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 Nieuwjaarsontvangst. 

Woensdag  08 januari 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Werkavond. 

Wij brengen in praktijk wat wij op de vergadering 

van oktober geleerd hebben. 

Woensdag  11 december2019—20u00–de Kerkewegel 

Woensdag  13 november 2019—20u00–de Kerkewegel 

 Jurering van de rallybeelden. Zie artikel. 

Woensdag  12 februari 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Resultaten workshop december. 

Woensdag  11 maart 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Avondfotografie. 

Details volgen later. 
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 editoriaal 
 

Fototentoonstelling en hoe het begon. 

 

Voor onze elfde tentoonstelling op 6 en 7 september 2008 heb-
ben wij gekozen voor detailfoto's uit het interieur van de Sint 
Amanduskerk. Verder dezelfde opstelling voor de werken van de 
leden. Nieuw was dat alle foto's in gelijke kaders en met zwarte 
passe-partouts werden getoond. Dit dank zijn de investering ge-
daan door de club. 

Voor de twaalfde tentoonstelling op 5 en 6 september 2009 is er 
opnieuw geput geweest uit eigen archief en werden oude post-
kaarten getoond met daarbij de toenmalige situatie. 

De dertiende tentoonstelling op 4 en 5 september 2010. Buiten 
de werken van de leden kozen wij dit jaar voor het thema van de 
grote foto's “personen, leraars, burgemeesters”. Opnieuw een 
druk besproken thema door onze bezoekers. 

De veertiende tentoonstelling op 3 en 4 september 2011. Trok-
ken wij via de trappen naar de toren van de kerk van waaruit wij 
diverse panorama's opnamen. 

Het vijftiende jaar op 1 en 2 september 2012 hadden wij opnieuw 
geput uit eigen collectie en kwamen wij met foto's van verenigin-
gen en klasfoto's, wat opnieuw door de bezoekers bekeken en 
druk becommentarieerd werd. Vooral de klasfoto's trokken de 
meeste aandacht en het was van “ken je die of die nog? Deze is 
toch al gestorven” en zo verder. 

Voor de zestiende maal op zaterdag en zondag 31 augustus en 1 
september 2013 zochten wij opnieuw in eigen archief en kwamen 
dit jaar met de verdwenen handelszaken van Uitkerke te voor-
schijn. 

Ook voor onze zeventiende tentoonstelling op 6 en 7 september 
2014 kwamen verdwenen handelszaken aan bod. En zoals elk 
jaar, in de zijbeuk de werken van de leden. Intussen waren wij 
eigenaar geworden van de staanders en de panelen. Waar wij ui-
teraard tevreden mee waren. Voor de berging van dit materiaal 
konden wij gelukkig beroep doen op onze vriend Filip, waarvoor 
nogmaals hartelijk dank. 

. 
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Opnieuw verliep een jaar en onze achttiende tentoonstelling op 
5 en 6 september 2015 werd een vervolg van de verdwenen 
handelszaken van Uitkerke. 

Het jaar daarop 3 en 4 september 2016 onze negentiende foto-
tentoonstelling. 

Opnieuw het archief ingedoken voor het speciale thema en met 
oude foto's van Uitkerke uitgepakt. 

De drie volgende tentoonstellingen op 2 en 3 sept. 2017 twintig-
ste tentoonstelling. In 2018 op zaterdag 1 en zondag 2 sept. on-
ze eenentwintigste uitgave en op zaterdag 31 augustus en 1 
september waren wij aan onze 22e tentoonstelling toe. Op de 
deze drie jaren maakten de bezoekers kennis met beelden uit de 
school Alexander De Craene. Het gebouw hotel “ de Zwarte 
Leeuw” werd in het jaar 1920 aankocht en ingericht voor de op-
vang van minder behoede en zwakke kinderen uit de gemeente 
Schaarbeek. De kinderen kregen er onderricht en konden genie-
ten van de gezonde zeelucht.  
Dit is het overzicht van 22 jaar fototentoonstelling van Blandia. 
Bij deze wil ik alle leden van harte danken voor hun bereidwillige 
medewerking gedurende al die jaren. Nog drie jaar te gaan en 
Blandia kan op nieuw feesten met zijn 25ste en zilveren fototen-
toonstelling. 

Ronny 

 

 

Foto uit de tentoonstelling 2014 en 2015 
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 in memoriam 

 
Op 24 november is Roger Mechelaere gestor-

ven. 

