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 Jurering jaarthema. 

 

 

Woensdag  13 mei 2020—20u00–de Kerkewegel 

 Projectie van alle vrije onderwerpen. 

Zie lijst verder in dit blad. 

Woensdag  8 april 2020—20u00–de Kerkewegel 

Woensdag  11 maart 2020—18u00–de Kerkewegel 

 Foto uitstap naar Oostende. 

Let op vertrek om18u00 aan de Kerkewegel 

 Selectie foto’s tentoonstelling. 

 

Woensdag  10 juni 2020—20u00–de Kerkewegel 
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 editoriaal 
  

Honderden keren werd deze rubriek door de, nu erevoorzitter, 

Ronny verzorgd. Met stichtende woorden en gloedvolle aanmanin-

gen werden de leden van Blandia aangepord om hun hobby, de 

fotografie, zinvol en met passie te beoefenen. 

Op veel gebeurtenissen gaf hij zijn commentaar. Zijn opmerkin-

gen waren nooit negatief of kwetsend, zijn kritiek altijd opbou-

wend. In zij eigen stijl verwoordde hij wat leeft bij Blandia.  

Nu hij als voorzitter een stap opzij heeft gezet is ook zijn pen aan 

wat rust toe. In alle vorige 389 edities van de Refleks, en ge-

spreid over veertig jaar,  is minstens één tekst van zijn hand te-

rug te vinden. Zowel technische uiteenzettingen als verslagen van 

gebeurtenissen schreef hij voor dit blad, aanvankelijk met een 

schrijfmachine, later via digitale weg. 

Breng je al deze teksten bij mekaar dan 

geeft dit zeker een verbazend dik boek. 

Langs deze weg willen wij hem dan ook 

van harte bedanken voor het vele jaren-

lange schrijf– en opzoekingswerk. En Ron-

ny, als het nog eens kriebelt en je wilt je 

ei kwijt, er is altijd plaats in de Refleks 

voor je gereserveerd. 

Nogmaals dank, Ronny, wij zullen je ge-

schriften missen. Maar als bestuurslid van 

Blandia zal je nog altijd, met je jarenlange 

ervaring, inbreng hebben in het reilen en 

zeilen van de club. 

 

 

De redactie 
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foto uitstap oostende 

Op woensdag 11 maart is er geen vergadering in de zaal, maar 

dan gaan wij wel op foto uitstap naar Oostende. 

Marc en Robert hebben een parcours uitgestippeld en wij hebben 

in vorige vergadering kunnen zien welke prachtige foto’s zij er 

genomen hebben. 

Praktische inlichtingen: 

Wil iedereen die wenst mee te gaan op voorhand verwittigen, en 

vermelden of hij al dan niet met de auto kan komen of zelf recht-

streeks naar Oostende gaat. 

Zo kunnen wij het vervoer regelen. 

mail naar: digifotoblandia@gmail.com 

Of tel: 050 41 42 13 

Wij komen samen aan de Kerkewegel vanaf 17u50 en vertrekken 

stipt om 18u00 met eigen wagens naar Oostende. 

Voor zij die rechtstreeks naar Oostende willen rijden spreken wij 

af om 18u30 aan de parking van het station te Oostende. 

(langs de Konterdamkaai)  

Halfweg de uitgestippelde fotoroute is er een afspanning waar zij 

die moe zijn, of vanwege de grote dorst niet verder kunnen, een 

wijle kunnen vertoeven en wachten op de rest die daar op het 

einde van de tocht samenkomt voor een “debriefing”. 

In geval van slecht weer is er genoeg binnen te fotograferen in 

het station en in de fietsenstalling. 

Deze trip is een gelegenheid om aan avondfotografie te doen. 

Heb je daar nog niet voldoende ondervinding mee, geen nood, in-

dien nodig zal voldoende uitleg gegeven worden, of getoond wor-

den hoe je avondopnames kunt maken.  

Of voor de gevorderden: zij kunnen experimenteren met be-

staand licht en beweging. 

Een tip: een vaste hand is goed, maar een statief is beter. 
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 vrije opdrachten 
Vrije opdrachten 2019-2020 

 

DATUM   Lidnr Naam, voornaam   Thema 1    Thema 2 

8/04/2020  137 Bervoet Jan     Reflectie    Architectuur 

8/04/2020  139 Bode Bernard    Gebouwen    Landschap 

8/04/2020  141 Bruynooghe Rita    Strandleven   Landschap 

8/04/2020  142 Burggraeve Maurits   Beweging    Handen 

8/04/2020  181 Corneillie Pieter 

8/04/2020  182 Coene Femke    Portret    Zwart/Wit 

8/04/2020  203 De Baets Sonia    Strand    Noorwegen 

8/04/2020  204 De Pauw Roland    Stadsfotografie   Natuur 

8/04/2020  211 De Bruyne Joris    Landschap    Bulgarije 

8/04/2020  213 Desmidt Erik    Strandleven   Straatgegevens 

8/4/2020  260 Feys Lilliane     Bomen    Wind 

8/04/2020  265 Fockenier Daniël    Strandcabines   Rorbuer 

8/04/2020  300 Henneco Willy    Kunstbeelden   Dieren 

8/04/2020  486 Luyten Joke     Speelkaarten   Groen 

8/04/2020  504 Mertens Frans    Model    Monumenten 

8/04/2020  580 Ongenae Eric    Reclame    Vakwerkhuizen 

8/04/2020  581 Otte Jan     Bloemen/planten  Vogels 

8/04/2020  702 Standaert Freddy    Stilleven    Portret 

8/04/2020  703 Simoens Jean Pierre   Portret    Landschap 

8/04/2020  800 Van Audenaerde Jaak 

8/04/2020  801 Van Cappel Filip    Bewegingsonscherpte Dieren 

8/04/2020  802 Van Iseghem Marc   Filmisch fotografie  Landschap/Natuur 

8/04/2020  803 Van Droogenbroeck Sylvia  Landschap   auna/Flora 

8/04/2020  805 Vervaecke Ronny    loemen    Zwart/Wit 

8/04/2020  806 Vereyken Hugo    Vlinders    Macro 

8/04/2020  807 Vermote Robert    Perspectief   Zwart/Wit 

8/04/2020  808 Vandenbroucke Rika   Kinderen    Dieren 

8/04/2020  810 Van Zandweghe Norbert  4 potige dieren   Waterlopen 
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kribbels 
door Joke 

 slapen in de coca cola lakens om niet te roesten; 
  
 22 maart…de dag van de aarde met als suggestie “aardig zijn     

voor mekaar”… 
  
 ‘al doende leert men’… zoveel talen leren en vervolgens moe-

ten leren zwijgen… moeilijk; 
  
  
 ik heb het niet zo met een God, maar roken als een ket-

ter... nooit! 
  

 kaarsjesprocessies, vroeger 
waren ze elk jaar enkele keren 
te zien door de straten, nu ge-
durende het ganse jaar vuur in 
de straten, ja, sigaretten; 

  
 

 sinds 1975 gestopt met ro-
ken sindsdien begin ik vergelij-
kingen te zien...zoals 

  
 sigarettenfilters zijn tampax voor kiekens 
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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 

 facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 Fototentoonstelling ANTON CORBIJN 

Cultuurcentrum Scharpoord Knokke-Heist 

Datum van 04.04 / 05.07  2020 

Inkom €15     Groepstarief €10 

 

Wie interesse heeft om die te bezoeken laat iets weten. 

Wij kunnen er in groep naar toe op een geschikte datum. 


