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expressie 

Woensdag  8 mei 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Vrije projectie en babbelavond. 

Woensdag  29 mei 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Jurering jaarthema. 

Zie artikel verder in dit blad. 

Zondag 21 juli 2019 

 Tentoonstelling. 

 Blandiarally. 

Zondag 1 september 

 Tentoonstelling. 

Zaterdag  31 augustus 

Woensdag  12 juni 2019—20u00– de Kerkewegel 

 Vergadering. 

Selectie foto’s tentoonstelling. 
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 editoriaal 
 

  
Opdrachten volbracht. 

 

Vorige maand kregen wij de laatste persoonlijke opdrachten op het 

scherm te zien. Femke Coene verraste ons met portret en natuur, 

van Bernard Bode zagen wij landschap en dieren, Jaak Van Aude-

naerde toonde ons zijn opnamen van insecten en bloemen, van Fi-

lip Van Cappel kregen wij natuur en portret voorgeschoteld. Marc 

Van Iseghem toonde ons zijn opnamen van stilleven en land-en  

cityscape, van Ronny Vervaecke kregen wij straatfotografie en ab-

stract te zien, vervolgengs toonde Hugo Veryken ons zijn mooie 

vlinders en vogels, daarna kwam Robert Vermote met zwart-wit en 

architctuur, van Rika Vandenbroucke kregen wij kinderen en dieren 

te zien wat had je anders verwacht, van Frans Mertens kregen wij 

portret opnamen en zwart wit op het scherm te zien, en van zijn 

echtgenote Silvia Van Drogenbroeck waren de opdrachten natuur 

en dieren. Als afsluiter kregen wij van Erik Desmidt een mooie 

montage te zien over Wenduine.  

Aan allen die persoonlijke opdrachten vertoonden onze dank. Vol-

gende maand is het de beurt aan de jaarthema. Wat wij daar te 

zien zullen krijgen is voorlopig een raadsel. 

Je kunt nooit raden wie er als een 

gelukkig mens naar huis ging na 

afloop van die avond. Wel het was 

onze voorzitter. Wat de inspannin-

gen en medewerking van de leden 

al niet vermogen. Tot ziens. 

Ronny  
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jurering jaarthema 

 Voor de jurering van het jaarthema “licht en schaduw” kan elke 

deelnemer maximaal vijf foto’s indienen. (minder kan ook).  

Lees nu a u b verder, desnoods tweemaal, en doe exact wat ge-

vraagd wordt. Het is vervelend en een enorm tijdverlies om alle 

foutieve naamgevingen te verbeteren. 

 

Hier nogmaals uitgelegd hoe je daarbij te werk gaat:  

De foto’s plaats je op een stick waar liefst niets anders op staat. 

Controleer op voorhand of je foto’s er wel degelijk op staan, na-

dien gelooft niemand dat het niet zo is.  

Je foto’s zitten in een map met als naam: 

“lidnummer” spatie “voornaam” spatie “jaarthema”  

Voorbeeld: 805 Ronny jaarthema  

Iedere foto moet afzonderlijk gemerkt zijn met  

Lidnummer, geen spatie, 1 2 3 4  

Voorbeeld: 8051, of 7025,  

 

De objectieve beoordeling zal gebeuren door alle aanwezige le-

den. Die geven punten van 1 tot en met 9. Het zou natuurlijk 

kunnen dat iemand een foto van een medelid reeds op voorhand 

te zien kreeg. Wees dan toch zo eerlijk al je gevoelens van sym-

pathie voor de maker op zij te zetten en een objectieve beoorde-

ling te geven.  

De foto die de meeste punten haalt wint de wedstrijd. De tweede 

en de derde vallen ook in de prijzen. Naast de drie gebruikelijke 

gelprijzen is er nog een verassingsprijs voor de eerste drie. De  

winnende foto’s zullen op de tentoonstelling te zien zijn.  
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 voor u gelezen 

Het histogram: zin en onzin 

De een gebruikt het als heilig middel, de ander kijkt er nooit 

naar. Maar wat is nu precies de zin en onzin van deze grafiek? 

Kun je hem nuttig inzetten in de praktijk? In dit blog hebben we 

het voor je op een rijtje gezet. Is het histogram voor jou dus nog 

onbekend terrein, lees dan snel verder en ontdek hoe het jou kan 

helpen om nóg mooiere foto’s te krijgen!  

Wat is een histogram? 
 
Het histogram is een grafiek die laat zien hoe de lichttonen van 
jouw foto opname zijn verdeeld. Je vindt het histogram op de 
meeste camera’s door op de info knop te drukken in het LCD 
scherm.  In een fotobewerkingsprogramma kun je het histogram 
raadplegen onder de functie niveaus (Nederlands) of levels 
(Engels). De grafiek geeft aan hoe helder een pixel is op een 
schaal van helemaal donker naar helemaal licht. 