Roger was lid van Blandia sinds 1978. Voor die 

tijd was hij al lang met fotografie bezig. Hij had 

een eigen zwart-wit donkere kamer en ontwik-

kelde al zijn foto’ zelf. Daarin, zoals in alles was 

hij een perfectionist. Bij het afdrukken van elke 

foto maakte hij proefstrookjes op verschillende 

soorten papier. Alle mogelijke ontwikkelvloei-

stoffen heeft hij uitgeprobeerd. 

Toen hij overschakelde naar dia’s kon hij zijn beelden niet meer 

bewerken en werd hij een meester in het beoordelen van het 

licht en het aanpassen met zijn correctieknop. Op het gebied van 

scherpte was er voor hem maar één criterium; een foto moest 

gestoken scherp zijn. Hij was op alle gebied zeer kritisch voor 

zichzelf. Veel foto’s toonde hij niet aan een breed publiek, in zijn 

ogen waren zij nooit goed genoeg. 

Enkele van zijn quotes zullen ons ook altijd bijblijven. 

 

   Een zwart-wit foto moet zwart en wit bevatten. 

   Belicht je foto correct, dan moet je er achteraf niet meer aan 

   foefelen. 

   Een foto moet altijd scherp zijn.      

                 

Zelfs wanneer hij met digitale fotografie begon moest elke foto 

initieel goed zijn. Nabewerking was maar voor “in geval van 

nood”. 

Door zijn drang naar perfectie wilde hij ook altijd de beste en 

nieuwste toestellen hebben. Wij weten bij benadering niet hoe-

veel hij er in zijn leven gekocht heeft, om over de vele objectie-

ven maar te zwijgen. Toch is hij zij hele fotografische carrière 

trouw gebleven aan zijn merk “Olympus”. 

Moge hij nu het perfecte licht en de rust vinden op zijn berg 

Olympus tussen de goden. 
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voor u gelezen   door Marc          

LUX 
Geïllustreerd tijdschrift voor Fotografie 

Uittreksel uit het tijdschrift - Juli 1900 

 

Hoe de vrouw van een amateur-fotograaf over de amateur

-fotografie denkt ! 

 

Het “Bulletin de l’imprimerie et de la librairie”, geeft aan zijne le-

zers een brief ten beste, welken de redacteur van een fotogra-

fisch blad van de gade van een amateur-fotograaf heeft ontvan-

gen. 

Tijdens de afwezigheid van haren man, heeft zij een voor hem 

bestemden brief geopend (welke vrouw is niet nieuwsgierig ?) en 

is door de lectuur daarvan tot de ontdekking gekomen, dat voor-

noemden redacteur om een artikel voor zijn blad verzoekt.  Zij 

neemt zich voor, den brief te beantwoorden. Ten eerste beklaagt 

zij zich bitter, dat men haar man niet met rust laat.  De huiselijke 

vrede is geweken, sedert hij zich met de fotografie bezighoudt en 

de uitgaven voor chemische preparaten gaan alle palen te buiten.  

Haar man is compleet veranderd en heeft voor niets anders oog 

en hart dan het fotograferen.  Wanneer hij met zijne camera uit-

gaat, mag de hemel weten wanneer hij weer te huis komt.  Tapij-

ten en meubels zijn bedekt met zuurvlekken. 

De badkamer heeft hij in beslag genomen; hij noemt deze zijn 

“donkere” kamer.  Toen zij hem op zekeren dag wilde spreken en 

de deur van deze kamer opende, sprong hij onmiddellijk als een 

razende op haar toe en beweerde luidkeels, dat zij hem vier plat-

en totaal had bedorven ; en zulks terwijl geen haar op heur hoofd 

er aan dacht, om ook maar iets van dat tuig aan te raken.  En dat 

niet alleen !!!  
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 Den volgenden dag, toen de kleine Adolphe in de badkuip, die 

ogenschijnlijk zuiver water bevatte, zou gebaad worden, kwam 

het lieve schaap er bijna zwart uit te voorschijn en het heeft tot 

op den huidige dag zijne natuurlijke kleur niet teruggekregen.  

