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Woensdag   30 oktober2019—20u00–de Kerkewegel 

 

 Werkavond. 

Wij brengen in praktijk wat wij op de vergadering 

van oktober geleerd hebben. 

 Babbelavond. 

Zoals gekend kan ieder lid op deze avond zijn 

werken tonen (maak het toch niet te lang). Pro-

blemen met alles wat met fotografie te maken 

heeft kunnen in de groep geworpen worden.  

 Projectie resultaten uitstap naar Charleroi. 

Woensdag  11 december2019—20u00–de Kerkewegel 

 Jurering van de rallybeelden. 

Woensdag  13 november 2019—20u00–de Kerkewegel 

Woensdag  9 oktober2019—20u00–de Kerkewegel 

 Workshop 

Fotograaf Tom Musseeuw demonstreert ons het 

gebruik van continu licht bij portretopnames. 

Ten zeerste aan te bevelen!! 

Woensdag  08 januari 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Nieuwjaarsontvangst. 
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 editoriaal 
 

Fototentoonstelling en hoe het begon. 

 

Pas in het jaar 1998 hebben wij een eerste poging gedaan om 
een fototentoonstelling op te zetten tijdens de twee dagen van 
Uitkerke kermis. Deze tentoonstelling vond plaats in het toenma-
lig parochiaal centrum, nu de Kerkewegel. 

Het bovenzaaltje werd met behulp van de panelen, ons ter be-
schikking gesteld door MBZ via de dochter van wijlen Jaak 
Schaeverbeke, omgebouwd tot tentoonstellingsruimte.  Ook in 
het jaar 1999 was dit de plaats voor onze tentoonstelling. Spijtig 
genoeg was de toegang tot de zaal een hinderpaal voor velen. 
Oorzaak: men moest de trap op en de toegang werd gedeeltelijk 
versperd door pannenkoekenbakkers.  

Bij VTB diakring Blandia speelde men reeds geruime tijd met de 
gedachte om mensen uit eigen omgeving te portretteren. Deze 
gedachte kreeg in het najaar van 1999 vaste vorm en men startt 
e  met de opnamen, de regie was in handen was van Freddy 
Standaert en de afwerking in de dokagebeurde  door Ronny Ver-
vaecke. Peter Vanderpoorten stond in voor de verdere realisatie 
van deze portretten op groot formaat. Het uiteindelijk afdrukken 
van deze foto’s gebeurde door toedoen van Dirk De Ketelaere in 
het Philips bedrijf waar hij werkte. 

Zo kreeg de gedachte aan een openluchttentoonstelling vaste 
vorm. Als locatie hadden wij oog op het park De Craene. Toen dit 
bij de amateur-kunstenaars ter ore kwam werden wij benaderd 
om samen met hen een soort “Place du tertre” te realiseren ter 
gelegenheid van Uitkerke kermis. 

Van de handelsgebuurtekring, die instaat voor de activiteiten op 
het domein De Craene, vernamen wij tijdens een kort onderhoud 
ter plaatse dat wij enkel het achterliggende gedeelte van het 
park voor onze activiteiten, waarna wij hen vriendelijk bedank-
ten. De locatie leek ons te ver af van het andere kermis gebeu-
ren. 
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Blandia, op zoek naar een andere en betere locatie voor haar 
derde jaarlijkse fototentoonstelling, ging aankloppen bij EH Ga-
by Devolder pastoor van de Sint Amanduskerk met de vraag “of 
het mogelijk was om onze tentoonstelling in de kerk te houden”. 
Spontaan kregen wij de toestemming. Op de vraag om ook op 
de grasmat (vroeger kerkhof) rond de kerk enkele activiteiten te 
mogen inrichten, dienden wij ook de toelating te verkrijgen van 
het Schepencollege en van de Kerkeraad, wat ook in orde 
kwam. 

