
. 

Refleks 
maandelijks infoblad van vtbKultuur fotoclub BLANDIA 

39ste  jaargang —  nummer 387 —  dec 2019  

Foto Norbert 



refleks 387 december 2019 

 

k
a
le

n
d
e
r 

 

kapot 

 Deelname aan Bel’lumière. 

Details volgen 

Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari 2020 

 Nieuwjaarsontvangst. (zie artikel) 

Woensdag  08 januari 2020—19u00–de Kerkewegel 

Woensdag  11 december 2019—20u00–de Kerkewegel 

 Werkavond. 

Wij brengen in praktijk wat wij op de vergadering 

van oktober geleerd hebben. 

Breng je toestel en flits mee. 

Woensdag  12 februari 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Resultaten workshop december. 

Woensdag  11 maart 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Avondfotografie. 

Details volgen later. 

Woensdag  8 april 2020—19u00–de Kerkewegel 

 Projectie van alle vrije onderwerpen. 
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 editoriaal 
 Vrienden fotografen 

Laatste vergadering van 2019 en mijn inspiratie schiet te kort om 
invulling te geven aan mijn maandelijkse bijdrage. Gelukkig 
kwam zondagmorgen bij het bezoek aan de bakker de wekelijkse 
krant “De zondag” mij ter hulp met een artikel met volgende titel 
“Topfoto's op 13 locaties in het centrum”. 

Deze tentoonstellingen gaan allen door te Brugge en zijn de zes-
de editie van Brugge foto. Dit festival getuigt van de grote diver-
siteit in de fotowereld, met aandacht voor documentaire verha-
len, fotografische essays, conceptuele fotografie en de zoektocht 
naar een connectie met andere media. Belgische en buitenlandse 
fotografen tonen hun fotoprojecten. Op het programma staan zo-
wel aankomende talenten als toonaangevende fotografen. 

In de voormalige showroom van het bedrijf Van Marcke wordt 
onder de titel  

“Changing Perception. Female Portraits 1920-2020” een unieke 
collectie vrouwenportretten gepresenteerd van topfotografen, die 
de geschiedenis van de fotografie hebben bepaald. Het Gezelle 
Muzeum pakt uit met werk van vier fotografen  waarbij de link 
met poëzie hoorbaar is. 

De expo van Joost Vandebrug over de straatkinderen van Boeka-
rest in het Concertgebouw is gelinkt aan het seizoen thema “We 
zijn weer velen”. 

44Gallery presenteert onder de noemer Backyard explorers de 
selecties uit het oeuvre van de Zweedse topfotograaf Gunnar 
Smoliansky en de naar Australië uitgeweken Belgische fotograaf 
Wouter Van de Voorde. 

Er zijn ook extra activiteiten; Breedbeeld in gesprek in het stad-
huis (19 dec.), de donkere kamer in het Concertgebouw(21dec.) 
en een bookshop in 44gallery. 

De expo's zijn open van donderdag tot zondag, van 14 tot 18 
uur. Sommige expo's hebben andere of ruimere openingstijden, 
daarom check je best nog eens alles voor je een bezoek plant. 
(CGRA) 

inf:www.bruggfoto.be en facebook.com/BRUGGEFOTO. 

Bij deze en meteen een tip om decembermaand af te sluiten met 
een bezoekje aan een of meerdere van deze expo's. 

http://www.bruggfoto.be/
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uitslag rally 

Dit is de uitslag van de rally 2019. 

 

Eerste: Rika Vandenbroucke           1693 punten 

Tweede: Robert Vermote                1687 punten 

Derde: Daniël Fockenier                 1680 punten 

 

Proficiat aan de winnaars. 

 

Hierna de winnende foto’s per onderwerp 

Architectuur: Filip Van Cappel 
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 voor u gelezen door Ronny 

Wil je je foto groot afdrukken? Dit zijn de populair-
ste opties op dit moment.  
 
DoorJasper van Bladel 26 oktober 2019, 08:47 
 
Een foto is voor veel fotografen pas af als je hem fysiek in han-
den kunt houden of aan de muur kunt hangen. Tegenwoordig 
zijn er ontzettend veel manieren te bedenken om je foto te pre-
senteren. We kijken naar de fraaiste opties. 

