfde 
contrastverschil vast te leggen als ons oog. In je living kun je zowel de de-
tails zien van het zicht door het venster als van de donkere schaduw ach-
terin je kast. De camera heeft daar moeite mee, donkere delen worden 
zwart opgenomen, lichte delen worden volledig wit. Ons menselijk oog 
heeft een veel groter dynamisch bereik dan de camera sensor, de compu-
ter monitor en de televisie. Als je er voor zorgt dat het op te nemen beeld 
zo egaal mogelijk belicht is zonder grote lichtcontrasten en door de belich-
ting te meten op een neutraal deel van de scène (18% grijs) dan kun je 
zoveel mogelijke details vastleggen. Nu is het zo dat we die beperking van 
het dynamisch bereik gewoon zijn geraakt bij het bekijken van foto’s, van 
monitors, van televisieschermen. De nieuwe camera sensors zijn sterk ver-
beterd, de laatste digitale foto- en filmtoestellen hebben een hoger dyna-
misch bereik dan de toestellen van enkele jaren geleden en de nieuwe UHD 
televisies met HDR laten de HD toestellen ver achter zich. Ondanks de gro-
te vooruitgang die de camerafabrikanten gemaakt hebben in het uitbreiden 
van het dynamisch bereik blijft er nog altijd een beperking van het con-
trastverschil van de camera en ons menselijk oog. 

Een klassieke methode, vooral toegepast bij landschapsfotografie, is om 
gebruik te maken van een filter om het lichtcontrast te reduceren tussen 
de lucht en de voorgrond. Zo  een neutrale densiteit verloopfilter is van bo-
ven donker en onderaan doorzichtig, waardoor er ook meer detail in de 
lucht te zien is. Met PhotoShop en Lightroom kan je dat ook simuleren. Bij 
de belichting zonder een ND verloopfilter moet je zorgen dat de grafiek van 
je histogram zo dicht mogelijk aan de rechterkant zit. Dit betekent dat je 
nog net detail in de lucht ziet, dat is wat ze noemen “rechts belichten”. In 
de nabewerking van de RAW bestanden kun je nog meer details er uit ha-
len. De hooglichten dimmen en schaduwen ophalen optimaliseert het dyna-
misch bereik en dat gaat heel vlot zowel in LR als PS. 

Bij het fotograferen met een DSLR zie je het beeld via de spiegel en kijk je 
optisch met het dynamisch bereik van je eigen oog. Fotografen die overge-
schakeld zijn naar een spiegelloze systeemcamera kijken op een elektro-
nisch scherm in de oogzoeker of op het display en zien wat de sensor 
waarneemt. Als je de belichting verandert door + of – compensatie, zie je 
onmiddellijk wat het resultaat zal zijn. YSWYWG, you see what you will 
get, niet alleen op gebied van belichting maar ook van dynamisch bereik. 
Het is even wennen aan een elektronisch beeld in plaats van een optisch 
spiegelbeeld. Over de voordelen en de nadelen ga ik hier niet op in. 
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Je kunt het zichtbare dynamisch bereik van een foto-opname uitbreiden 
door van de zelfde scène een aantal foto’s te nemen met verschillende be-
lichting en deze op de computer samen te voegen tot één foto. Deze HDR  
nabewerkingstechniek komt er op neer dat je drie of meer verschillende 
belichtingen maakt van precies dezelfde scene. Er zijn veel HDR program-
ma’s die zo een getonemapte foto kunnen samenstellen, zoals Aurora, 
Photomatrix, Photoshop enz. Ik vind het resultaat van mijn vertrouwde 
Lightroom best geslaagd. Naar het schijnt zou Aurora tot de top van HDR 
progs behoren. 

 

De camera’s hebben een aparte instelling waarmee je kunt opgeven welke 
belichtingscompensatie de drie of meerdere belichtingen moeten hebben, 
de naam is Exposure Bracketing. Deze bracketing kun je zo instellen dat je 
een foto kan nemen op verschillende compensaties, bvb -2, 0, +2 of bvb -
2, -1, 0, +1, -+2. Meestal zijn de stappen in één of twee stops, maar veel 
camera’s bieden ook de mogelijkheid om stappen van 1/3 of 2/3 stops te 
maken, afhankelijk van het contrastverschil in de scène. Of je nu twee, 
drie, vijf of zeven belichtingen maakt hangt af van je inschatting hoeveel 
stops je moet overbruggen en hoeveel beweging er in het beeld is. Als er 
bijvoorbeeld mensen of auto’s door het beeld bewegen of vogels door het 
beeld vliegen maak dan niet veel verschillende belichtingen. Mijn spiegel-
loos toestel laat toe om zelfs amper 2 bracketing foto’s te maken met een 
verschillende snelheid en dat gaat zo snel dat je amper onscherpe mensen 
of auto’s in beeld hebt. Als je een snel toestel hebt met een hoge framera-
te kun je zonder statief makkelijk 2 of 3 shots mitrailleren. Afhankelijk van 
het licht en je camera is een statief nodig. 

 

Met HDR programma’s moet je doseren zodat het resultaat er niet kunst-
matig uit ziet. Soms kan je ook overdoseren bij het toepassen van een 
HDR programma zodat je bewust een onrealistisch effect kunt bekomen. 
Een creatief fantasietje dat wel uitzonderlijk eens kan slagen, maar door-
gaans bij veel fotografen op niet veel bijval kan rekenen. 

