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 editoriaal 
  

Beste leden, 

‘t Zijn moeilijk tijden voor iedereen, ook voor verenigingen. 

Blandia worstelt met de vraag; moeten wij opstarten zoals ge-

woonlijk op de tweede woensdag van september? 

Het voorlopige antwoord daarop is “neen”. Dit om verschillende 

redenen. 

 De zaal wordt tot nader order niet verhuurd aan derden.  

 Het Blandia bestuur wil geen enkel risico nemen op besmet-

ting, wij komen ten slotte allemaal uit verschillende “bubbels”.  

 Vergaderen met meer dan twintig personen in de zaal is afge-

raden zo niet voorlopig verboden. 

 Vergaderen met een beperkt aantal aanwezigen met mond-

masker en op anderhalve meter van mekaar lijkt niet zo ge-

zellig. 

 Na elk eventueel gebruik van de zaal zou de infrastructuur 

grondig moeten gereinigd en ontsmet worden. 

 

Ik heb vernomen dat OKRA de zaal wel wenst te gebruiken op 

woensdagnamiddag om te kaarten. Zij hebben een draaiboek op-

gesteld om alles naar hun zeggen veilig te laten verlopen. 

De raad van  bestuur van “vzw de Kerkewegel” heeft daarop een 

paar voorwaarden geformuleerd waaraan moet voldaan worden 

om toelating te geven. Het antwoord van OKRA is mij nog niet 

bekend. 

Persoonlijk vind ik het initiatief van OKRA om het zacht uit te 

drukken een beetje roekeloos. Naar het schijnt staan zij sterk on-

der druk van hun leden die sinds maanden geen ontspanning of 

sociaal contact meer gehad hebben. 

Vergaderen met Blandia in een zaal waar twee uur daarvoor veer-

tig senioren hebben zitten kaarten lijk mij niet aangeraden. 
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Er is ook positie Corona nieuws. 

Op de laatst, veilige, in de vrije natuur met mondkapje gehouden  

bestuursvergadering van Blandia is beslist om voor het werkjaar 

2020-2021 GEEN lidgeld te vragen aan de leden die lid waren op 

31 augustus 2020. Nieuwe leden betalen wel lidgeld a rato van 

het aantal maanden dat wij kunnen vergaderen.  

Gezien een vergadering nog niet voor morgen zal zijn en de 

deelnemers aan de rally zeer benieuwd zijn naar de resultaten 

ervan zijn wij aan het uitdokteren hoe wij een jurering van de 

rallybeelden via de PC kunnen organiseren. Als het lukt kan dit 

gebeuren op dezelfde avond als de geplande vergadering name-

lijk woensdag 9 september. De beelden zouden gedurende een 

bepaalde tijd op een of andere site te bekijken zijn en je zou aan 

ieder beeld live punten kunnen geven. Als dat lukt is dit een pri-

meur voor Blandia. Jullie worden nog op de hoogte gebracht van 

de modaliteiten. 

De meeste leden hebben hun onderwerpen voor de vrije beelden 

al opgegeven. Wie dit nog niet deed kan ze nog aan Marc door-

geven.  

Wanneer wij opnieuw kunnen opstarten zal er veel werk aan de 

winkel zijn om alle opgespaarde activiteiten te laten doorgaan. 

Er is kans dat wij dan meer dan een vergadering per maand zul-

len houden.  

Laten wij hopen op betere tijden om samen te kunnen genieten 

van de prachtige beelden die wij in de laatste maanden zeker 

zullen gemaakt hebben. 

de voorzitter 
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 jurering rally 
Dit zal een primeur worden voor Blandia. Pieter heeft een sys-

teem uitgedokterd om via een soort “conference call” de foto’s 

van de rally te jureren. 

Bekijk op maandag 7 sept zeker jullie mail want daar zal 

uitgelegd worden wat je moet doen om deel te nemen aan de ju-

rering. 

Op dinsdagavond 8 sept, het juiste uur wordt vermeld in de mail, 

wordt een soort algemene repetitie gehouden en uitgelegd hoe 

de jurering verloopt. Je zal een link krijgen waarop je moet inlog-

gen om verbonden te worden met de site waarop de jurering zal 

gebeuren.  

Op woensdag 9 sept is er dan de definitieve jurering. Vanaf 

19u30 kun je inloggen en alles voorbereiden om te jureren. Er 

zijn 240 foto’s te bekijken, dus dit kan even duren. 

