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Het woordje van de 
voorzitter 

 

 

Besten leden  

Eerst en vooral mijn beste wensen voor een gezond en gelukkig fotojaar.  

Een jaartje is heen gegaan en weeral zijn we wat wijzer en wellicht ook wat grijzer. 

Ik wil vooral iedereen bedanken voor zijn inzet.  Samen maken de leden en het bestuur 
er een gezellige vriendenclub van. De één bestaat niet zonder de andere. Ik denk dat ik 
mag spreken over een mooi fotojaar. 

Dit jaar mochten we gastsprekers ontvangen die ons heel wat hebben kunnen 
bijbrengen. Dit wordt vervolgd. 

Onze eigen lesjes die gegeven worden, laten soms de oudsten onder ons effen stil zijn, 
dat is zeker en vast van verstomming want al die theorie waren ze al lang vergeten. De 
nieuwe leden wordt zo de kans gegeven om iets bij te leren. 

Onze maandelijkse thema’s zijn een groot succes. Ze sporen de leden aan om hun 
toestel ter hand te nemen en op fotojacht te gaan. Iedereen neemt hier blijkbaar graag 
aan deel. 

De tentoonstellingen waren dit jaar weer geslaagd.  We kregen veel lof van buiten 
staanders. Dit toont aan dat foto club Ter Streep er zeker nog bij hoort. 

Onze barbecue was zeker geslaagd. Kleine opkomst maar reuze sfeer en super lekker 
eten.  

En natuurlijk mogen we de gezellige donderdag avonden niet vergeten.  Waar de leden 
hun werk kunnen tonen en elkaars foto’s serieus kunnen bespreken, maar waar er toch 
ook regelmatig wat afgelachen wordt. 

Kortom, ik denk dat we 2016 geslaagd kunnen afsluiten. 

Wat brengt 2017 ? 

Een nieuwe tentoonstelling in de Molen en een 2de tentoonstelling in de Geuze Torre.  

Gastspreker Marnix Vanmarcke komt terug met een voordracht en een workshop.  

Een nieuwe barbecue wordt besteld. 

Dus ik zou zeggen laat 2017 maar komen. Ter Streep en zijn leden zijn er klaar voor. 

Patrick. 
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Beste fotovrienden, 

Traditiegetrouw openden we het werkjaar 2016 met een receptie. 
 
Ons jongste en ons oudste lid staken de handen uit de mouwen en zorgden voor lekkere hap-
jes. 
 
 

Bedankt 

Suzanne en Andy 
om al dat lekkers voor ons 

klaar te maken 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook de drankjes gingen vlot binnen 
 
 



We hadden geluk, 
De voorzitter hield de toespraak kort. 

 
En het feest kon al gouw beginnen. 

 
Met of zonder partner … 

 
 
 
 

  

  

  
 



 

 

 

 

  

    

    

    

 
 

  

   



 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



Vlootdagen Zeebrugge  - 1 en 2 Juli 2016 

 
2015 was een jaartje zonder vlootdagen, 
maar in 2016 was het weer zover. 
 
Vrijdagmorgen vroeg uit de veren, jawel om 
7:00 vertrokken om toch maar op tijd te 
komen op de basis. Eenmaal ter plaatse 
gekomen moest er eerst gezocht worden naar 
onze locatie : D 6 ergens op de basis. Eenmaal 
gevonden,  bleek het zaaltje veel kleiner dan 
onze turnzaal van vroeger. 
De meeste standhouders hadden hun tentoonstelling de dag voordien al opgesteld. 
Maar onze standplaats vonden we niet onmiddellijk.        
Gelukkig kwam Serge ter plaatse en alles werd duidelijk: ergens in een hoekje 
stonden 10 panelen voor ons klaar, wat erg weinig was.  Er werden 4 lange tafels bij 
gesleurd en zo konden er toch een 20-tal foto’s hangend en liggend tentoongesteld 
worden. 
Onze auto’s moesten op de één km verder gelegen parking worden gestationeerd. 
Tijdens onze voettocht terug naar D 6 gingen de hemelsluizen open met gietende 
regen als gevolg: mijn permanent naar de knoppen!  De Ferre die op zijn sandalen 
was moest zijn voeten niet meer wassen. 
Nu konden we met verenigde krachten onze fotostand in orde brengen. 
 