 

Aluminium / Dibond 

Een erg aantrekkelijke optie is een afdruk op dibond, een dunne 
plaat aluminium. Dit geeft je afdruk een grote stevigheid en een 
hoogwaardige uitstraling. Doordat de plaat vaak erg dun is - en-
kele millimeters - is de print desondanks nog erg licht en hand-
zaam. Fabrikanten bieden je vaak de optie om een ophangsys-
teem mee te bestellen, zodat je in een stap helemaal klaar bent. 
Een afdruk op dibond is er meestal in diverse soorten: als direct 
op aluminium, als geborstelde variant en als fotoafdruk op alu-
minium. De afdruk direct op het aluminium is daarbij de meest 
voordelige en de fotoafdruk op echt fotopapier geplakt op alumi-
nium de meest professionele en dus ook meest kostbare. Zo'n 
print is fantastisch scherp en gaat zonder problemen decennia of 
langer mee. 

 

Canvas 

Een aantal jaren geleden was de afdruk op canvas enorm in 
trek. Dit is nog steeds een betaalbare en leuke oplossing. Door 
de eenvoudige aard van een dergelijke afdruk - een canvas be-
spanning op een houten raamwerk - is deze manier van presen-
teren betaalbaar. Houd er wel rekening mee dat deze manier 
van presenteren beter past bij de ene foto dan bij de andere. 
Speelse, zomerse en kleurrijke foto's voelen zich prima thuis op 
canvas. Leuk: je foto loopt aan de randen 'de hoek om' en dat 
geeft een speels effect. Als je op zoek bent naar een leuke en 
betaalbare manier om je foto te presteren dan kan het daardoor 
een aantrekkelijke optie zijn. 
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Hout 

De laatste jaren komt een afdruk op hout steeds meer in de be-
langstelling te staan. Dit is een fraaie en sfeervolle manier om je 
foto's te presenteren. Zeker als je foto een natuurlijk thema heeft 
past een afdruk op hout helemaal in het plaatje. Zo'n afdruk 
heeft een rustieke en robuuste uitstraling en is daarnaast erg ste-
vig. Fabrikanten bieden je diverse opties: met groef, zonder groef 
of zelfs een afdruk verdeeld over diverse planken. Bijkomend 
voordeel: vaak ruiken deze houten constructies erg lekker. Zo 
haal je echt een stukje natuur in huis. 

 

Traditionele afdruk 

De klassieke fotoafdruk op fotopapier is natuurlijk nog steeds een 
erg fraaie oplossing. In een lijst, met passe-partout of gewoon los 
aan de muur geeft een goede afdruk je foto net dat beetje extra. 
Door de modernste drukmethoden is het geen probleem om je 
beelden ragscherp en met een fantastische kleurdiepte af te 
drukken. Een afdruk kun je verregaand personaliseren, want 
vaak kun je de afmetingen tot op de millimeter zelf bepalen en 
ook kun je door de papierkeuze je eigen stempel drukken. Als het 
gaat om de papierkeuze zijn er vaak talloze mogelijkheden: van 
glanzend tot extreem mat of ongestreken papier met een natuur-
lijke uitstraling. Voor zwart-witafdrukken werken sommige aan-
bieders met speciale papiersoorten en zelfs speciale drukmetho-
des voor een optimaal resultaat. 
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 Omtrent Jpeg en Raw Roland De Pauw 

 

Op elk fototoestel heb je de keuze voor opname in Jpeg, Raw, of 
beide samen. Iedereen weet dat Raw zijn voordelen heeft, zeker 
als er iets misgegaan is met de kleurtemperatuur of met de be-
lichting en er correctie nodig is. Het nadeel is dat je dit “negatief” 
moet ontwikkelen met een of ander programma en tijd verliest 
met het noodzakelijk aanpassen van Raw naar Jpeg. Want je hebt 
een Jpeg nodig om er een foto van te maken, om ze op het inter-
net te plaatsen, te mailen of om te etaleren op Instagram, enz. Je 
kunt niet zonder Jpeg. De camera’s zijn wel steeds performanter 
geworden in het bakken van Jpeg. Zeker bij correcte foto’s is de 
potentiële winst van de eigen keuken t.o.v. de kookkunst van de 
camera producent beperkt. Jpeg’s hebben echter hun beperking 
met slechts 256 kleuren, en compressie leidt tot verlies in details. 
De vraag is of dat zo zal blijven?  

