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20, 21 en 22 juli 2021 

Blandia rally 

 

8 september 2021 

vergadering 

 

29 september 2021 

babbelavond 

 

13 oktober 2021 

vergadering 

 

10 november 2021 

vergadering 

 

8 december 2021 

vergadering 

 

29 december 2021 

vergadering 
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 editoriaal 
 

 

Beste leden, 

 

Optimistisch zoals wij altijd zijn hebben wij een kalender opge-

steld met de data van de volgende Blandia activiteiten. 

Of alles zal kunnen doorgaan zoals gepland hangt af van de situ-

atie van het ogenblik. 

Toch durven wij hopen dat wij in september de normale werking 

van Blandia zullen kunnen hervatten. De zaal is gereserveerd. 

De concrete invulling van de vergaderingen zal later bekeken 

worden en zal afhangen van wat mag of niet mag. De data kun je 

alvast in je agenda noteren. 

Hoe dan ook, wij kijken er naar uit om iedereen in goede gezond-

heid en vol enthousiasme weer te zien na de zomer. 

De rally gaat in elk geval door. De formule zal dezelfde zijn als 

vorig jaar dus gespreid over drie dagen en coronaproof. 

Meer details daarover worden op tijd en stond meegedeeld. 

Als wij de draad van voor corona terug opnemen zal op de eerste 

vergadering die kan doorgaan de projectie van de avonduitstap 

naar Oostende op het programma staan. Hopelijk hebben de 

deelnemers aan die uitstap nog hun beelden bewaard. 

Ten slotte nog een woordje van dank aan allen die onze face-

bookpagina regelmatig spijzen met de vruchten van hun fotogra-

fische arbeid en ook aan zij die kopij bezorgen voor de Refleks. 

Hou het allen nog een tijdje vol en hopelijk zien wij mekaar terug 

bij leven en welzijn op acht september. 

De voorzitter 
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voor u gelezen 

door Robert Vermote 

 

“De migrantenmoeder” Dorothea Lange. 

 

Het verhaal achter de foto! 

Storytelling? 

 

 

 

 

Deze foto - beter bekend als “De Migrantenmoeder’”-  is een por-
tret van Florence Owens Thompson met haar kinderen. Dit portret 
werd gemaakt door Dorothea Lange in een erwtenplukkerskamp in 
Nipomo Californië in 1936. Deze iconische foto werd één van de 
symbolen van de Grote Depressie in Amerika. 

Dorothea Lange laat de familie zien in al haar kwetsbaarheid maar 
ook vol veerkracht.  

Ze maakte de foto in opdracht van de Resettlement Administrati-
on, dat als doel had om boeren en landarbeiders die het moeilijk 
hadden te herlocaliseren en te ondersteunen door goedkopere 
kleine leningen aan te bieden.  

Toch is de foto nogal omstreden daar hij gepubliceerd werd terwijl 
Lange (de fotografe) Owens had verzekerd dat hij uitsluitend voor 
onderzoeksdoeleinden zou worden gebruikt.  

Florence Owens voelde zich namelijk misbruikt en niet goed weer-
gegeven.  

Na de toevallige ontmoeting van tien minuten met de fotograaf 
was haar foto een icoon geworden zonder dat zij of haar familie er 
beter van waren geworden.  

De foto werd gepubliceerd in diverse kranten met daarbij de dui-
ding dat het ging om een vrouw die in een tent leefde met haar 
drie kinderen, die net de banden van haar auto hadden moeten 
verkopen om eten voor de kinderen te kunnen veroorloven.  

De waarheid is echter dat ze samen met haar man en haar zeven 
kinderen onderweg was naar een boerderij, waar ze waren inge-
huurd als seizoenarbeiders. Toen brak de aandrijfriem van de auto.  
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Terwijl haar man met één van de kinderen onderweg was naar het 
eerstvolgende dorp, had Florence een tent opgezet om te koken en 
te schuilen. Toen passeerde Dorothea Lange en maakte de bewus-
te fotoreportage.  

Daarbij werden opzettelijk de rest van haar kinderen uit beeld ge-
houden omdat die anders minder sympathie zouden opwekken. 
Haar linkerhand werd later in een donkere kamer weggewerkt om 
zo een sterker beeld te bekomen.  

 

Hier is de fotografe Lang een verhalenvertelster die met een voor-
opgesteld doel een verhaal aan haar kijkers vertelt. Is dit on-
ethisch? Maakte ze de foto wat simpeler om toch de boodschap 
door te geven?  

Ze heeft in elk geval haar doel niet gemist en zo op haar manier 
bijgedragen aan het welslagen van de campagne om fondsen in te 
zamelen voor de Resettlement Administration. 

 

Referentie:  

1) Fotografie 80 meesterwerken uitgelegd van Val Williams en uit-
gegeven bij Librero  

2) 1001 foto’s die je gezien moet hebben! Uitgegeven bij Libero. 

 

https://d.docs.live.net/7c46799e4e915e36/Blandia/De-migrantenfamilie-Dorothea-Lange.docx 
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sterrensporen fotograferen 
door Rita Bruynooghe en Robert Vermote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lente is volop aan de gang en vanaf nu kunnen we ‘s avonds 

eens er op uit trekken om sterrensporen te fotograferen!  