Met Uitkerke-kermis kon men op zondag, in de schaduw van de 
toren, amateur-kunstenaars in diverse disciplines aan het werk 
zien. Langs beide zijden van de toegangsweg naar de kerk stel-
de Blandia de openlucht tentoonstelling op met als thema 
“mensen van bij ons”. Deze betond uit veertien grote portretten. 
Deze foto’s waren samengesteld uit zes vellen gedrukt op A4 
formaat die nauwkeurig aan elkaar moesten gepast worden. 
Achteraan links in de kerk stond onze derde jaarlijkse fototen-
toonstelling met de foto’s van onze leden. 
Door dit samengaan van beide activiteiten kreeg Uitkerke-
kermis er een nieuwe uitstraling bij. 

Wegens het minder goede weer op zondag (veel wind) werd be-
sloten om de grote foto’s binnen in de middenbeuk van de kerk 
te plaatsen, wat sindsdien ieder jaar gebeurt.  

De vierde tentoonstelling ging door op 1 en 2 september 2001. 
Thema voor de grote foto's was de “oudere generatie landbou-
wers”.  

De nodige 14 foto’s voor het thema van de vijfde tentoonstelling 
op 31 augustus en 1 september 2002 zochten wij bij de 
“Polderbutters”. 

Voor de zesde tentoonstelling op 6 en 7 september 2003 gingen 
wij te rade bij de leden van het de “Uitkerkse Cantorij”. 

Onze zevende activiteit met Uitkerke kermis vond plaats op 4 en 
5 september 2004, toen zochten wij inspiratie bij de “tachtig 
plussers”. Ook zij vonden het reuze plezant om mee te werken. 
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Op 3 en 4 september van het volgende jaar, 2005, gingen wij op 
zoek voor de foto's bij de leden van het ”Mentebolletje”.  

Het jaar daarop 2 en 3 september 2006 was het thema “Uitkerke 
heden en verleden”. Er kon geput worden uit mijn eigen archief 
en dat was meteen onze negende tentoonstelling.  

Nog steeds moesten de foto’s die nu uit één blad bestonden op 
de panelen gelijmd worden.  

Op 1 en 2 september 2007, tiende jaar fototentoonstelling. Het 
thema dit jaar waren luchtopnamen van Freddy die een heli 
vlucht over de streek maakte. Bij het drogen van de foto's kwa-
men wij voor een verrassing te staan. Alle foto's in zwart wit 
veranderden tijdens het drogen van kleur en kregen een groen 
tintje (zie foto).  De oorzaak was niet meteen te achterhalen. Dit 
was wel de laatste maal was dat wij de foto's via een plotter lie-
ten printen. 

Wordt vervolgd. 

           Ronny 
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Hoog contrast en dynamisch bereik. 

Tekst Roland De Pauw 

Iedere fotograaf heeft het al eens meegemaakt: een opname 

met een onoverbrugbaar hoog contrast. Denk aan de kamer met 

een zonnig raam, of een reisfoto met hard licht van witte huisjes 

en schaduwrijke steegjes of een zonnig portret met harde scha-

duw in het gezicht. Het gevolg: uitgevreten hooglichten en dicht-

gelopen schaduwen. De oorzaak van het probleem zit in de sen-

sor van de camera die slechts een beperkt contrastverschil van 

enkele stops aankan. Dat noemt men het dynamisch bereik van 

je camera. Dat dynamisch bereik verschilt per camera. De nieu-

were generatie toestellen hebben een merkelijk groter dyna-

misch bereik dan de camera’s van vijf jaar geleden, maar hebben 

nog steeds beperkingen. Een fototoestel kan nog altijd minder 

contrasten aan dan wat ons menselijk oog kan waarnemen.  

Met een reflex kijk je door een spiegel naar het optisch beeld en 

pas bij het histogram zie je rechts de piek van het uitgevreten 

hooglicht en links de dichtgelopen schaduwen. Bij een spiegel lo-

ze systeemcamera kijk je naar het elektronisch beeld van wat de 

sensor waarneemt. Overbelichting en onderbelichting zie je in de 

zoeker. 