De compressie die op een Jpeg wordt toegepast is al heel lang 
geleden ontworpen door de Joint Photographic Experts Group. De 
taak van deze groep van fotografische experts, die in 1986 werd 
opgericht, was om het opslaan en delen van digitale beeldbestan-
den mogelijk te maken. Het doel van het “ JPEG witboek” was 
destijds:  
• de afmetingen samendrukken tot een“draagbaar” formaat  
 de beelden te kunnen weergeven op de oude CR monitoren  
• efficiënt transport over (toen heel langzaam) internet  
• één universeel bestandsformaat met vaste specificaties voor 
alle apparatuur De eerste Jpeg specificatie kwam uit in 1992 en 
werd in 1994 definitief verbeterd, en wordt zo al meer dan 25 
jaar wereldwijd gebruikt door alle fabrikanten en gebruikers.  
 
Het volledige RGB signaal van de sensor wordt door de compres-
sie verkleind tot een kleurruimte die indertijd gebruikt werd voor 
analoge televisie (YCbCr). Dat komt omdat jpg werd ontwikkeld 
voor de CRT monitoren die volledig draaien op een ingekort 
rood, groen en blauw signaal, de meeste helderheid informatie 
(Y kanaal) blijft intact. Niet zo gek, want een beeld met RGB 
kleurruimte uit de camera bevat ongelooflijk veel kleur, meer 
dan het menselijk oog kan waarnemen.  
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Welke kleuren er verdwijnen in de JPEG compressie en welke niet, 
dat wordt vastgelegd in een soort “Jpeg template” die bepaalt 
welke overbodige informatie wordt weggegooid. Het enige nadeel 
is dat dit hetzelfde is voor elke foto, een “one-size-fits-all”. De ca-
mera producenten en de software experts beseffen dat het beter 
kan. De monitoren en Tv's hebben meer pixels en een veel grote-
re kleurruimte, het internet is sneller, de geheugenkaarten zijn 
sneller en hebben meer opslag, de sensoren en de processors zijn 
veel beter, kortom er is nood aan vernieuwing. Nadert het einde 
voor Jpeg? Het gonst van de geruchten.  

De kans groeit dat HEIF het zal overnemen van JPEG. De camera 
branche met Canon, Nikon, Sony, Fuji, enz moet wel onderhande-
len met de complete computerbranche, Adobe, Microsoft en Ap-
ple, de printer producenten, de labo’s, en al die andere spelers. 
Er moet eerst een globaal akkoord zijn over één universeel be-
standsformaat voor individuele afbeeldingen en afbeeldingen se-
quenties. Heif staat staat voor High Efficiency Image File, dat 
werd ontwikkeld door de Moving Picture Experts Group. Heif-
bestanden hebben een betere beeldkwaliteit dan Jpeg, ze zijn 
zelfs kleiner doordat de compressie is verbeterd. Ze kunnen veel 
meer kleurinformatie opslaan dan Jpg, waardoor Heif-foto’s er be-
ter uitzien en veel minder problemen geven met de hooglichten, 
waar jpeg het zwakst in is. De template zou rekening houden met 
de soort opname van het onderwerp met behulp van AI. Voor fo-
tografen die al tientallen jaren Jpeg gebruiken zal de stap naar 
Heif een heftige overgang zijn. Waarschijnlijk zullen er camera’s 
op de markt komen die de 3 formaten zullen incorporeren op hun 
toestellen: Jpeg, Heif en Raw en zullen programma’s van Adobe 
en co snel volgen. En het zal goed zijn voor de commerce en de 
verkoop aanwakkeren.  

De consument is alleen maar gebaat met één universeel Heif-
bestand, en niet met de welige diversiteit van Raw-bestanden 
doordat elk cameramerk zijn eigen bestand gemaakt heeft. Be-
nieuwd hoe en wanneer het einde van Jpeg zal verlopen.  
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 kribbels 
door Joke 

 

... Moederdag, Vaderdag; een heel pretentieus leven lang als vol-

wassen; is het eerlijk Sinterklaas af te schaffen als je ongeveer 8 

jaar oud bent; 