In de fotografie wordt bij fotochemisch afdrukken gewerkt met 

een 8 bits kleurkanaal. Één bit kan een waarde van 0 of 1 heb-

ben, twee opties per bit dus. Bij een afbeelding opgenomen met 

een 8 bits kleurkanaal is het histogram daarom opgebouwd uit 

2x2x2x2x2x2x2x2=256 staafjes. Die lopen op de x-as van 0 aan 

de linkerzijde (absoluut zwart) tot 255 aan de rechterzijde 

(absoluut wit). De hoogte van de staafjes loopt op de y-as, en 

die geeft aan hoeveel pixels zijn aangetroffen bij een bepaald 

helderheidsniveau. Geen vulling betekent dat die betreffende 

lichttoon niet is “gebruikt”, maximaal naar boven betekent maxi-

maal “gebruikt”. Op het LCD scherm van je camera is de grafiek 

vaak ook nog verdeeld in 4 (Nikon) of 5 (Canon) kolommen. Dit 

is bedoeld om een nog makkelijk leesbare vlakverdeling te geven 

van donker naar licht. 

Rita las voor ons volgend artikel op profotonet. 
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Waarvoor kan je het histogram gebruiken? 
 
Het LCD scherm van je camera is een mooie tool om te zien of je 

tevreden bent met de gekozen hoek en dergelijke, maar is 

geenszins een goede check op de belichting.  Daar kan het histo-

gram uitkomst bieden: je kan hem eigenlijk zien als een lichtme-

ter, die met elke stop ruim 50 lichttonen laat zien. Door het histo-

gram dus tijdens het fotograferen in de gaten te houden, heb je 

al een redelijk zinnige voorspelling van je belichting. Het histo-

gram geeft je een beter “beeld” van de opname dan het LCD 

scherm op je camera. Het histogram dat je camera toont is ech-

ter niet heilig. Ten eerste is het gebaseerd op de jpg thumbnail 

die wordt getoond op jouw LCD scherm en niet op het RAW be-

stand. Als op je camera een stuk van het histogram buiten beeld 

valt (buiten de x-as), dan heb je met RAW in nabewerking vaak 

nog wat over, zodat je alsnog (beperkte) details in deze delen 

van de foto ziet. Ten tweede geldt voor het histogram hetzelfde 

als een belichtingsmeter in de camera; je ziet de gemiddelde ver-

deling tussen lichte en donkere tinten. Of een opname daadwer-

kelijk over- of onderbelicht is, heeft natuurlijk alles te maken met 

het onderwerp en de opname omstandigheden. Het beste behan-

del je het histogram dus al leidraad, niet als wet. 
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Verschillende vormen. 
 
Vaak zal je als histogram een uitgestrekt berglandschap zien, 

waarbij de nadruk in het midden, links of rechts kan liggen. 

De piek in het midden wordt als het “ideale histogram” gezien, 

omdat het licht mooi verdeeld is: er zijn geen extremen. Een ge-

lijkmatig verspreid pixelpatroon wil echter niet zeggen dat de foto 

correct is belicht, alleen maar dat de verhouding tussen lichte en 

donkere delen in balans is. Een piek aan de rechterzij-

de betekent ook niet gelijk dat een foto overbelicht is, of 

een piek aan de linkerzijde onderbelicht. Bij een nachtopname 

of een sneeuwlandschap is het licht bijvoorbeeld helemaal niet 

“mooi verdeeld”. Er zullen veel pixels zijn die richting de 0 res-

pectievelijk 256 gaan, of zelfs helemaal buiten bereik van de x-as 

lopen, maar bij die specifieke opname omstandigheid hoeft dat 

niet direct een probleem te zijn. Onderstaande voorbeelden zijn 

ter illustratie van deze drie basis vormen: gelijkmatig verdeelde 

toonwaarden, toonwaarden verschoven naar links en toonwaar-

den verschoven naar rechts. 

Het onderwerp en de omgeving bevatten een uiteenlopende helderheid: De 

verdeling van toonwaarden zal relatief gelijkmatig zijn.   
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Het onderwerp en/of de omgeving is helder is: De verdeling van toonwaar-

den verschuift naar rechts.  

 

Het onderwerp en/of de omgeving is donker: De verdeling van toonwaar-
den verschuift naar links.  
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Bestaat het ideale histogram? 
 
Nee, het ideale histogram bestaat niet. De vorm van het histo-
gram hangt namelijk af van het onderwerp, de opnameomstan-
digheden en de manier waarop jij het geheel wilt vastleggen. Elk 
opnametype heeft zo zijn eigen “ideale histogram”, waardoor er 
geen algemeen ideaal bestaat. Het belangrijkste om op te letten 
zijn de randen links en rechts (op de x-as), dat zijn namelijk de 
grenzen van wat de camera kan registreren met de sensor. Zo 
lang de waarden 0 en 255 niet geraakt worden, valt het onder-
werp binnen het bereik van de sensor en krijg je geen dichtgelo-
pen of uitgebeten vlakken. Geheel links geeft namelijk heel don-
ker ruis in de opgeslagen pixels, geheel rechts geeft opgeslagen 
pixels zonder beeldinformatie, oftewel clipping. Het maakt voor 
de belichting van de opname niet uit als de grafiek boven de gra-
fiek (de y-as) uitloopt. 