Bedenk bij het beoordelen van je foto dat het beeld dat je ziet op 

je camera eigenlijk een jpeg vertoning is. Als je in raw fotogra-

feert zie je dus een jpeg op basis van de camera-instelling en dat 

beeld kan min of meer afwijken van de raw opname. Stel bij raw 

fotografie dus best je camera-instelling in op neutrale kleur en 

laag contrast om het elektronisch jpeg beeld zo veel mogelijk het 

raw bestand te laten benaderen. Deze contrastaanpassing in de 

camera-instelling heeft geen enkel effect op de opgeslagen raw 

maar het helpt je wel om de lichtomstandigheden in te schatten. 

Van eigens kun je met Photoshop en Lightroom nadien nog corri-

geren door te schuiven met de hooglichten en de schaduwen. De 

speelruimte van de te lichte delen is softwarematig kleiner dan 

bij de schaduwpartijen, verbrande hooglichten zijn door geen en-

kel softwarepakket nog te redden. 
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Beeldbewerkingen met de computer achteraf zijn volgens mij een 

noodzakelijk kwaad en niet bepaald mijn favoriete bezigheid. Een 

goed belichte opname levert altijd een betere foto op dan de soft-

ware ingrepen nadien. En daar zijn enkele oplossingen voor. 

Het hoog contrast van de opname verminderen kan op verschil-

lende manieren. De schaduwen ophelderen door een invulflits 

wordt vooral voor interieurs gebruikt maar doet ook wonderen bij 

avondlijke tegenlichtopnames. Ik maak eerst een basisfoto zon-

der flits, bekijk het resultaat en corrigeer dan met de flits om op 

te lichten waar nodig. Als er iemand de flitser los van de camera 

kan richten is dat dankbaar meegenomen. Een ander hulpmiddel 

om schaduwen op te lichten is een reflectiescherm om het licht te 

weerkaatsen. Het voordeel van een reflectiescherm ten opzichte 

van een flitser is dat je zelf onmiddellijk het resultaat ziet. Nadeel 

is dat je de assistentie van een kompaan nodig hebt om het 

scherm vast te houden. De keuze tussen de zilverwitte kant of de 

gouden kant hangt af van de situatie en is alleen te leren door te 

experimenteren. Een gekreukeld eerste hulp aluminium dekentje 

kan heel klein samengevouwen worden en neemt in je cameratas 

bijna geen plaats en gewicht in. Ideaal voor portret in tegenlicht. 

Dan heb je nog de filters. Inderdaad bij landschapsfotografie 

brengen flitsers en reflectieschermen geen oplossing en kunnen-

wij filters gebruiken. Er zijn ronde filters die je op het objectief 

schroeft en een schuifsysteem met losse vierkante filters dat men 

met een koppelstuk op het objectief zet. Een van de bekendste 

vierkante filtersystemen is Cokin. Voor landschappen wordt dik-

wijls een grijs verloopfilter gebruikt om de witgrijze lucht donker-

der te maken. Je hebt verloopfilters in diverse tinten grijs, 

(weliswaar geen 50 tinten grijs). Het helpt als de lucht lichter is 

dan de voorgrond. Bij correctie met Photoshop of Lightroom van 

de lucht krijg je geen gelijksoortig effect maar zijn de lichtnuan-

ces van de hemel toch anders dan met een verloopfilter. Een ND 

filter reduceert de hoeveelheid licht om de sluitertijd te verlengen 

maar helpt niet bij hoog contrast. Een polarisatiefilter kan nuttig 

zijn om de reflectie van een glimmend voorwerp op te heffen.  
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Als je de polarisatiefilter in de juiste positie draait verdwijnt het 

gepolariseerd licht en verhoogt de kleurverzadiging wat resulteert 

in een zuiverder beeld. Zeker op wateroppervlakten en in wolken-

hemels is het verschil opmerkelijk. Kies wel voor een circulaire 

polarisatiefilter om de autofocus van je camera niet te verstoren 

wat bij een lineaire filter wel het geval kan zijn. 

