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Tot onze grote spijt. 

Geen groepsactiviteiten tot nader order. 
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 editoriaal 
  

Beste leden, 

Ik zal het niet meer over “C...” hebben. Ik wil beginnen met de 

leden te bedanken die foto’s ingezonden hebben voor het thema 

“herfst”. Zo komt een mens nog eens uit zijn kot nietwaar.  

Doe zo voort en voor diegenen die nog in hun luie zetel zitten: 

spring recht, neem je fototoestel en werk aan de volgende winter-

opdracht. Over het onderwerp lees je op pagina 5. 

Aldus bevat deze Refleks veel foto’s en die kun je slechts in het 

begin van de maand bekijken. Om een betere toegankelijkheid tot 

die foto’s te hebben is er door Robert Vermote een Facebook pagi-

na aangemaakt waarop alle leden hun werken kwijt kunnen. 

Dit is een primeur voor Blandia en al is  onze fotoclub net geen 

drieënveertig jaar jong, wij moeten mee zijn met onze tijd.  

Ik hoop dat de leden van deze mogelijkheid gebruik zullen maken 

om hun werken aan mekaar te tonen. Je kunt gerust ook je com-

mentaar kwijt, maar hou het in de Blandia stijl, t.t.z. zoek geen 

controverse. Met een opbouwende kritiek bereik je meer dan met 

wat men tegenwoordig “bagger” noemt.  

Op onze Facebookpagina houden wij het proper en beleefd.  Dat is 

de beste manier om de kameraadschappelijke sfeer van de club te 

behouden.   

Mag ik jullie verder veel moed toewensen om de strenge regels 

nog een beetje vol te houden. Aan alles komt een eind en aan een 

worst zelfs twee. 

Met de nakende feestdagen in het vooruitzicht wens ik dat jullie 

er het beste kunnen van maken en ik ben er van overtuigd dat 

2021 een beter jaar zal zijn dan het snel te vergeten 2020. 

De voorzitter 
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nieuws 

Beste leden, 

In deze corona tijd waarin wij niet kunnen samenkomen om el-

kaars werken te zien is Blandia op zoek gegaan naar een alter-

natief. 

Na afwegen van enkele mogelijkheden kwamen wij tot een op-

lossing die voor ieder lid haalbaar moet zijn. 

Via een gesloten Facebook groep willen wij alle leden de kans 

geven om hun foto’s, montages en commentaren met de ande-

ren te delen. 

Om dit mogelijk te maken werd er een Facebook account aange-

maakt met als naam “Blandia ledensite”. Tot deze site zullen al-

leen geregistreerde leden van Blandia toegang hebben. 

Om op deze pagina te komen heb je wel een eigen facebook ac-

count nodig. Heb je die niet dan kun je die aanmaken. In de bij-

lage naast deze Refleks staat klaar en duidelijk uitgelegd hoe 

één en ander in zijn werk gaat. Niet alleen om de pagina aan te 

maken maar ook hoe je verder te werk moet gaan om zaken er 

op te plaatsen.  

Wat je op deze pagina plaatst kan alleen door toegelaten bezoe-

kers bekeken worden. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk aan de 

leden om de inhoud van deze site niet verder te verdelen noch  

voor om het even wat te gebruiken. Wie zich daar niet aan zou 

houden kan uit de groep verbannen worden. 

Leden die wensen deel uit te maken van deze groep moeten dit 

kenbaar maken aan Robert Vermote via een Facebook vriend-

schapsverzoek.  

Vermote Robert is te herkennen aan de profielfoto met een klap-

roos. 

Dit is een experiment, het zal van jullie leden afhangen of het 

een succes wordt.  
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 goed bezig 

Ook Femke Coene zit fotografisch niet stil. 

Zij is de “honderd dagen challenge” aangegaan. Dit betekent dat 

ze gedurende honderd dagen elke dag minstens één foto moet 

nemen. 

Wie van jullie durft ook deze uitdaging aan? 

Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen. Zo heb je elke dag een 

reden om te fotograferen. In deze coronatijd de meest creatieve 

manier om je nuttig bezig te houden. 

 

Hier enkele resultaten van haar “challenge”.   
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herfst 
 

De oproep om herfstfoto’s door te sturen werd goed beantwoord. 

Vijftien leden hebben iets ingezonden. Hun werk zie je op de vol-

gende pagina's. 

Wellicht is dit de laatste keer dat de foto’s op deze manier moe-

ten getoond worden. Vanaf volgende opdracht kunnen de foto’s 

op de facebook pagina terecht. Twee foto’s per lid zoals gewoon-

lijk. 

Ook voor de maand december hebben wij voor jullie een op-

dracht. Deze luidt “LICHT IN DE DUISTERNIS”.  

In deze donkere winterperiode is er overal licht te zien. Onder-

werpen genoeg dus om je bot te vieren. Wil je het thema filoso-

fisch benaderen, dat kan ook, maar dan misschien met een klein 

woordje uitleg erbij. Op de facebookpagina is dit ook mogelijk. 

Je kunt dit alles kwijt tot 31 december 2020. 

In januari volgt een nieuwe opdracht. 

 

Op de volgende pagina’s de resultaten van het thema “herfst”. 
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Joke  Luyten 
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Sonia Debaets 
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Rita Bruynooghe 
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Femke Coene 
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Maurits Burggraeve 
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Jean Simoens 
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Robert Vermote 
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Filip Van Cappel 
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Daniël Fockenier 
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Jaak Van Audenaerde 
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Jan Otte 
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Marc Van Iseghem 
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Norbert Van Zandweghe 
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Rika Vandenbroucke 
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Freddy Standaert 
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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 !! 