Men waagt nauwelijks meer uit een glas of kopje te drinken, uit 

vrees voor vergiftiging.  De poes, die haar melk uit een schotel 

dronk, waarin toevallig een spoor van een zout was 

achtergebleven, is niet lang daarna gestorven.  Dat kan zoo niet 

langer voortgaan !  De kosten, die zijne liefhebberij veroorzaken, 

staan toch ook in geen verhouding tot alle overige zaken ; wat 

kost haar man alleen niet dat ‘pirogal poeier’, vergeleken bij den 

prijs dien zij voor de suiker betaalt.  Reeds nu is het hem niet 

meer mogelijk om haar een nieuwe japon te kopen, wanneer zij 

er hem toch dringend om verzoekt …. !  

Bracht hij met dat alles nog maar wat goeds tot stand !  Kreeg 

men tenminste nog maar eens fotografieën te zien, die men met 

genoegen beschouwde !  Maar zulks is nooit het geval !  Zijne ei-

gene kinderen, die hij herhaaldelijk heeft gefotografeerd, zien er 

op zijne producten uit als lelijke houtfiguren, - en daarvoor zoo-

veel onrust en onenigheid  in huis ! 

Zij verzoekt derhalve den redacteur vriendelijk, om haar man 

niet door flauwe complimenten aan te moedigen, maar in plaats 

daarvan haar brief zoo spoedig mogelijk in zijn verwenscht blad 

te publiceren. 
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workshop met Tom Musseeuw 

De vergadering van 9 oktober was er weer een die wij ons nog 

lang zullen herinneren. 

Wij kregen namelijk fotograaf Tom Musseeuw op bezoek die ons 

alles vertelde over belichting met continu licht. Eerst liet hij ons 

zien wat er zoal op de markt is wat LED-verlichting betreft. Aan-

gezien deze toestellen nog volop in ontwikkeling zijn legde hij 

ook uit wat goed is en wat wij zeker niet moesten kopen. Een 

zeer goede lamp, tegen een zeer goede prijs, is momenteel de 

Nanlite Forza 60 LED light. ( te koop voor €329 )Wij leerden ook 

dat je bij de aankoop van een LED-lamp moet letten op de “CRI” 

waarde. Deze moet groter zijn dan 95. 

Tom demonstreerde verschillende lampen met hun voor- en na-

delen. Alles klaar en duidelijk uitgelegd. 

Oudere modellen van lampen bestonden vaak uit zeer veel af-

zonderlijke LED lampjes, wat resulteerde in evenveel schaduwen 

op de achtergrond.  
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Een lichtbron die op verschillende manieren kan afgeschermd 

worden en die eventueel een Fresnel-lens bevat, zodat het licht 

kan gebundeld worden zoals bij een vuurtoren, is momenteel 

het neusje van de zalm voor de amateur fotograaf. 

Nadat Tom uitleg gegeven had over de verschillende lichtbron-

nen begon het serieuze werk. In geen tijd stelde hij een mini 

studio op met één lichtbron, een softbox en een oplichtings-

scherm. 

Femke, ons jongste lid werd als model aangeworven. 
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De gastfotograaf maakte verschillende portretten met verschil-

lende belichtingen die elk een eigen naam hebben, zoals de klas-

sieke Rembrandt verlichting met het driehoekje op de wang. 

Het was zeer interessant dat de aanwezigen op groot scherm alle 

resultaten van de verschillende belichtingen konden volgen. 

Ondertussen heb ik al vernomen dat zeker één lid van Blandia 

zich een LED-verlichting aangeschaft heeft. 

De evolutie in de moderne fotografie gaat zo snel dat men nau-

welijks kan volgen. Een flitsinstallatie voor gebruik in een studio 

is nu al verleden tijd. 

Pas twee jaar geleden heeft Blandia er zo een aangekocht. Moe-

ten wij die nu tweedehands verkopen en vervangen door een LED

-verlichting? 

In elk geval op de vergadering van december fotograferen wij 

weer zelf met studioverlichting oude stempel. 
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 kribbels 
door Joke 

 

November en even nostalgisch: wanneer de huizen afgebroken 

werden met nog roze glasramen zoals bij mijn grootvader zou 

men ze alleen in de geprovoceerde plaatsen kunnen zien. met 

licht effecten. met de natuur de regenboog evenarend met men-

selijke handen gemaakt zou verloren gaan.; . Wat een slimmetjes 

in hun tijd, wanneer je naar buiten zag, je ogen waren 

beschermd, het was niet door een roze bril zien, gewoon door het 

venster. kun je weten hoe een schatten van fellow feeling onze 

voorouders waren en hoe waardevol die oude schatten van wat zij 

bouwden nog altijd zijn. Wat zij nodig hadden in hun tijd, zo 

bouwden zij . . 

