Nieuwe opdracht : de watertoren van Bredene
Tijdens de samenkomst van 26 maart 2015 werd na de bekendmaking van de winnaar voor de
opdracht “Bokeh” het nieuwe thema voor de tweemaandelijkse clubwedstrijd door het bestuur van
fotoclub ObjektiV aangekondigd.
De woorden indachtig van de schepen van cultuur, die onze tentoonstelling in januari opende,
besloot het bestuur van ObjektiV de leden de volgende opdracht mee te geven : maak de beste
foto van de vernieuwde watertoren van Bredene; al dan niet met de kleurrijke belichting.
Tot donderdag 25 juni a.s. krijgen de leden de tijd om een mooie, originele foto van de watertoren
te maken. Veel succes aan allen !

ObjektiV neemt
Bredense
watertoren in het
vizier
De creatieve fotografen van ObjektiV
kwamen op 23 april jl. tijdens het zgn.
“gouden uur” samen aan de watertoren
van Bredene.
De watertoren werd vanuit verschillende en interessante locaties gefotografeerd.
Op deze praktijkavond maakten de leden tevens kennis met het gouden uur en het blauwe uurtje.
Vanuit het recreatiedomein Grasduinen werd de Bredense watertoren in het volledige donker op
de gevoelige digitale kaartjes vastgelegd.
Een zeer plezante en leerrijke uitstap in onze directe omgeving. De afwezigen hadden eens te
meer ongelijk.
Hopelijk nu nog goede resultaten !

Fred Delrue nieuwe
secretaris van fotoclub
ObjektiV
Op de bestuursvergadering van begin juni jl. werd
clublid Fred Delrue officieel aangesteld als nieuwe
secretaris van de vereniging van creatieve
vrijetijdsfotografen. Hij volgt in deze functie
Norbert Claeys op die opteerde om het
secretariaatswerk aan de (ietwat) jongere
generatie over te laten.
De fotoclub is Norbert dankbaar voor zijn
jarenlange nauwgezetheid als secretaris en bestuurslid. In deze laatste hoedanigheid blijft hij dan
ook zitting hebben in het bestuur van fotoclub ObjektiV.
Gezien Fred tot dan toe commissaris van de rekeningen was, kon hij beide functies niet
cumuleren. De leden stelden dan ook Marc Nollet aan als nieuwe commissaris.
Met deze functiewissel is het bestuur van ObjektiV als volgt samengesteld : Dominiek Van De
Caveye (voorzitter), Fred Delrue (secretaris), Frank Nuwel (penningmeester) en Norbert Claeys
(bestuurslid).

Waarom is een foto
een “million dollar shot”
?
Op de agenda van de wekelijkse
clubbijeenkomst van 18 juni ll. Werden zgn.
“million dollar shots” besproken. “Waarom
wordt een dergelijke foto als dusdanig
benoemd ?”, was de vraag waarover de
aanwezige clubleden zich die avond bogen.
De foto’s die clublid Davy als "million dollar shots” had opgeladen, werden stuk voor stuk
besproken. Davy gaf er achtergrond commentaar bij. De leden stelden vast dat niet alleen de
kwaliteit of het onderwerp van de foto’s hun het statuut van "million dollar shots” geven, maar dat
er zeker ook marketing mee gemoeid is.
Men vroeg zich af of bepaalde foto’s al dan niet waren bewerkt, geposeerd of getrukeerd.
Frank van zijn kant bracht een ander aantal foto’s aan, die prijswinnaars zijn geweest. Hier werd
de vraag gesteld wat de jury in deze foto’s zag. Bepaalde foto’s konden de leden dan ook niet
begeesteren. Zeker niet de duurst verkochte foto ooit, die een landschap voorstelt, bestaande uit
een aantal horizontale lijnen.