 

Eigenlijk is het dynamisch bereik van een foto op zich niet zaligmakend. 
Het is niet altijd nodig om zowel in de schaduwen als de hooglichten alle 
details te zien. Er zijn prachtige foto’s waarin details in de donkere delen 
verloren gaan en die net door het groot contrast zo een impact hebben. 
Schoonheid ligt in het oog van de kijker.   

 

Roland De Pauw     
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column 
Laatst zag ik op TV een deel van een programma dat “stukken 

van mensen” heet. Daarin brengen personen een kunstwerk of 

een waardevol voorwerp mee dat door vier experts, kunsthan-

delaars of galeriehouders kan aangekocht worden. De verkoper 

moet uiteindelijk kiezen aan wie hij het voorwerp wil verkopen 

zonder de prijs van de anderen te kennen. Tot daar het gegeven. 

Een van de voorwerpen was een foto, een grote foto. Ik schat 

ongeveer een meter op anderhalf. Op de foto stond een luipaard, 

goed gecamoufleerd tussen bladeren. Het beest was zo, als het 

ware levensgroot en keek recht in de camera. Alleen al door de 

afmetingen maakte de foto indruk. 

Toen de vier experts het werk te zien kregen was hun eerste re-

actie: “een schilderij of een foto?” Het leek een foto. “Hum??”. 

Hun tweede reactie was, en dat was mijn eerste verbazing: 

”staat er een naam op?” Er stond geen naam op noch op de 

voorkant noch op de achterkant. 

De €-tekens verdwenen uit de ogen van de kunsthandelaars. Ze 

vonden dat het stuk  even goed uit Ikea kon komen waar het 

voor een appel en twee gehaktballetjes te kopen was. Verder 

vonden ze nog wel dat het eventueel in bepaalde interieurs zou 

kunnen geplaatst worden, maar niet in hun winkel en zeker niet 

in hun huis. De bedenking was ook: “toon die foto op een klein 

formaat en dan is het een beestje als een ander”. 

Besluit, daar geven wij geen geld voor. 

Maar toen kwam de kat, toevallig familie van het luipaard, op de 

koord in de vorm van Tom Waes. Jawel DE Tom Waes, die van de 

televisie weet je wel. Hij bleek de fotograaf te zijn en de foto was 

nog wel genomen op gevaar van zijn eigen leven.  

Toen viel ik in mijn tweede verbazing. Als bij wonder kwamen de 

€-tekens weer in de ogen van de potentiële kopers. Plots bleek 

de foto een meesterwerk te zijn van een, weliswaar beginnend 

en nog onbekend fotograaf, maar daar kon aan gesleuteld wor-

den.  
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Het maakte niets uit dat Tom verklaarde duizend euro betaald te 

hebben voor het afdrukken van de foto op dit formaat en er min-

sten het dubbele voor wilde krijgen. Als er een naam op de foto 

kwam waren zij al een stuk op de goede weg. 

Uiteindelijk ging Tom in zee met een relatief jonge dame die, 

naar ik vermoed, een kunstgalerie 

open houdt.  

Toen kwam mijn derde verbazing. 

Zij zou hem de gevraagde twee 

duizend euro betalen op voor-

waarde dat zij nog andere foto’s 

van Tom kom bekijken en de ex-

clusiviteit kreeg om ze in haar 

boetiek te verkopen. Zij zou er 

voor zorgen dat Tom, naast zijn 

vele andere bezigheden, ook nog 

een nieuwe carrière-wending tegemoet ging en erkend zou wor-

den als beroemd en begenadigd kunstfotograaf. Deal gesloten. 

Ik ben benieuwd of wij daar nog zullen van horen. 

Je kunt hieruit besluiten dat je maar op de geschikte vrouw moet 

vallen om je schaapjes op het droge te hebben. Of je kunt ook 

besluiten dat marketing en relaties veel belangrijker zijn dan 

kwaliteit en vakmanschap. Word je door bepaalde kunstgoeroes 

gepromoot dan volgt de kudde wel.  

Smaak is soms een kwestie van geld en de €-tekens blinken in 

vele ogen. 

 

PS: bovenstaande afbeelding van een luipaard heb ik op het net 

gevonden tussen tientallen andere. De foto van Tom Waes zat er 

niet tussen. Als ik die wil zal ik die moeten kopen in een kunstga-

lerie, aankoopprijs maal tien omwille van de handtekening. 

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 volgende leden wordt verwacht dat zij op 13 februari de fo-

to’s van hun opdrachten vertonen: 

Jan Bervoet 

Rita Bruynooghe 

Maurits Burggraeve 

Pieter Corneillie 

Joris De Bruyne 

Roland De Pauw 

Op 13 maart zijn volgende leden aan de beurt om hun opdrach-

ten te vertonen: 

Erik Desmidt 

Joke Luyten 

Charles Maertens 

Roger Mechelaere 

Eric Ongenae 

Jan Otte 

Freddy Standaert 

Jean Simoens 

Ook dit jaar organiseert de stad een fotowedstrijd ter gelegen-

heid van carnaval. 

Doen de Blandia leden weer massaal mee, of werpen wij de 

handschoen in de ring? 


