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foto: Rika Vandenbroucke 

Deze foto behaalde de meeste 

punten van alle rallyfoto’s. 
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Tot nader bericht worden alle gezamenlijke activi-

teiten van Blandia opgeschort. 
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 editoriaal 
  

Beste leden, 

 

Wij geraken er maar niet van af. 

Uit bezorgdheid voor de gezondheid van onze leden heeft het 

bestuur opnieuw moeten beslissen om alle activiteiten van 

Blandia voorlopig tot maart 2022 op hold te zetten. 

De “Kerkewegel” zal waarschijnlijk ook gesloten worden voor 

alle bijeenkomsten. 

Dit belet echter niet dat je zelf niet meer kunt fotograferen. 

Alleen in de natuur, of in je geïmproviseerde studio, kun je naar 

hartenlust je hobby blijven beoefenen. 

Kun je niet wachten om je resultaten te tonen tot we weer lijfe-

lijk kunnen vergaderen zet ze dan op de facebookpagina van 

Blandia. 

Gebruik deze pagina alleen om foto’s op te plaatsen. Persoonlij-

ke boodschappen of mededelingen kunnen liefst langs andere 

kanalen gebeuren. 

Wij zijn aan het uitkijken om een soort WhatsApp groep te star-

ten waar alle leden hun ei op kwijt kunnen. 

 

Hou het ondertussen gezond en blijf fotograferen. 

 

de voorzitter 
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uitslag rally 
  
Dit is de uitslag van de rally 2021. 

 

1. Rika Vandenbroucke met 1633 punten 

2. Daniël Fockenier met 1591 punten 

3. Freddy Standaert met 1558 punten 

4. Sylvia Van Droogenbroeck met 1526 punten 

5. Filip Van Kappel met 1505 punten 

 

De rangschikking van deze rally is opgemaakt volgens het totaal 

aantal punten op alle foto’s van elke deelnemer. 

Wie op één of twee foto’s veel punten behaalde, maar op alle an-

dere wat minder kan dus lager eindigen. 

Wie op alle foto’s een mooi gemiddelde haalde kan bijgevolg ook 

hoger in de rangschikking staan. 

Zestien leden hebben aan deze rally deelgenomen. Een paar heb-

ben niet van elk onderwerp drie foto’s ingediend. Deze laatste 

hadden dus geen grote kans om in het totaal veel punten te be-

halen. Wat niet belet dat zij per onderwerp toch bij de besten 

konden zijn.  
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dier 

1 

Rika Vandenbroucke 

2 

Marc Van Iseghem 

3 

Freddy Standaert 
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gebouw 

1 

Rika Vandenbroucke 

2 

Jan Bervoet 

3. Frans Mertens 
3.Daniël Fockenier 
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kunst 

1. 

Daniël Fockenier 

2. 

Robert Vermote 

3. 

Marc Van Iseghem 
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mens 

1. 

Rika Vandenbroucke 

2. 

Daniël Fockenier 

3. 

Marc Van Iseghem 
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natuur 

 

1. 

Robert Vermote 

2. 

Rika Vandenbroucke 

3. 

Freddy Standaert 
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In de kijker : mechanische sluiter versus elektronische sluiter 

 

Om ervoor te zorgen dat beelden optimaal worden belicht, wordt 

de hoeveelheid licht die de beeldsensor bereikt gedoseerd door 2 

mechanismen : de mechanische sluiter en/of de elektronische 

sluiter (e-sluiter) 

De mechanische sluiter bevindt zich voor de sensor waarbij het 

eerste en het tweede gordijn wordt geopend en gesloten om zo 

de belichting te regelen, zij bepalen hoe lang de belichting van de 

sensor duurt. Nadelen zijn wel het geluid tijdens het openklappen 

van de spiegel  en de slijtage van de elementen. Verder heb je  

een spleetsluiter of een centraalsluiter. Dit is het gebruikelijke 

systeem bij spiegelreflexen. 

Een elektronische sluiter schakelt de beeldsensor in en uit en zet 

deze onder spanning om de belichting te regelen. Voordelen zijn 

de mogelijkheid van kortere sluitertijden, geluidloos, hogere 

beeldsnelheid in burstmodus (meer bps), minder trilling en on-

scherpte, maar de  flitssynchronisatie is wel veeleer trager. 

Elektronische sluiter o.a. bij systeemcamera’s en bij spiegelre-

flexen bij gebruik van live-view.   

 

voor u gelezen    door Filip Van Cappel 
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