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expressie 

Woensdag  10 april 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Daguitstap en workshop stadsfotografie in Gent. 

Zie artikel verder in dit blad. 

Dinsdag 16 april 2019 

 Projectie foto’s opdrachten. 

Woensdag  29 mei 2019—20u00– de Kerkewegel 

  

 Vrije projectie en babbelavond. 

 

 Vergadering. 

Selectie foto’s tentoonstelling. 

Woensdag  12 juni 2019—20u00– de Kerkewegel 

Woensdag  8 mei 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Jurering jaarthema. 
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 editoriaal 
 

 

Ons werkjaar. 

Bij Blandia is een werkjaar niet hetzelfde als een kalenderjaar. Wij 
starten een nieuw werkjaar op de tweede woensdag van de 
maand september en eindigen op de tweede woensdag van de 
maand juni. Ons volgende werkjaar begint dus op 11 september 
2019. Periode voor het vernieuwen van het lidgeld. 

In de maand mei van het huidige werkjaar worden de nieuwe op-
drachten gevraagd en het jaarthema bekend gemaakt. Zodat jul-
lie de gelegenheid hebben om in de maanden die komen deze op-
drachten te verwezenlijken. Het jaarthema wordt telkens in de 
maand mei geprojecteerd en beoordeeld. De eerste zondag van 
september en de daaraan voorafgaande zaterdag is Blandia altijd 
present met zijn fototentoonstelling ter gelegenheid van Uitkerke 
kermis. Dit jaar gaat het om de 20e tentoonstelling in de kerk en 
de 22e in totaal. Ook verwachten wij van ieder van onze leden 
minstens één foto voor de volgende tentoonstelling. 

Vorige maand kregen wij opnieuw heel wat opdrachten op het 
scherm te zien. Van Joke Luyten kregen wij illustratie object, 
Charles Maertens toonde landschap en bloemen, Roger Meche-
laere toonde ons  zijn natuur- en stadsfotografie, Eric Ongenae 
bracht landschap en straatfotografie, bij Jan Otte kregen wij op-
namen te zien van water en bloemen, Freddy Standaert koos 
voor natuur en architectuur en als laatste kwam Jean Simoens 
met landschap en straatfotografie. Opnieuw een welgevulde 
avond waar heel wat moois de revue gepasseerd is.  
Proficiat. 

          Ronny 
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foto uitstap naar Gent 

 

 

Op dinsdag 16 april gaan wij op daguitstap met workshop naar 

Gent. 

Veertien leden en partners hebben zich aangemeld om mee te 

gaan. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

09u30: vertrek met eigen wagens uit Blankenberge. 

           afspraak aan “de Kerkewegel”. 

           In Gent parkeren wij in de parking op de Kouter. 

10u30: vrije fotowandeling door Gent. 

 

 

12u00: boottocht middeleeuws centrum: duur 40 minuten. 

13u00: lunch in “pakhuis” of “groot vleeshuis”. 

14u30: geleide fotowandeling “onbekend Gent” door fotograaf-

           gids Tom Museeuw; duur 3 uur. 

18u30: vertrek uit Gent. 

19u30: aankomst Blankenberge. 
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 column 
Uw dienaar is naar de vernissage van de tentoonstelling carnaval 

fotogeniek geweest.  

Er waren minder deelnemers dan vorig jaar. Wij hadden zo ons 

idee over de oorzaak daarvan (weer nieuwe en niet zo simpele 

manier om de foto’s door te sturen) en naar het schijn denken de 

organisatoren daar ook zo oven. Maar, niet getreurd zeggen ze, 

wanneer de fotografen meer vertrouwd zullen raken met de ma-

nier van foto’s aanleveren komt alles weer in orde. Wij hopen 

met hen. 

Minder deelnemers in totaal, maar niet weinig Blandia deelne-

mers. Voor zover ik kon opmaken uit de aanwezige leden moeten 

er minstens zes foto’s ingestuurd hebben. Op een totaal van drie-

ëntwintig deelnemers is dat niet slecht. 

Wat de foto’s betreft: veel “koppen” meestal goed gefotogra-

feerd. Toch hier en daar wat gemis aan scherpte maar de meeste 

aanwezigen met wie ik sprak maakten daar geen punt van.  

Ook dit jaar maakt een lid van Blandia deel uit van de jury. Het 

moet voor ons medelid en de andere juryleden een aartsmoeilijke 

taak geweest zijn om er de “beste, of mooiste” uit te kiezen. Ik 

zou er al vast veel last mee gehad hebben. Hoe kun je nu een 

portret vergelijken met een algemeen straatbeeld of de kop van 

een “vuelle zjanette” met een groep van dertig karnavalisten. 

Ik dacht aanvankelijk dat het op een of andere manier duidelijk 

moest zijn (door de omgeving of wat dan ook) dat de foto’s op-

genomen waren in Blankenberge. Ik heb er het reglement nog 

eens op nagelezen en daar staat alleen “in Blankenberge tijdens 

de carnavalsperiode 2019”.  

Hoe dan ook pas eind april zullen wij de winnaars kennen. Hope-

lijk kunnen een of meer Blandia leden zich bij de gelukkigen re-

kenen. 
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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 

Op 10 april zijn volgende leden aan de beurt om hun opdrachten 

te vertonen: 

Femke Coene      Rika Vandenbroucke 

Bernard Bode      Frans Mertens 

Jaak Van Audenaerde   Sylvia Van Drogenbroeck 

Filip Van Cappel 

Marc Van Iseghem 

Ronny Vervaecke 

Hugo Vereyken 

Robert Vermote 

Wil je dat een van jouw prachtige foto’s op het titelblad van de 

Refleks komt te staan, bezorg die dan aan de redactie. 

digifotoblandia@gmail.com. 

Het hoeft niet altijd het “braafste” prentje te zijn. Wat rebellie 

brengt leven in de brouwerij en geeft aanleiding tot leerrijke dis-

cussie. 