De beelden en het puntenformulier 

kunnen op één scherm getoond 

worden. Gemakkelijker is het wan-

neer je over een tweede scherm, 

hetzij een laptop, een tablet of een 

iPhone beschikt. Daarop kan dan 

het puntenformulier getoond wor-

den en kun je de beelden full screen 

bekijken op het hoofdscherm. 

Het klinkt nieuw en misschien een 

beetje ingewikkeld, maar ik heb het 

persoonlijk uitgeprobeerd en het is 

best te doen. 

Je zal ook rechtstreeks gesproken uitleg krijgen. 

Benieuwd hoe dit zal verlopen. 
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huheuhenkaarten  door Johan De Pauw 

Geheugenkaarten 
 

Een digitale camera zonder geheugenkaart is zoals een fiets zonder wie-
len, je hebt er niets aan. Wanneer je gaat fotograferen is je geheugenkaart 
even cruciaal als je accu. Als een van beiden je in de steek laat, mag je het 
fotograferen vergeten. Een extra kaartje en een reservebatterij meenemen 
is een goede gewoonte. Er zijn verschillende soorten geheugenkaarten, af-
hankelijk van je camera, De meest gangbare kaart is de SD-kaart, maar er 
zijn ook CF-kaarten en XQD-kaarten. 
 
Veel of heel veel opslagcapaciteit 
 
De geheugenkaartjes zijn er in alle opslagcapaciteiten. De vraag is of je  
echt een kaartje nodig hebt van 256 GB of 512GB? Bedenk wel dat er als 
iets mis gaat met je geheugenkaart dat het mogelijk is dat deze van het 
ene moment op het andere onleesbaar is en dat je dan in één klap heel 
veel opnames kwijt bent. Hoe groot je geheugenkaart moet zijn moet je zelf 
bepalen. Hoe meer megapixels jouw camera heeft, hoe groter elk fotobe-
stand zal zijn. En fotografeer je in RAW dan zijn je files nog groter. Kaartjes 
van 16 32 of 64 GB volstaan doorgaans want als je thuiskomt na een shoot 
zet je best je opnames liefst zo snel mogelijk op je computer. 
 
Betrouwbaarheid 
 
Je hebt geïnvesteerd in een mooi toestel, koop dan ook kwalitatieve geheu-
genkaarten van betrouwbare merken zoals SanDisk, Lexar en Kingston. De 
SD-kaartjes van Canon, Nikon, en Fuji zijn trouwens ook afkomstig van de-
ze fabrikanten. Waarom zou je enkele euro’s besparen door een B-merk te 
kopen als je met een iets duurdere A-merk meer zekerheid krijgt. Onbeken-
de merken stunten soms met dumping prijzen en met specificaties die hele-
maal niet gehaald worden.  Het tijdschrift Digital Photo Pro heeft eens kwa-
liteitstesten gedaan op geheugenkaarten en enkele testresultaten waren 
echt vernietigend. De meeste goedkope kaartjes van onbekende merken 
haalden niet de beloofde capaciteit en snelheden die op de verpakkingen 
stonden vermeld.  Bespaar ook niet op je kaartlezer en gebruik een degelij-
ke kaartlezer op je computer, zoals de razendsnelle Lexar kaartlezer met 
USB-3 aansluiting. 
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Schrijf- en leessnelheid 
 
Geheugenkaarten hebben een leessnelheid en een schrijfsnelheid. De 
schrijfsnelheid is de snelheid waarmee bestanden op je kaartje geschreven 
worden en die snelheid wordt weergegeven met het aantal MB’s per se-
conde die opgeslagen worden. Die schrijfsnelheid is heel belangrijk bij het 
fotograferen en filmen. Vooral bij burstshots en  sportfotografie wanneer 
veel foto’s snel moeten weggeschreven worden is snelheid belangrijk, an-
ders loopt de buffer van je camera vol en kun je even geen foto’s meer ma-
ken. Zeker bij het filmen van 4K-video’s en 4K-Fotoshoots met 25 foto’s/
sec is een hoge schrijfsnelheid cruciaal. Reken zelf maar eens uit: als je 
burst schiet met 10 foto’s/sec en elke foto is 10 MB, heb je graag dat dit 
met een snelheid van 100MB/sec gaat. Ook voor video in 4K kwaliteit is 
een V90 kaart vereist die 90-150 MB/sec kan wegschrijven. 
 