. 1979. het huis van mijn geliefde nonkel kwam vrij dus ik ver-

huisde naar de woning waar ik als kind speelde en zo gelukkig 

was, met de roze zonnige glasramen. mijn grootvader zou 100 

jaar geworden zijn en ik woonde in het oude huis terug van hem 

met de mooie glasramen. 100 jaar werd ook Einstein herdacht 

waar ik een boek van kocht. 'Einstein en het heelal'. Darwins 

theorie had ik gelezen. nu naar de inhoud van Einstein. mijn 

grootvader geboren in dezelfde tijd had die grote geleerde 10 jaar 

overleefd en ik had er bij geleefd tot ik 12 jaar was. 

. 1979. ook de tijd dat ik van mezelf de foto-shoot liet maken in 

sepia; .ik wilde mezelf zoals oude foto's. die waren vergeeld en 

mooi. de tv liet alles in kleur reeds zien. ik stond dikwijls stil bij 

oude foto's. deed bejaardenzorg. niet alleen de oude foto's van bij 

ons thuis kreeg ik te zien. zo gezien zo gedaan, een foto–shoot. 

Ik deed dezelfde kleuren na zoals de vergeelde foto's, licht beige 

broek, zwarte pull en zwarte schoenen, op een donkere achter-

grond.;   
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met asblond haar ben ik geboren, grijs geboren, grijs opgegroeid 

en toen kwam de kleurtelevisie en zo werden ze vervolgens alle-

maal gekleurd geboren. en gekleurd het fotoalbum in,.  

nu meer dan 30jaar later. hebben mijn ogen soms een beetje rust 

nodig. low key en high key,. veel aandacht gaat naar geliefkoosde 

kleuren vooral in de mode. maar het opbouwende met al de kleu-

ren heeft soms nood aan rust in sepia; 

 

*ik vraag me af wat we op een kerkhof leggen elk jaar terug,     

onszelf of de bloemen; 

 

*1 november de heiligen hadden de weergoden niet mee, 

 

*waren er altijd alleen deugden opgeschreven dan waren er vol-

gens de overlevering niets dan deugden in de wereld;.  

 

*Sint Katrien, bij zon drinken we 1 pot bier en bij 

regen zijn het er zeker 4; 

 

 

*'pezewever' het eigene van 

een bodybuilder, de pezen geweven sterk en 

reflexief;  

http://november.de/
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 jurering rally 

Volgende vergadering jureren wij de rallyfoto’s. 

Iedere deelnemer aan de rally mag per onderwerp DRIE foto’s in-

dienen. Dus maximaal VIJFTIEN in totaal. 

De onderwerpen waren: het erfgoed (oud Zeebrugge) 

                                   de nijverheid 

                                   de oude vissershaven 

                                   de architectuur 

                                   structuren (materiaal, patronen, reflec- 

                                   ties) 

Deze foto’s staan op een stick waarop niets anders te vinden is. 

Op deze stick staat alleen een map met de naam: 

Lidnummer-spatie-voornaam-spatie-rally2019 

Voorbeeld: 702 Freddy rally2019 

In deze map zitten de foto’s. 

Ze zijn als volgt gelabeld: 

Lidnummer-geen spatie-eerste hoofdletter van de opdracht-geen 

spatie-1 of 2 of 3 

Voorbeeld: 702E1  702E2 en 702E3 voor erfgoed 

                 702N1 702N2 en 702N3 voor nijverheid 

                 702V1 702V2 en 702V3  voor vissershaven 

                 702A1 702A2 en 702A3 voor architectuur   

                 702S1 702S2 en 702S3  voor structuren 

Controleer voor alle zekerheid of de beelden wel degelijk op de 

stick staan om alle ontgoochelingen te vermijden. 

 

De foto’s worden gejureerd door alle aanwezige leden. 

De deelnemer die met al zijn vijftien foto’s samen de meeste 

punten behaalt is de winnaar van de rally. 

 

Veel succes 
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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. 

Op 9 en 10 november stelt Studio 1 uit Brugge het werk van hun 

leden ten toon in zaal “Onze Ark” Sint Michielslaan 35 te 8200 

Brugge (Sint Michiels). 

Een aanrader. 