Vrijdag om 10:00 mochten de bezoekers binnen. Buiten alle verwachtingen in kwam 
er toch nog redelijk veel volk. 
Op zaterdag toen de Ferre en ikke alleen waren, kwam er een gigantische toestroom 
van volk en hadden we woorden en speeksel tekort om uitleg te geven. Oude 
gepensioneerde mariniers waren op zoek naar de Navy schepen waarmee ze 
destijds hebben gevaren. Daar bleef het bij: aankopen deden ze niet, enkel wat 
kleine foto’s namen ze mee.  
Later rond 18:00 werd onze stand opgekraamd. 
 
Dank aan Danny, Dirk, Ferre en ikke voor de opstelling van onze tentoonstelling,  
aan Serge voor de begeleiding op de basis en aan Patrick voor de helpende hand 
tijdens afbraak.  

 
De traditie wil dat  we achteraf samen met de 
helpers een pint gaan pakken in een café op de 
Opex. Maar nu we maar met 2 waren hebben we 
pinten moeten drinken voor 4 met alle gevolgen 
van dien.  



 
 
 

 
Tijdens de voorbije warme winter was het een uitdaging voor 
de leden om  
“Koude” en 
“Schoorstenen” te 
fotograferen.   
 

 
Beide bleken moeilijk te 
vinden, maar toch kreeg Serge  
weer veel 

 
       
 
 foto’s binnen waaruit bleek hoe         
creatief we kunnen zijn.  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Het volgende thema werd 
“Industrie in het 

landschap”.  
 
Dit klonk eenvoudig, maar 
was het blijkbaar niet.  
De foto’s kwamen weer in 

grote hoeveelheden 
binnen.   
 

 
 
Helaas lag de nadruk 
soms echt op de 
industrie en was het 
landschap zeer miniem.  
 
 

 

 



Daarna gingen we op de klassieke toer met 

 “Herhalingen en Patronen” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“Zwart en wit” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

en “Architectuur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dit jaar kregen we ook een zomeropdracht onder de vorm van het thema “Weg”.  
 

Dit thema mocht in de breedste 

zin van het woord 

geïnterpreteerd worden.  Geen 

excuus om niet mee te doen, 

ook wie onderweg was op verre 

wegen kon deelnemen.  

 

Er waren enkele heel originele ideeën. 

 

 

 
 
 



Met een vrij en vrolijk zomergevoel gaan we in september weer van start en ons blije gemoed 

doet ons kiezen voor het thema “Muziek” 
 

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
   De inzendingen gingen van Classic naar 

Hardrock, voor elk wat wils. 
 

Zonder gepijnigde oren, enkel strelingen 
voor het oog. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het thema voor november was meer een opdracht.  Aansluitend op  enkele lesjes over compositie 
mochten we bewijzen dat we goed geluisterd hadden : gebruik de 
aanwezige, al dan niet denkbeeldige, lijnen in je compositie.  
 Het onderwerp was vrij te kiezen als de compositie maar klopt.   

 
 

 
  



Geïnspireerd door de vraag van WVFD kozen we voor ons laatste thema van dit jaar  

“Panorama” 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Andy : Even kijken: “Het ziet er 
lekker uit!” 

 

  

Is de wijn lekker? Martine proeft even voor 
 

 
  

Prachtig  zomerweer en veel lekker eten, dat waren de ingrediënten 
van een heel geslaagde barbecue. 



