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Ook dit is Belgïe 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 november 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 

Projectie en bespreking resultaten van de workshop van 

oktober (breng je resultaten mee) 

Demo door Marc Van Iseghem: het reinigen van de CCD 

van je digitale camera 

 

 

Donderdag 1 december 2022 om 20u00. 

Zaal de Kerkewegel: ledenvergadering. 
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 editoriaal editoriaal 
 
Beste leden, 

Vorige vergadering hebben wij geoefend met de techniek van de invulflits. 

Zowel binnen als buiten, met daglicht, met tegenlicht en in de schemering 

werd de techniek uitgeprobeerd. Voor veel leden was dit een nieuwe erva-

ring, maar na enig proberen en met wat uitleg door de meer ervaren le-

den kon iedereen toch met die techniek overweg. Hopelijk zal dit in de 

toekomst nog voor allen van pas komen. 

Op de vergadering van volgende donderdag zullen wij de resultaten bekij-

ken en bespreken. Breng dus enkele van je foto’s mee. Ook minder ge-

slaagde foto’s kun je tonen, er zal kunnen gezocht worden naar wat mis 

gelopen was en daaruit kan geleerd worden hoe het in de toekomst beter 

kan. 

Heb je mooie foto’s van de twee jonge modellen (de zonen van Frederik) 

breng ze zeker mee. Je kunt ze aan Frederik bezorgen als je zijn e mail 

adres vraagt. 

Iets helemaal anders nu dat ik toch aan iedereen wil laten weten. 

Enkele dagen geleden kreeg ik een telefoontje van de organisator van de 

groep “Venetiaanse maskers”, je weet wel die met hun prachtige kledij die 

ook in Brugge geweest zijn. De groep, een vijftigtal personen, zou op 26 

februari 2023 ter gelegenheid van carnaval naar Blankenberge komen en 

de fotoclub zou de mogelijkheid krijgen ze te fotograferen. Zij vroegen 

aan de “stad” om een plaats ter beschikking te stellen waar zij zich kon-

den omkleden en eventueel iets warms, soep en/of koffie, te voorzien om 

zich wat op te warmen na hun wandeling. De “stad” moest er nog eens 

over nadenken. 

Een paar dagen later kreeg ik die persoon weer aan de telefoon en hij 

zegde dat het bezoek niet kon doorgaan. Ik citeer hier letterlijk wat hij 

verklaarde als antwoord gekregen te hebben.” Daar was geen budget 

voor en zij moesten geen verklede travestieten hebben”. 

Bergrijpe wie kan. 

Persoonlijk vind ik dit erg jammer. Die groep zou zeker veel volk naar 

Blankenberge gebracht hebben en veel zou dit aan de stad niet kosten. 

Is alles wat de man mij vertelde waar, ik weet het niet. In elk geval, in-

dien het zo is vind ik het toch maar niet getuigen van veel fatsoen tegen-

over dergelijke in gans Europa gekende groep. 

De voorzitter 
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blandia bezocht  

 

Wij bezochten de fototentoonstelling ter gelegenheid van het vijfenzeven-

tig jaar bestaan van toneelvereniging “de  Valk” uit Brugge. 

Curator van de tentoonstelling en huisfotograaf van de toneelvereniging 

Marc Van Iseghem stelde een overzichtelijke tentoonstelling samen met 

tientallen oude en recent foto’s van de jubilerende vereniging. 

Enkele collages gaven een overzicht van de vele voorstellingen van de to-

neelgroep door de jaren heen. 

Foto’s op groot formaat toonden niet alleen scenes uit de toneelstukken 

maar gaven ons ook een beeld van de artistieke kwaliteiten van de foto-

graaf. De voorzitter van de vereniging verzekerde ons dat het zeker niet 

gemakkelijk werken is voor een fotograaf om bewegende scenes onder 

moeilijke lichtomstandigheden op een toneel te fotograferen. Iets waar 

Marc, naar onze bescheiden mening tocht wonderwel in geslaagd is. 
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Contrast detectie versus fase detectie. 

 

Fase detectie. 

Bij fase detectie wordt gebruik gemaakt van 2 autofocus sensoren onder in 

de camera. Het is de snelste manier om een beeld scherp te stellen, echter 

iets minder nauwkeuriger: wordt gebruikt bij reflexcamera’s 

Contrast detectie. 

Bij contrast detectie duurt het wat langer om scherp te stellen. De scherp-

stelling gebeurt rechtsreeks via de beeldsensor en is nauwkeuriger. De ca-

mera zoekt naar het hoogste contrast wat ook een scherp of het scherpste 

beeld geeft: wordt gebruikt in compact camera’s, camera’s zonder spiegel 

en spiegelreflexen in live-view. 

Hybride autofocus. 

Bij moderne camera’s kunnen beide systemen gebruikt worden. Bij fasede-

tectie wordt snel het scherpste punt gezocht en vervolgens wordt contrast 

toegepast om een nauwkeuriger en scherper beeld te bereiken. 

  voor u gelezen door Filip Van Cappel 
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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 


