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neem de tijd 

 

Woensdag 30 september 2020 18u30  

Ingang casino, casinostraat. 

Wij verzamelen voor een fotoshoot die bij goed weer 

doorgaat op het strand, de pier en de duinen en bij 

slecht weer in de inkomhal van het casino. 

Zie artikel verder. 
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 editoriaal 
  Fotograferen is een individuele hobby, maar kan even goed in 

groep beoefend worden. Daarom proberen wij bij Blandia van de 

twee walletjes te eten. Je hebt het jaarthema, de vrije onderwer-

pen en de rally die individueel bedoeld zijn. Maar je hebt ook de 

clubvergaderingen en de foto uitstappen die voor de groep be-

stemd zijn. 

In deze Corona tijd zijn vergaderingen in een zaal niet aan de or-

de, maar niets belet je om in je eentje thuis of buiten te fotogra-

feren. In de vorige uitgaven van de Refleks zijn daar een paar 

voorbeelden van getoond.  

Blandia probeert ook de groepswerking in stand te houden. Zo 

hadden wij de jurering van de rally via de PC, het fotograferen 

van de terugplaatsing van de haan op de kerktoren van Uitkerke 

en op 31 september (de vijfde woensdag van de maand ) plan-

nen wij een fotoshoot buiten. Hierover lees je meer verder in dit 

blad. 

Wat de toekomst betreft; het ziet en niet naar uit dat wij onze 

normale maandelijkse vergaderingen in de nabije toekomst zullen 

kunnen hervatten. De gezondheid en veiligheid van onze leden 

komt op de eerste plaats.  

Dit belet echter niet nog verdere foto uitstappen te organiseren. 

Het is de gelegenheid om mekaar in veilige omstandigheden te 

zien en in groep onze hobby te beoe-

fenen. 

Corona tijden kunnen je ook stimule-

ren, nu je toch niet de wereld kunt 

ontdekken om in je dichte omgeving 

te zoeken naar al het mooie dat er 

zeker te fotograferen valt. 

 

Doen, zou ik zo zeggen. 
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fotoshoot  30 sept om 18u30 

Maximum aantal deelnemers is 10 

Wie wil deelnemen verwittigt op voorhand op                                           

digifotoblandia@gmail.com 

Bij meer dan 10 deelnemers herhalen wij deze activiteit op een la-

tere datum,  wie eerst verwittigt komt op 30 sept  

Doel: 

-avondfotografie 

-long exposure 

-beweging in beelden 

-panorama 

Bijzonderheden: 

-verzamelen ingang casino casinostraat om 18u30, einde 20u00 

-statief & fototoestel & extra batterij 

-ND filter voor diegene die er een bezitten en afstandsbediening     

(niet noodzakelijk! ) 

-mondkapje !! 

-parcours van aan het casino tot aan de pier en aanvang duinen! 

-bij slecht weer fotograferen wij binnen in de hal van het casino 
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 uitslag rally 
Zestien leden hebben deelgenomen aan de rally die doorging van 

18 tem 21 juli 2020. 

De jurering gebeurde via de PC, op die manier hebben veertien 

leden hun oordeel en hun quotering gegeven. De foto’s stonden 

15 seconden op het scherm en de punten werden via de 

smartphone of via een ander scherm doorgegeven.  

Deze manier van punten geven heeft het voordeel dat er geen 

papier meer aan te pas komt, dat niet alle cijfertjes manueel 

moeten ingebracht worden om het resultaat te berekenen en dat 

dit resultaat bijna ogenblikkelijk gekend is. 

Twee fotografen hebben niet van elk onderwerp drie foto’s inge-

diend en zijn daardoor achteraan in de rangschikking terechtge-

komen.  Dit betekent niet dat hun individuele foto’s weinig pun-

ten behaald hebben.  

Wij overwegen om in de toekomst, wanneer wij weer in de zaal 

op ons groot scherm kunnen projecteren dezelfde manier van 

punten geven toe te passen. 

Dit is de uitslag: 

1. Robert Vermote   1354 punten 

2. Rika Vandenbroucke  1329 punten 

3. Frans Mertens   1278 punten 

4. Freddy Standaert   1273 punten 

5. Maurits Burggraeve  1208 punten 

 

Op de volgende pagina’s staan de drie foto’s die per onderwerp 

de meeste punten behaalden. 



refleks 395 okt 2020 

 

column 
Hij staat er weer, en hij staat er goed. 

Zij stonden er bij en zij keken er naar.  

Wie is hij? Waar staat hij? Wie zijn zij? Waarom waren zij daar? 

Een hoop Jambersiaanse vragen die hier en nu beantwoord wor-

den. Hij, is de haan op de kerktoren van de Sint-Amandus kerk 

te Uitkerke. Zij, zijn enkele leden van Blandia die over een seri-

eus teleobjectief beschikken.  

Op zaterdag 5 september ll. werd de gouden haan, na bijna twee  

jaar afwezigheid teruggeplaatst op de 48 meter hoge toren van 

de kerk. De Kerkfabriek had daar graag wat foto’s van gehad, 

dus werd aan Blandia gevraagd of zij er iets konden van maken. 

Ook de pers was uitgenodigd maar die konden niet aanwezig 

zijn, dus moest Blandia zorgen voor een paar foto’s om in de lo-

kale kranten te plaatsen. Dit is gebeurd en de foto’s zijn inder-

daad in de krant gepubliceerd. Focus WTV kon er ook niet zijn, 

dus heeft Rika een kort filmpje gemaakt dat aan Focus WTV ge-

stuurd is. Daar is niets van te zien geweest, Uitkerke ligt dan ook 

ver ten oosten van Oostende. 

Rika, Robert, Maurits, Jan O, Filip en uw dienaar hebben zich 

goed geamuseerd en er een stijve nek aan over gehouden. Als 

beloning voor hun werk mochten zij, naast het nuttigen van enig 

nat ook even, gehelmd en geharnast, van de grond gaan. Met de 

enorme kraan  werden zij 50 meter omhoog gehesen tot bij de 

fiere haan. Een prachtig uitzicht, tientallen kilometer ver, was het 

gevolg. Een unieke ervaring. Niet iedereen kan zeggen dat hij op 

50 meter hoogte oog in oog gestaan heeft met een gouden haan. 
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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 !! 

Beste lezer van deze Refleks vanaf de vtbkultuur website. 

Gezien de beperkte opslagcapaciteit van deze site kunnen wei-

nig of geen foto’s geplaatst worden. 

Daarom zijn de winnende foto’s van de rally hier niet te zien. 

Hopelijk komt hier ooit beterschap in. 

 