  

 

 

 En na vele flessen… 
  

Werd er opgeruimd 
en broederlijk afgewassen 

 

En de 
voorzitter: die 

zag dat het 
goed geweest 

was 

 

 

 

Leeg 



Lezing Marnix Van Marcke 

Op  07/10/2016 gaf Marnix Van Marcke een lezing in Oostende over 
landschapsfotografie 

Marnix Van Marcke is gestart met fotografie als hobby in de jaren zeventig. 
Al snel groeide de hobby uit tot een passie,  meer bepaald voor 
landschapsfotografie. Zo werd hij een gedreven beoefenaar van het ‘Zone 

Systeem’ en de ‘Fine Print’ technieken zoals die door de vermaarde 

landschapsfotograaf Ansel Adams ontwikkeld werden. Sinds de 
eeuwwisseling is hij overgestapt op digitale fototechniek. De principes en 
zijn ervaring met het ‘Zone Systeem’ en de ‘Fine Print’ worden vandaag nog 

steeds toegepast weliswaar aangepast aan de huidige technische mogelijkheden.  

Een paar jaar geleden heeft Marnix zich gevestigd als professioneel landschapsfotograaf en nu is hij een 
veelgevraagd en gereputeerd spreker in fotoclubs verspreid over gans Vlaanderen en het zuiden van 
Nederland. Hiernaast begeleidt hij fotoreizen naar onder andere IJsland en de Lofoten en organiseert hij 
workshops toegespitst op specifieke technieken voor landschapsfotografie. Hij is tevens auteur van 
fotoboeken met eigen fotografisch werk waarbij ook de lay-out en pre-press van zijn hand zijn. Hij 
publiceert zijn boeken via Blurb.com.  

Meer informatie over het werk en activiteiten van 
Marnix Van Marcke is terug te vinden op zijn 
website “www.netgallery.be” en zijn Facebook 

pagina "www.facebook.com/fotomarnix".  

Aansluitend op de interessante lezing van Marnix 
Van Marcke over landschapsfotografie hebben we 
Marnix volgend jaar uitgenodigd voor de lezing 
"Landschapsfotografie deel 2". Deze gaat 
hoofdzakelijk over het gebruik van filters bij het 
fotograferen van landschappen. 

 Daarna volgt  voor de clubleden een workshop landschapsfotografie onder leiding van Marnix. 

 

 

 

http://blurb.com/
http://www.netgallery.be/
http://www.facebook.com/fotomarnix


Polarisatiefilter 
Wat is polarisatie? Lichtstralen planten zich voort als een trilling. Ongepolariseerd licht plant zich 
chaotisch voort in verschillende richtingen  die loodrecht op elkaar staan. Gepolariseerd licht  plant zich 
in één voorspelbare  richting voort. 
 

 
Hoe werkt een polarisatiefilter ? 
De  polarisatiefilter blokkeert het licht dat uit verschillende  richtingen jouw lens bereikt. 
Dat is nuttig want zo blokkeert de filter flare, maakt kleuren dieper en vermindert nevel. 
Werkt best wanneer jouw onderwerp georiënteerd is  op 90 ° t.o.v.  de zon 
De filter werkt alleen als de zon links of rechts van je staat. 
  
Wanneer gebruik je een polarisatiefilter filter? 
Om een wolkenloze lucht donkerder te maken, om een bewolkte lucht dramatischer 
te maken, om reflecties in het water weg te werken, zodat je meer details ziet in het 
water (dit kan niet met Photoshop gedaan worden) 
Ook nuttig om door glas te fotograferen omdat hij de reflecties wegwerkt die op het 
glas zitten. 
De filter verhoogt ook de kleurverzadiging en vermindert het neveleffect  boven  in 
de bergen of bij foto’s met een skyline. 
 
Nadelen 
Bij betrokken hemel werkt een polarisatiefilter niet. Bij binnenhuisfotografie is het ook onbruikbaar (behalve om 
reflectie op glazen kasten te vermijden). De het filter houdt 1 stop licht tegen en je zal een langere sluitertijd 
moeten gebruiken. Het beeld in de zoeker van een reflexcamera wordt ook veel donkerder.  
Polarisatiefilters geven ook afwijkende kleuren. Voor perfect natuurgetrouwe foto’s is een polarisatiefilter 
niet echt nodig, maar wie wil er nu grauwe foto's? 
 