Het simpelste is van eigens om extreem hoge contrasten te ver-

mijden door het opnametijdstip te veranderen, door een ander 

standpunt in te nemen of door een andere compositie. Door erva-

ring leert je als fotograaf wel wanneer een onderwerp met hoog 

contrast problematisch zal worden. Uiteraard is het histogram de 

beste waarschuwing dat de sensor het niet aankan. De nieuwe ca-

mera’s beschikken ook over een ander hulpmiddel om voor uitge-

beten lichten te waarschuwen: de knipperlichten of de zebrafunc-

tie. Deze waarschuwingsindicatoren worden in videocamera’s ge-

bruikt om overbelichte delen te tonen en maken hun intrede in de 

fototoestellen. De zebra-functie ondersteunt de belichting door 

strepen te tonen op de delen die dreigen overbelicht te raken. De 

knipperlicht functie doet exact hetzelfde met kleurpatronen. Door 

de + en—belichtingscompensatie aan te passen tot het streeppa-

troon of de knipperkleur verdwenen is, maak je een goede belich-

ting. Het is een praktisch waarschuwingsmiddel waar je wel moet 

aan gewoon geraken. Ik gebruik het vooral bij echt hoge contras-

ten om de juiste belichtingscompensatie te kiezen. Voor normaal 

gebruik wordt het snel hinderlijk. 

En dan blijft er nog de HDR, waarbij je meerdere foto’s met ver-

schillende belichtingen samenvoegt tot een 32 bits afbeelding. Die 

kan je niet weergeven en dat moet dus weer teruggebracht wor-

den tot één 16 bits of 8 bits bestand. Dat heet tonemapping. 

Voorzichtigheid is hier zeker de moeder van de porseleinkast, 

want het samenvoegen van lichte en donkere gedeelten geeft 

soms nogal een bevreemdend effect dat veel fotografen lelijk vin-

den. Vooral voer voor mensen die houden van beeldmanipulatie 

met Photoshop of Lightroom op hun computer. 

Maar ook dat dekt de lading van fotografie.  
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 kribbels 
door Joke 

 

Dit is een nieuwe rubriek in de Refleks waarin Joke, die 

van cactussen fotograferen en schrijven houdt, ons laat 

binnenkijken in haar diepste zielenroerselen. 

Regelmatig zal zij ons met haar Kribbels verrassen. 

Lees ze traag en herlees ze een paar keer. 

Je zult er veel wijsheid in vinden. 

 

OKTOBER: 
… schrijven met licht… fotografie… schrijven met woorden… doe ik 
ook graag… 
 
*… fotografie en ‘writen notes’, de tweeling die mijn menselijk ge-
heugen zijn in de evolutie van de grottekeningen en meesters 
schilderijen; mijn eigen nota’s om in geen demente voetstappen 
te treden van anderen; 
… ik had een héél grote schrik mijn verstand te verliezen…; alles 
was zo vanzelfsprekend als ik jong was; in situaties terecht ko-
men waar enkel werk was, verstand uitgeschakeld, maar voor je 
het weet ben je 10, 20 jaar ouder en wat was er van mijn ver-
stand geworden… “ik ga mijn verstand nog eens verliezen” een 
uitdrukking om schrik van te hebben, het nieuwe werd allemaal 
de jongere generatie ingeprent, jaar na jaar, altijd hetzelfde… ik 
leefde met weinig in mijn hoofd steken, bij hoofdpijn doet er zo 
weinig pijn, en, waar er niks in zit kan geen dementie optreden, 
kan het niet weggevaagd worden… verstand, bestand, menselijk 
schrijven, computer… het is de kunst ze beiden te houden; 
 
*mythologische Joseph en heilige Antonius, heiligen van verloren 
voorwerpen, wil je ook een beetje modern zijn en de heiligen van 
het verloren verstand worden; 
 
 *Halloweennacht… een dans van Pietje De Dood met de zeis… 
een hele lijst wordt bedisseld voor het komende jaar… Pietje pakt 
zijn GSM… maakt een afspraak in hel met een scharensliep…       
3 november beginnen… met een blik. 
…;?!...< >  wordt er afscheid genomen; 
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naar charleroi 

Voor onze uitstap naar Charleroi kregen wij de mooiste najaar 

dag in jaren, aangeboden door de weergoden.  

