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Donderdag 7 april 2022 om 19u00  
Foto uitstap (zie verder) 

Nadien een korte vergadering in de Kerkewegel om na te 

kaarten. 

 

Donderdag 5 mei 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Projectie met bespreking foto’s van 7 april. 

 

Donderdag 2 juni 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Vergadering: projectie opdrachten en jaarthema. 

 

Donderdag 30 juni 2022 om 20u00  
Zaal de Kerkewegel 

Vergadering 
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 editoriaal 
  Beste leden, 

Op 31 maart hadden wij de heer Dirk Colaert te gast die ons een zeer inte-

ressante uitleg gaf over 

de voorwaarden om een 

perfecte fotoafdruk te 

laten maken. Ik zeg wel 

laten want als je het 

toestel ziet waarmee hij 

de foto’s afdrukt en alle 

instellingen en kalibra-

ties die ermee gepaard 

gaan is het duidelijk dat 

dit niet voor de modale 

amateur weggelegd 

is.Als het de eerste keer is dat je met deze materie geconfronteerd wordt 

kan het wel wat overdonderend overkomen, zeker als alles op een korte 

tijd uitgelegd wordt. Daarom zit naast deze Refleks ook de powerpoint 

presentatie die de heer Colaert zo vriendelijk was ons te bezorgen. Zo kun 

je op je eigen tempo alles nog eens rustig bekijken.Op zijn website kun je 

ook alle inlichtingen zien om door hem je foto’s te laten afdrukken. 

Op donderdag 7 april is er geen gewone vergadering, maar gaan wij zelf 

fotograferen. Wij verzamelen om19u00 aan de “kiss en ride” zone van het 

station aan de ingang Kerkstraat. 

Van daar vertrekken wij richting Uitkerke en de Kerkewegel. Wij voorzien 

daar omstreeks 21u00 aan te komen. Wij kunnen er  nog even nakaarten 

over de voorbije twee uur.  

Wij passeren aan minder gekende plaatsen waar het toch interessant is 

om te fotograferen. Een voorsmaakje van wat te verwachten is werd door 

Robert op de facebookpagina van Blandia geplaatst. De totale te overbrug-

gen afstand is 1800 meter. Daarvoor voorzien wij twee uur. Dit moet zelfs 

voor een niet getrainde huisjesslak een te doene opgave zijn. 

Als je met de auto tot aan het station kom kun je na 19u00 blijven parke-

ren in de blauwe- en de betalende zone. Wij voorzien ook vervoer vanuit 

de Kerkewegel terug naar het station. 

Wij hopen op goed fotografieweer en indien niet worden jullie voor 18u00 

per mail verwittigd van een alternatief. Dus hou je brievenbus in de gaten. 

Tot donderdag 

De voorzitter 
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Panning  door Filip VanCappel      
Hoe het best een panning maken? 

 

Panning is een niet zo eenvoudige techniek waarbij de fotograaf zijn came-

ra mee beweegt met een bewegend object en waarbij de achtergrond een 

gestreept effect vertoont. Dit bekomt men door een lange sluitertijd te ge-

bruiken van 1/60 of zelfs 1/40 seconde, dit naargelang de snelheid van het 

onderwerp en het gewenste effect. Het mee bewegen kan zowel vanaf een 

statief als uit de hand gebeuren. 

Belangrijk is om in continu autofocus (C AF) met sluitertijdvoorkeur en zon-

der stabilisatie (VR) te werken. Eventueel enkel verticale stabilisatie ge-

bruiken als die voor handen is. 

Pannen in de manuele (M) stand met scherpstellen op een vooraf bepaald 

punt (vermoedelijke passage van het onderwerp) is niet zo’n goed idee, het 

vermindert de slaagkans aanzienlijk. 

Belangrijk is om in “burst-modus” te werken: dit geeft meer kans op een 

goede foto. 

Als camera gebruik ik mij Nikon D 500 die speciaal voor dit werk (sport) 

gebouwd is en ook een snel-

le AF lens. Met een snelheid 

van 10 beelden per seconde 

schiet ik een vijftal beelden. 

Het scherpstelpunt van mijn 

camera blijf ik richten op één 

detail van het onderwerp, zo 

slaag ik er in om bijna altijd 

één of meerdere opnames te 

hebben met een goede 

scherpte. 

Als je uit de losse hand foto-

grafeert is het belangrijk de 

ellebogen stevig tegen het lichaam te houden en een draaiende beweging 

te maken vanuit de heupen. 

Vooraf op een bepaald punt scherpstellen kan interessant zijn omdat de au-

tofocus dan nog nauwelijks moet corrigeren. 

 

Probeer dit even uit en  
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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 

Nu de corona maatregelen sterk versoepeld zijn kunnen wij weer min of 

meer veilig vergaderen. Met ons aantal aanwezigen is er geen probleem. 

De ventilatie in de zaal is voldoende om het CO2 peil laag genoeg te hou-

den. Er is ook voldoende ruimte om wat afstand te houden. 

Wij zullen aan de ingang van de zaal geen covid safe ticket eisen maar 

vragen dat alle leden hun verantwoordelijkheidszin te laten spreken en bij 

twijfel over hun gezondheidstoestand niet naar de vergadering komen. 

Zij die het wensen kunnen altijd hun mondmasker aanhouden, zeker tij-

dens verplaatsingen in de zaal. 

In het cultuurcentrum Scarpoord in Knokke-Heist loopt nog tot 12 juli een toonstelling 

met werken van twee fotografen; Frieke Janssens en Servaas Van Belle. 

Blandia plant een gezamenlijk bezoek op een later te bepalen datum. 

Op de valreep: 

Studio 1 uit Brugge stelt werken ten toon op 2 en 3 april telkens van 

10u00 tot 18u00. 

Locatie: zaal Onze Ark, St. Michielslaan 35  te St. Michiels 