In de volgende beknopte beschrijving zullen we uitleggen welk 

materiaal je hiervoor nodig hebt, welke instellingen je het best 

hanteert en hoe je het best alles afwerkt. Dit alles aangevuld met  

tips en tricks! 

Benodigdheden 

Een camera met volle batterij, een statief, een kompas en een 

zaklamp zijn zeker noodzakelijk.  

In plaats van een kompas kan men ook een soortgelijke app 

downloaden voor de smartphone. 

 

De juiste locatie:  

Een wijds landschap met eventueel in de voorgrond een object 

om op scherp te stellen (zie foto hierboven). 

Een omgeving met zo weinig mogelijk lichtpollutie (bv. van een 

autoweg, straat of woongebied).  

De juiste locatie vinden in onze omstreken is een uitdaging. Pro-

beer dit gewoon eens uit; bv. in een park of je eigen tuin. Dat 

is al een begin! 

We gebruiken bij voorkeur een groothoeklens of de standaardlens. 
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Instellingen  

We zijn ter plaatse op onze locatie. Het eerste wat we doen is het 

Noorden zoeken op ons kompas of app. Dit wordt de rich-

ting voor onze camera. Dan is het een kwestie van de Poolster 

(ligt in de verlengde van de as van de aarde) te vinden. De Pool-

ster zal het middelpunt van uw sterrensporen vormen!  

 

 

 

 

De instellingen voor onderstaande foto’s zijn : 

24 mm full frame of 16 mm crop sensor. 

Serie opname instellen  / Sluitertijd 5 sec 

Diafragma : tussen 4 en 7,1 we fotograferen in mode 

MANUEEL 

Iso : afhankelijk van de lichtpollutie rondom ISO 800. 

Veel pollutie lagere iso en omgekeerd met een maximum van 

ISO 1600.  

Maar weet : hoe lager ISO hoe minder sterren je zal zien 

(uitproberen is hier ook de boodschap!)  

Kwaliteit van de opnamen : bij voorkeur RAW ,JPG (fine) 

kan ook. 

Camera scherpstellen en nadien AF autofocus uitzetten! 

Beeldstabilisatie uit!  

De poolster staat altijd in het noorden! 

 

De makkelijkste manier om de Poolster 

te vinden, is om eerst de “Grote Beer" of 

het "Steelpannetje" te zoeken.  

De Grote Beer is 's nachts bij heldere he-

mel altijd zichtbaar. Dit sterrenbeeld – 

net zoals alle andere sterren -  draait om 

de poolster heen (zie foto). 

Heb je dit sterrenbeeld gevonden? 

Ga dan ongeveer 5 maal de afstand tus-

sen de laatste twee sterren (die de zij-

kant van het pannetje vormen)  

naar "boven".  

Als het goed is kom je dan uit bij 

de poolster. 
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Neem een testfoto en controleer de instellingen. Bij in-

zoomen zou je een ster of een lichtpunt moeten waarnemen. 

Nu bepalen we de interval (tijd tussen opnames). Bij ons 

was dit 5 sec. Een kleine berekening : met interval van 5 sec 

en een opnametijd van 5 sec kun je ongeveer 240 opnames 

maken. De duur van de opname : (5+5)x240 opnames : 60 

sec  = 30 min. Let wel minder opnames leveren een minder 

vloeiend of compleet resultaat! 

 

Voorbeeld try out Rita (vanuit tuin)              Voorbeeld try out Robert (park de Craene) 

Foto’s stapelen tot één foto 

Nu komen we aan het meest opwindende deel!   

 

Importeer alle foto’s in Light Room of Camera Raw. Hier kun je 

de lens- kleur- en andere correcties om te fine tunen uitvoeren. 

Foto’s exporten in Jpg naar een afzonderlijke map. 

Nu heb je Star Stax nodig: een gratis te downloaden programma 

voor zowel MAC als Windows. Dit programma helpt je om je 

foto’s te stapelen.  

Hiervoor selecteer alle foto’s uit de map en sleep je die in het 

programma. Dit is het meest opwindende moment want je ziet in 

real time de opbouw van je eindresultaat.  

Als laatste benoemen en bewaren we de foto’s. Klaar is Kees!  
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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 !! 

Van 3 mei tot 30 juni  loopt er een fototentoonstelling in het 

groot salon van de bibliotheek in Blankenberge van fotgrafe As-

trid Dumolyn onder het thema “Shoreline of wonder”. 

Zelf beschrijft zij haar fotografie als volgt: “ik vind het moeilijk 

om mijn stijl te beschrijven. Veel mensen noemen het magische 

kunst. Daar zit het dromerig effect van de Lee filter voor iets tus-

sen. De bedoeling van mijn fotoreeks is rust brengen bij mensen. 

Openingsuren bib: 

Maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 18u. 

Woensdag en vrijdag van 14u tot 19u. 

Zaterdag van 10u tot 13u. 

Als je de tentoonstelling gaat bezoeken en je hebt er iets over te 

vertellen kruip dan in je pen en spui je oordeel op de gesloten 

facebook pagina van Blandia of zend je bevindingen naar de re-

dactie van de Refleks. 
digifotoblandia@gmail.com 