Wij vertrokken met drie auto’s om 8 uur aan de Kerkewegel en 

na een vlotte rit stonden wij met zijn allen om kwart voor tien op 

de parking achter het station van Charleroi.  

De verkwikkende koffie of de hartversterkende “chocolat chaud” 

deden deugd en in het spoor van gids Robert begonnen wij aan 

onze foto expeditie. Bij het buitenkomen van het station werden 

wij direct door een vriendelijke inboorling verwittigd om zeer 

goed op onze dure fototoestellen te passen wij zouden ze wel een 

kunnen “verliezen”. 

Na honderd meter 

stappen kwamen 

wij aan de oever 

van de Samber. 

Wij zouden de ri-

vier een goede 

drie kilometer lang 

volgen door een 

oud industriege-

bied. Wat wij te 

zien kregen was 

fotografisch prach-

tig, maar de werkelijkheid stemde toch even tot nadenken. Wat 

eens gigantische fabrieken en hoogovens waren stonden daar als 

roestige vervallen ruïnes triestig te getuigen van wat eens de zo 

fiere métallurgie van Charleroi geweest was. De gehele omgeving 

getuigde van vervalen grootsheid, van de ondergang en verpau-

pering van een hele streek. Al scheen er een prachtig zonnetje op 

het kon de triestigheid en het verval niet wegsteken. 
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 naar charleroi 

Precies volgens schema bereikten wij Marchienne-au-Pont waar 

wij de metro terug namen tot het station van Charleroi. Iedereen 

had plichtsbewust een metrokaartje gekocht maar eenmaal op de 

trein vernamen wij dat het openbaar vervoer die dag gratis was. 

Weer een onnodige kapitaalstransfer naar het zuiden van het 

land. 

‘s Middags aten wij in “La Mu” een bistro in een lokale brouwerij 

met zeer lekker ter plaatse gebrouwen bier en reusachtige porties 

eten. De “trois boules de Liège” en de “jamboneau” konden alleen 

door de grootste eters volledig naar binnen gewerkt worden. 

Doggy bags waren niet voorzien en niemand kon helpen de portie 

van zijn buur op te eten.  

In de namiddag was 

iedereen vrij om de 

rest van de stad te 

verkennen. Door de 

warmte was het eer-

den een exploratie van 

terrasjes en kroegen. 

Er was afgesproken om 

tegen vijf uur terug 

aan het station te zijn 

en ron de klok van zeven was iedereen veilig en wel terug thuis. 

Een zeer geslaagde en fotografisch zeer interessante uitstap tot 

in de puntjes voorbereid door Robert en Marc. 

Met onze hartelijke dank daarvoor. 

Resultaten bekijken kan op de vergadering van 30 oktober. 

 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 

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. 

Woensdag 9 oktober beginnen wij stipt om 20u00. 

Er gaat geen babbelsessie aan vooraf, de gastspreker heeft daar 

geen boodschap aan. 

Wees dus op tijd!! 

Zoals je, bij het lezen van deze Refleks wel zult opgemerkt heb-

ben, is de redactie van dit blaadje verdubbeld in personeel. 

Joke en Roland hebben elk een zeer interessante bijdrage gele-

verd om dit blad nog interessanter en boeiender te maken. 

Voelt iemand zich geroepen om de redactie  te komen verster-

ken, hij is altijd welkom. 

Een bedenking, een technische uitleg of een verslag van een of 

ander kan er altijd nog bij. 


