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neem de tijd 

 

 

Donderdag 3 maart 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Eerste vergadering van het jaar na coronastop 

 

Donderdag 31 maart 2022 om 20u00 
Zaal de kerkewegel 

Babbelavond 

 

Donderdag 7 april 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 

Donderdag 5 mei 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 

Donderdag 2 juni 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 

Donderdag 30 juni 2022 om 20u00  
Zaal de kerkewegel 

Vergadering 

 



refleks 408 febr 2022 

 editoriaal 
 

 

Beste leden, 

 

Jullie hebben zeker tevergeefs uitgekeken naar jullie geliefde Refleks van 

de maand januari 2022. Tot onze spijt is die er inderdaad nooit gekomen. 

Als uitleg voor het uitblijven, de eerste keer in de lange jaren dat dit 

blaadje maandelijks verschijnt, zegt men dan “wegens omstandigheden”. 

Wel deze omstandigheden waren dubbel. Ten eerste was er omwille van 

corona niets te doen en niets te melden bij Blandia en ten tweede had “de 

redactie” in die periode andere zorgen dan teksten schrijven. 

Het tweede probleem is nu gelukkig opgelost,  wat het eerste betreft staan 

wij eigenlijk nog even ver als vorig jaar. De maatregelen zijn sedert 28 ja-

nuari wel wat versoepeld, de zaal kan terug open mits enkele beperkingen, 

maar “omie Kron” is nog verre van verdwenen. 

Uit voorzichtigheid zullen wij in februari nog geen vergadering houden. Als 

de situatie verbetert en er geen nieuwe variant (misschien een “opie 

Kron”) opdaagt houden wij onze eerste van 2022 op donderdag 3 maart. 

De volgende vergaderingen zijn dan telkens op de eerste en eventueel vijf-

de donderdag van de maand. 

Vanaf drie maart nemen wij met veel enthousiasme opnieuw de draad op 

en zien wij mekaar iedere maand terug.  

Ondertussen is VTB kultuur, de vereniging onder wiens paraplu wij zitten 

van naam veranderd. Voortaan wordt het “cultuursmakers”. De progressie-

ve “K” is ook veranderd in de meer conservatieve “C”, benieuwd of dit een 

betekenis zal hebben. 

Verder wens ik aan allen, wel met enige vertraging en in zoverre ik het niet 

lijfelijk kon doen, een gezond en voorspoedig 2022.  

Bij leven en welzijn, zoals dat heet, hopen wij alle leden terug te zien op 

de eerste donderdag van maart. 

 

De voorzitter 
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voor u gelezen    door Filip Van Cappel 

In de kijker :  

Moderne variant van de  technische camera: 

Het magische van tilt-shiftlenzen 

Een tilt-shiftlens is een gespecialiseerde primelens zonder autofocus vooral 
gebruikt voor architectuur-,portret-,product- en landschapsfotografie waar-
bij zowel het perspectief gecorrigeerd als het scherpstelvlak veranderd kan 
worden. 

Twee functies : 

-shift : beeld wordt verschoven door het achterste van het objectief te ver-
schuiven naar boven of naar beneden. Vb. bij het naar boven kantelen van 
de camera is het alsof gebouwen achterover vallen (perspectiefvervorming). 
Door te shiften vallen de lijnen recht. 

-tilt: beeld wordt gekanteld door het voorste gedeelte van het objectief te 
kantelen waarbij de scherptediepte verlegd, verkleind of vergroot wordt. 
Normaal staat het scherptevlak evenwijdig aan de sensor. Bij het tilten ver-
plaats je het scherptevlak. Door de lens vb. naar beneden te kantelen ver-
plaats je het scherptevlak naar beneden en kan je zowel de voorgrond als 
de achtergrond scherp krijgen. Eenvoudiger methode dan focusstacking 

-Ook bestaat software om dit doel te bereiken: o.a. tiltshiftmaker en gratis 
te verkrijgen. 

-gebruik : altijd werken vanaf statief en liefst camera in live view stand. 

-de objectieven zijn wel prijzig je betaalt vanaf 1000€ tot wel 5000€. 
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 refleks is een erkend tijdschrift door cultuursmakers 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: freddy standaert, Koning Leopold III plein 14.0401, 8370 Blan-

kenberge 

 facebook.com/fotoclubblandia 

mededelingen 

De cursisten fotografie van het SNT stellen hun werk voor op verschillende 

plaatsen in de stad Brugge. Er is een wandelroute uitgestippeld om alle lo-

caties te bezichtigen.  

39 personen die zich “fotograaf” mogen noemen stelen ook hun werk voor 

op een digitale foto expo: portfolio januari 2022. 

Kijk op de site portfolio.snt.be 

 

Het zou interessant zijn om jullie oordeel te weten over de verschillende 

deelnemers en of zij allemaal terecht de epitheton “fotograaf” mogen ge-

bruiken. 

Kruip achter je toetsenbord en geef je mening door aan de redactie op: 

digifotoblandia@gmail.com 


