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 editoriaal 
  

Dit is de tweede Lock down versie van de Refleks. 

Wat de werking van de club betreft kunnen wij alleen melden dat 

tot begin september alle activiteiten in clubverband stil liggen. 

Eind augustus zullen wij beslissen of en wanneer wij opnieuw 

starten. De eerste vergadering moet niet noodzakelijk begin sep-

tember doorgaan, die kan tot later verschoven worden. Voorzich-

tigheid is de moeder van de coronamaatregelen. 

Dat belet niet dat jullie niet volop mogen fotograferen, want eens 

komen er betere tijden en dan kun je laten zien wat corona op 

gebied van fotografie voor jou opgeleverd heeft. 

Gezien pas vanaf september het leven weer min of meer normaal 

zal worden, is er geen vergadering in juni en geen rally deze zo-

mer.  

Er werd ook contact opgenomen met de gebuurtekring van Uit-

kerke in verband met de kermis. Deze organisatie zal niets on-

dernemen dit jaar. Zij laten het initiatief over aan de stad. Wij 

veronderstellen dus dat kermis ofwel niet, ofwel zeer beperkt zal 

doorgaan. Daardoor  houden wij er vooralsnog rekening mee dat 

er geen tentoonstelling zal zijn.  

Het zijn moeilijk tijden, maar als dit een troost mag zijn: denk 

aan wat er gebeurde met de koeien bij de gekke koeienziekte, 

met de kippen bij de vogelgriep, met de varkens ten tijde van de 

varkenspest. Nu is het een virus en niet de mens die doodt en 

daar kunnen wij een stokje voor steken door voorzichtig en ver-

antwoordelijk te zijn. De vijand is onzichtbaar maar overal aan-

wezig en dat is het grote gevaar. 

Installeer, voor zover het nog niet gebeurd is een sterk anti virus 

programma in je kot. Zo zullen wij mekaar allen in goede ge-

zondheid terugzien ergens na de zomer. 

                                                

                                                                         de voorzitter 
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in tijden van corona  

Waar een Lock down al niet goed voor is.  

Als je in je kot moet blijven en je wilt toch fotograferen dan kun-

nen een schaal water, wat slaolie en een kleurige achtergrond de 

tools zijn om je een tijdje zoet te houden. Zijn je longen nog in 

orde en heb je nog wat adem over, dan blaas je enkele luchtbel-

letjes in de vloeistof en … fotograferen maar. 

Dat is wat Rita deed en het resultaat staat op de frontpagina van 

dit blad. Wil je het ook proberen, doe gerust, hetzelfde beeld is 

nooit te maken, plagiaat is uitgesloten. 

Rita en Robert hebben het, natuurlijk elk afzonderlijk, ook in ho-

gere sferen gezocht, en zijn de sterren gaan fotograferen. 

Het eerste wat je daarvoor nodig hebt is een heldere sterrenhe-

mel. Deze vind je best bij nieuwe maan op een wolkeloze nacht 

en op een plaats waar zo weinig mogelijk lichtvervuiling is. Ver-

der heb je nodig; een fototoestel, een statief, veel tijd, eventueel 

een aangename virusvrije gezel en wat, al dan niet vloeibare ver-

snaperingen, om samen de wachttijd te doden.  

Hoe een en ander technisch in mekaar zit daar kunnen wij het la-

ter eens over hebben, want ik heb begrepen dat beiden niet iden-

tiek dezelfde techniek gebruikt hebben.  

Toch spectaculair resultaat. 

Foto: Robert 

Foto: Rita 
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                        proficiat 

 

 

De uitslag van de fotowedstrijd “carnaval fotogeniek” is bekend. 

19 Fotografen hebben werken ingezonden en 153 keer werd er 

digitaal gestemd voor de publieksprijs. 

De foto hiernaast is van medelid Jean Simoens, hij behaalde er-

mee de tweede prijs. 

Een dikke proficiat Jean, niet alleen voor de mooie foto, maar ook 

om bij zo’n slecht weer naar buiten te komen om te fotograferen. 

 

De eerste prijs was voor Peter Ryngaert uit Wevelgem, de derde 

prijs voor Frieda Verschueren uit Blankenberge en de publieks-

prijs ging naar Olivier Allemeersch uit Oedelem. 

Hierna de winnende foto’s 

Eerste prijs 

Publieksprijs 

Derde prijs 

Copyright  
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Ik wist het… ik wist het. 

De kop op de winnende foto van “carnaval fotogeniek” had ik al 

ergens gezien. 

Na wat speurwerk kon ik volgende foto vinden op de aankondi-

ging van de fotowedstrijd in 2018.  

Dus de foto moet dateren van 2017 en is wellicht de winnende fo-

to van toen 

 

Wil je volgend jaar deelnemen aan de wedstrijd dan moet je ze-

ker deze persoon fotograferen, je hebt twee kansen op vier om er 

mee te winnen. Indien je een goede foto hebt natuurlijk. 

 

Nog enkele weetjes 

De publieksprijs ging naar Olivier Allemeersch uit Oedelem. De-

zelfde persoon wist ook in 2017 de publieksprijs te veroveren.  

In een krantenartikel staat dat de eerste prijs opnieuw naar Peter 

Ryngaert ging. Zou die persoon ook al eens gewonnen hebben?? 

Google vertelt mij dat een Peter Ryngaert uit Wevelgem een dui-

ker en onderwaterfotograaf is. Is dat de persoon die verleden jaar 

de, naar mijn bescheiden mening, prachtige waterfoto’s van de 

carnavalsduik gemaakt heeft die op de tentoonstelling te zien wa-

ren? 

De winnende foto werd genomen met een Nikon D500. Jean ge-

bruikte zijn Nikon D610 en de derde prijsfoto komt uit een Sam- 

sung SM-G930F (een smartphone !!!). 
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 kribbels 
door Joke 

voor mij is mei de maand van de dieren 

 

mensen leren papegaaien praten…...leren papegaaien mensen-

mensen fluiten……?? 

mensen leren robotten spreken… 

wat zullen robotten ons leren…..??? 

 

weet je, toen de kameel een bult verloor 

werd hij dromedaris 

toen de dromedaris een bult verloor werd 

hij lama 

om zich te verdedigen spuwen ze alle 

drie 

 

de vis werd vogel met 

vinnen 

de vogel bleef vogel 

 

de neushoorn is beschermd in zijn natuurlijk plunje… 

zoals de mens…...in de tijd van het harnas 
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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 

 Oed je an tgas !! 