Valentijn heb je voor als je 18 bent, wat doen we met al die jaren 

ertussen…; Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, leg 

wat in mijn laarsje, mijn laarsje is groter dan mijn schoentje, als 

het veel is, dank u Sinterklaasje…; ‘je gelooft nog in Sinterklaas’… 

ik zeg… ‘die hebben ze Sinterklaas ook afgepakt’, wat ze met ons 

allemaal deden wanneer we het kind ontgroeiden, Sinterklaas is 

dood, maar die andere heiligen ook, Sinterklaas, he’s is stil real, 

but only by real people… groten blijven Sinterklaas spelen… zijn 

nooit te moe om voor Sinterklaas te spelen… de kinderen werden 

groot volwassen en zo zaten de Sinterklazen zelf ooit in die kuip… 

zelfs in stukken gesneden… waarom vertellen op een leeftijd dat 

hij niet bestaan heeft… werd het vadergezag op zo’n intrigerende 

manier afgepakt… bij een vrouw werd het verteld, bekokstoofd in 

stoofpotten waar een reus binnen viel en zijn honger stilde…; 

 

*Sinterklaas waar we als kindvriendelijk nog altijd mee leven, de 

onvoltooid verleden tijd; Kerstmis, de voltooid verleden tijd; 

Nieuwjaar, de onvoltooid tegenwoordige en toekomstige tijd… zo 

moeilijk is onze taal niet als we relativeren…   
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*bij een vijfgeslacht zichzelf afvragen wie er niet meer voor kind 

speelt; 

 

*… insinuaties doen meer pijn dan memo’s bij de originele objec-

ten… objecten zijn meestal dood, insinuaties zijn levend… 

 

*december als koningendraai… de ster volgend blijven ze niet 

langs één kant van de aarde; 

 

*…België, géén homo’s in een koningshuis in deze moderne tijd 

maar… reacties gaven ze door de eeuwen heen altijd; er waren 

geen richtingen meer om te gaan, protesteren of protestant was 

reeds geschiedenis…; na in de hoogte koning Albert 1, in de verte 

koning Leopold 2 en een poging naar de diepte voor een prins…. 

in de jaren ’90; 

 

*niet kussen met een nar zoals in de middeleeuwen naast konin-

gen; nu; met een camera om foto’s te maken, zoekend naar het 

cliché van een eigen ik zoals in Afrika de inboorlingen bestempe-

len als kannibalen, zichzelf spiegelen in vreemde ogen 

we leerden ‘neem en eet dit is mijn lichaam’ een kannibalenuit-

spraak van een God... wat een geschiedenis… niet veel meer dan 

een 2000 jaar geleden;  
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Naar goede gewoonte start Blandia het nieuwe jaar met een 

nieuwjaarsfeestje. Dit gaat door op de dag van de normale verga-

dering nl. woensdag 8 januari 2020 in onze vertrouwde 

“Kerkewegel”. 

Het spreekt vanzelf dat ook de partners van de leden hierop 

vriendelijk uitgenodigd zijn. 

Na het zabberen aan een aperitief kan je genieten van een zeer 

verzorgd en uitgebreid koud buffet met vlees en vis. Na het eten 

is er koffie of thee. 

Voor eten en drank vragen wij een bijdrage van € 30 voor de le-

den en € 35 voor de niet leden. 

Dit is een all-in prijs met alle eten en drank aan tafel inbegrepen. 

Drank van de bar moet betaald worden aan de normale prijs 

Wij hopen alle leden en hun partner op die avond te mogen ver-

welkomen. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van het 

verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE21 6528 1854 6003  

van Fotoclub Blandia met de vermelding: “nieuwjaar” en het aan-

tal personen.  

 

Je hebt tijd tot 28 december 2019 om in te schrijven. 

 

digifotoblandia@gmail.com 

nieuwjaar bij Blandia 
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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. 

Wij plannen een bezoek aan “Brugge foto festival” in de maand 

december. 

De juiste datum en uur van vertrek worden later meegedeeld, 

alsook de selectie uit de verschillende locaties. 

Willy Henneco heeft meer inlichtingen doorgestuurd over het 

licht festival in de zoo van Antwerpen. 

Dit gaat door van 29 november 2019 tot 2 januari 2020. 

Thema is “Junge book” het boek van Rudyard Kipling. 

Drie slots voor de ingang 18u-19u30   19u-20u30   20u-21u30. 

Meer inlichtingen kun je op het internet vinden. 

Naar het schijnt is het zeer de moeite. 