De leessnelheid geeft weer hoe snel de gegevens van de kaart kunnen ge-
lezen worden bij het overzetten naar de computer. Deze maximum snel-
heid hangt af van de snelheid van de USB poort en van de geheugenkaart-
lezer. Leessnelheden zijn hoger dan schrijfsnelheden, maar de schrijfsnel-
heid is het belangrijkst. Foto’s en videoshots missen omdat je buffer volge-
lopen is en je kaart niet kan volgen, dat is pas erg. De snelheden worden 
bij SD-kaartjes aangeduid in klasses met een getal geschreven in een let-
ter C. 
 
Wissen en Formatteren   
 
Als je een geheugenkaart echt wil leegmaken kan je deze het best format-
teren, Dat geldt voor SD-kaarten, CF-kaarten maar ook voor USB-sticks en 
andere soorten flash geheugens. Wat is nu het verschil tussen wissen en 
formatteren? Als je in je camera kiest om je foto’s of je video’s handmatig 
te verwijderen door “alles wissen” te selecteren, dan heb je inderdaad op 
die manier plaats gemaakt voor nieuwe opnames, toch is dat niet de beste 
manier. Je hebt namelijk die files niet echt verwijderd, je hebt alleen maar 
die ruimte beschikbaar gesteld aan de camera om er een nieuwe foto of 
clip overheen op te slaan. De ruimte op het kaartje is nog wel bezet. Als je 
die geheugenkaart ook in een ander toestel gebruikt herkent deze andere 
camera de overschrijfbare ruimte misschien niet, waardoor de camera 
denkt dat er veel minder ruimte beschikbaar is op het kaartje. Formatteren 
wist alles. Je kunt je geheugenkaarten formatteren in je camera, wanneer 
je deze steeds in dezelfde camera gebruikt is dat de beste optie.  
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Ook als je een nieuwe geheugenkaart koopt, best eerst formatteren in je 
camera, Zo weet je zeker dat de bestandsindeling overeenkomt met die 
van je camera.  Formatteren is een grondiger proces dan het handmatig 
wissen, zo voorkom je foutmeldingen en vervelende communicatieproble-
men tussen je camera en de geheugenkaart. 
 
Als je de kaart uit de kaartsleuf van je computer of de kaartlezer haalt, 
maak dan even de tijd om correct los te koppelen door in Windows rechts-
onder via het USB icoontje te kiezen voor veilig verwijderen. Op een Mac 
kun de “eject” knop gebruiken die op het toetsenbord zit. 
 
Soorten Geheugenkaarten 
 
De meeste toestellen gebruiken SD geheugenkaarten. Als je even googelt 
op het internet vindt je gegarandeerd veel info over de snelle evolutie van 
de types SD kaarten: standaard SD (met 128 tot 2 GB), SDHC (High Capa-
city tot 32 GB) en SDXC (Extended Capacity van 64 GB tot 2TB). UHS 
staat voor Ultra High Speed. Voorbeeld de Sandisk Extreme  SDXC UHS 
vermeldt “150”, de specificaties zijn 150MB leessnelheid en 60MB schrijf-
snelheid. Dit voor een klasse 10 type 3 met de omschrijving Extreme, inder-
daad geen overbodige luxe. UHS-II met vermelding V90 II is voor video 4K 
en Raw al veel beter. 
Neem nu de Lexar Professionel SCXC UHSII V90II: 300 MB/s lees en 260 
MB/sec schrijf. 
 
De Compact Flash geheugenkaart is inmiddels al meer dan 15 jaar oud en 
was wat weggedeemsterd maar wordt tegenwoordig steeds meer en meer 
gebruikt voor professionele digitale camera's. De architectuur van de CF 
kaart laat toe om veel hogere snelheden te kunnen halen dan de snelste 
SD kaarten.  Er komen steeds meer Cfexpress geheugenkaarten bij die 
ontworpen zijn volgens de XQD en CFFAST standaarden. Die nieuwe su-
persnelle kaarten zijn ontwikkeld voor professionele toestellen met schrijf-
snelheden tot 1480 MB/s en leessnelheden tot 1700 MB/s via specifieke 
Cfexpress kaarslezers. Deze peperdure CF geheugenkaarten zijn bestand 
tegen extreme temperaturen, röntgenstraling, electrostatische ontladingen, 
intensieve UV-straling, kortom zij zijn geschrikt voor de meest zware om-
standigheden waar wij, Blandianen, nooit mee geconfronteerd zullen wor-
den. 
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mededelingen 

 Oed je an tgas !! 