Zin en onzin. 
 
Wat is nu de zin en onzin van het histogram? Een los histogram 
zegt weinig, je hebt altijd de context van de afbeelding nodig om 
te weten of de opname correct belicht is. Ben je goed geoefend in 
het lezen van histogrammen, dan zie je vaak in 1 oogopslag of de 
opname een goede vertaling geeft in het histogram. Zodoende 
kan je dan op locatie al met behulp van belichtingscompensatie 
het histogram naar links of rechts dirigeren, bijvoorbeeld met een 
kortere of langere sluitertijd. Bij de nabewerking kan je voor be-
lichtingscompensatie de schuifjes gebruiken die onder het histo-
gram staan. Het linker regelaartje bepaalt het zwarte punt, de 
rechter het witte en het middelste schuifje regelt de helderheid 
van de middentonen. 

Het histogram kan dus wel degelijk een mooie ondersteunende 

tool zijn, zowel op locatie als bij het nabewerken. En ondersteu-

nend, dat is het. Want wil je echt tot in detail weten wat de cor-

recte belichting is op locatie, kan je het beste een belichtingsme-

ter gebruiken. En wil je je opname echt goed beoordelen en 

eventueel nabewerken, kalibreer dan je monitor… 

https://www.profotonet.nl/support/beeldkwaliteit/hoe-kalibreer-ik-mijn-monitor/item52
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column 
 Wie zei er ook weer dat je met wiskunde alles kunt verklaren?  

Jarenlang heb ik die bewering geloofd zeker omdat ik altijd een 

heilige bewondering heb gehad voor de bollebozen voor wie wis-

kunde een leuk tijdverdrijf was. 

Sta mij toe vanaf heden toch enige restrictie te koesteren tegen-

over deze stelling. Mijn twijfel is gegroeid na de uitslag van de fo-

towedstrijd “carnaval 2019” en wel om de volgende reden. 

Ervan overtuigd dat, wiskundig gezien althans, een Blandia lid ze-

ker in de prijzen zou vallen bij deze tentoonstelling trok ik naar 

de bekendmaking van de winnaars. Met mijn beperkte kennis van 

het vak der vakken had ik de volgende redenering gemaakt. 

Er waren 63 inzendingen, daarvan konden er 27 gelinkt worden 

aan Blandia leden. Bijgevolg bijna 1 kans op 2 om als Blandia lid 

in de prijzen te vallen. Er waren echter drie prijzen die door de 

jury konden toegekend worden. Dat maakt dat er zo drie kansen 

op twee waren om een prijs weg te kapen. Meer overtuigend kan 

wiskunde toch niet zijn. Edoch, om een onverklaarbare reden viel 

geen enkele Blandiaan in de prijzen. Wiskunde mis!!! 

Moeten wij daarom de wiskunde helemaal herzien? Opnieuw be-

ginnen vanaf de Grieken Thales van Milete en Pythagoras met 

zijn ezelsbrugje, over Scipione del Ferro, die van de derdegraads 

vergelijking, tot de logaritmen van Henry Briggs, om de integra-

len van Leibnitz niet te vergeten en tenslotte af te glijden langs 

de curve van Gauss en zo bij de moderne wiskunde aan te belan-

den. 

Zou dit echt nodig zijn om te voorspellen welke afbeelding van 

een masker door een jury als mooiste zou gezien worden? 

Geef mij dan maar het oordeel van de volksjury. Zoals in elke as-

sisenzaak heeft die het altijd bij het rechte eind, al dan niet na de 

tussenkomst van een gewiekste advocaat. 

En zo heeft er toch een Blandia lid een prijs weggekaapt. 

Maurits Burggraeve kreeg de prijs van het publiek met de foto op 

de voorpagina van deze Refleks.   PROFICIAT 
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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 

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. 

Er wordt naarstig gebroed op een nieuwe foto rally. 

Normaal gaat die door op zondag 21 juli 2019. 

Bij slecht weer wordt dit verschoven naar donderdag 15 augus-

tus. 

Neem massaal deel, je beleeft een aangename fotonamiddag 

met een gezellige knabbel en babbel, achteraf en je kunt nog 

een prijs wegkapen ook. 

Op de vergadering van juni worden de foto’s voor de tentoon-

stelling uitgekozen. 

Ieder lid kan één foto zelf bepalen, een tweede wordt eventueel 

door de aanwezigen aangeduid uit een selectie van een vijftal die 

ieder lid kan tonen. 

De foto’s moeten wel genomen zijn vanaf juni 2018 


