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Tot onze grote spijt. 

Geen groepsactiviteiten tot nader order. 
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 editoriaal 
 
Beste leden, 

Een eeuw geleden schreef de dichter Gentil Antheunis al:  

t’ Zijn droeve tijden als de oorlog woedt,  

Als mensen men slacht lijk dieren….. 

Vervang “de oorlog” door “Corona” en het gedicht is weer bran-

dend actueel.  

Er zijn natuurlijk leukere dingen om over te schrijven en wij wor-

den ganse dagen overspoeld door tragische berichten, maar wij 

zullen ons moeten aanpassen en er hopelijk een niet zo lange tijd 

moeten mee leren leven. 

Het openbaar leven wordt langzamerhand weer volledig lamge-

legd. Ook voor verenigingen is er geen zicht op beterschap. Maar 

dat belet niet dat je als individu niet actief kunt blijven, zij het op 

de meest veilige manier. Het is nu niet het moment om als ama-

teur fotograaf je toestel aan de muur te hangen of het op zolder 

te laten roesten. In je huis of in je naaste omgeving is er genoeg 

te zien om creatief met fotografie bezig te zijn. Macro, tabletop, 

portret, stilleven, boudoir (voor de liefhebbers), keuze te over. 

Er komt een tijd waarop je al je experimenten aan de wereld en 

de Blandia leden zult kunnen tonen. Wij zullen extra vergaderin-

gen moeten inlassen om al dat moois te bekijken. 

Maurits Burggraeve is er alvast mee begonnen. Met gekleurde 

kerstboomlichtjes en de sluitertijd van zijn camera op “bulb” 

maakte hij abstracte lichtfiguren.  

Ook Marc Van Iseghem was actief bezig met tabletop-fotografie. 

Voorbeelden van creativiteit om na te volgen.  

De resultaten staan op volgende bladzijde. 

Heb jij ook iets te tonen, stuur het door naar 

“digifotoblandia@gmail.com” het komt in de volgende Refleks. 

Dit “gazetje” is nog altijd DE manier om met mekaar contact te 

houden. 

De voorzitter 
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fotoshoot 
Het voorlopig laatste exploot van Blandia was de fotoshoot van 

woensdag 9 september ll. 

Door de toen heersende bubbelregel konden slechts tien leden 

deelnemen. Om familiale redenen moest iemand op de valreep 

afhaken zodat negen fotografen zoals voorzien samenkwamen 

aan de ingang van het casino. 

Bij slecht weer zou binnen in het casino gefotografeerd worden 

en als het weer het toeliet buiten op het strand. 

Net om halfzeven hield het op met regenen zodat allen naar het 

strand vertrokken. Het opzet van deze activiteit was om ND fil-

ters (gebruik van extreem lange sluitertijd) uit te proberen en 

om avondopnames te maken. 

Niet iedereen had zo een filter, dus het was even wachten om er 

eentje te kunnen gebruiken. Ondertussen was er sfeer genoeg 

op het strand om bezig te zijn. Om ons de druilerige regen van 

die dag te doen vergeten hulde de avondzon zich in een vaalrode 

sluier, een gebaar dat met dank en veel geklik aanvaard werd. 

En toen verscheen een oude mysterieuze man op het strand. 

Donker gekleed, alleen de knopen van zijn jas leken licht uit te 

stralen. Met een iets te grote hoed op en leunend op een wan-

delstok strompelde hij door het zand. Het was alsof een figuur uit 

een schilderij van Leon Spilliaert weggelopen was en vanuit 

Oostende op het strand van Blankenberge ronddwaalde. Wie er 

vlug bij was kon hem fotograferen want even snel als hij ver-

scheen ver-

dween hij ook 

weer.  

Een ontmoe-

ting en een 

avond om 

niet te verge-

ten. 

Freddy 
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 voorstel 

 

Nu wij niet kunnen bijeenkomen in clubverband om samen naar 

onze foto’s te kijken, wil het bestuur volgend voorstel lanceren. 

Om de maand wordt in de Refleks een thema opgegeven. 

Van dit thema mag ieder lid maximum twee foto’s doorsturen 

naar digifotoblandia@gmail.com 

Wij starten met het thema “HERFST” 

Heb je één of twee prachtige herfstfoto’s, stuur ze door tegen ten 

laatste 25 november. Zij komen in de Refleks van decem-

ber. 

Als het kan foto’s met volgende eigenschappen 

pixels 1920 x 1080 en 72 dpi. 

Kun je dit niet zelf, geen nood de redactie doet het voor jou. 

Doorsturen kun je via “we transfer” of gewoon per mail. 

 

Wij hopen op een massale deelname !!! 
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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 !! 