Polarisatiefilters in de praktijk 
 
Als je een reflextoestel hebt, ben je aangewezen op een circulaire polarisatiefilter die de belichtingsmeter niet in 
de war stuurt. De circulaire filter heeft 2 ringen: als je  de voorste ring draait  blokkeren bepaalde lichtgolven 
waardoor reflecties worden tegengehouden en te lichte partijen donkerder worden 
 
Als je meer dan één lens hebt (en ze hebben allemaal 
verschillende diameters), kies dan als eerste een lens met een 
groothoek bereik  tot normaal bereik. Deze lenzen die voor 
landschapsfotografie gebruikt worden hebben het meeste baat 
met een dergelijke polarisatiefilter. 
Op lenzen waarvan de objectieflens draait bij het bijregelen van 
de focus kan je geen polarisatielens monteren (dit zijn meestal 
de goedkope kitlenzen). De instelling van de filter verandert 
namelijk bij het veranderen van de focus. Enkel lenzen met inner 
of rear focussing zijn bruikbaar. 
Heb je nog een polarisatiefilter uit je film-reflex tijdperk, dan kan je die blijven gebruiken. Voor een 
reflex heb je altijd een circulaire polarisatiefilter nodig vanwege de spiegels. 
 
 
  

Met een polarisatiefilter kan je storende elementen uit foto's verminderen (weerkaatsingen in 
ruiten, in het water, enz.). Je kan opnieuw door het water zien. Nevel is minder zichtbaar en je 
foto's hebben meer kleur. 
 



Het bestuur: 

Het bestuur probeert niet alleen de werking van de club in goede banen te leiden, het staat 
ook open voor eventuele voorstellen en klachten die de leden zouden kunnen hebben. 

Alle leden kunnen zich steeds richten tot de bestuursleden, die hun voorstellen en/of 
klachten zeker zullen bespreken op de bestuursvergadering. 

Bestuurssamenstelling : 

Functie Naam Adres Email-telefoon 

Voorzitter Decoo Patrick Van Hembdenstraat 18 
8400 Oostende 

decoo.patrick@gmail.com 
0496/258315 

Ondervoorzitter Vanmaele 
Andy 

Rietstraat 55 
8400 Oostende 

vanmaeleandy@hotmail.com 
059/708157 
0474/596691 

Commissaris Depudt 
Gerdy 

Bredeweg 64 
8420 Dehaan 

depuydt.gerdy@skynet.be  
 

Publiciteit & 
Materiaalbeheer 

Derycke 
Freddy 

Gouwelozestraat 26 
8400 Oostende 

fred.derycke@telenet.be 
059/700207 
0495/465839 

Penningmeester Meerschaut 
Dirk 

Kerklaan 16 
8400 Oostende 

meerschaut.dirk@scarlet.be 
059/515670 
0486/508201 

Webmaster Impincs Serge Maurits Sabbestraat 81 
8400 Oostende 

s.impincs@gmail.com 
059 / 439764 
0497/082590 

Secretariaat Haverland 
Martine 

Klokkeput 9 
8460 Oudenburg 

Martine.haverland@telenet.be 
059/265548 
0472/662805 

Verantwoordelijke 
Cultuurraad 

Susanne 
Janssen 

Leopold II laan 10 bus 17   
8400 Oostende 

suzanne.janssen@telenet.be  
059/434512  
0494/499425 

Ere voorzitter Ackein 
Fernand Aalbessenlaan 16 ferrevanstene@telenet.be 

0477-248808 
 

Clublokaal Rozenhof Spaarzaamheidstraat 33 
8400 Oostende 059 / 702418 

 

Clubgegevens: 
 
Stichtingsjaar 1983 
Aangesloten bij W.V.F.D. nr 7032 en C.V.B. nr 103 
Website : www.fotoclub-terstreep.be 
Email : fotoclub.terstreep@gmail.com 
Bank : Argenta: IBAN: BE70 9796 5196 8125 
BIC: ARSPBE22XXX 
 
 
 
 
 

mailto:decoo.patrick@gmail.com
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BIJEENKOMSTEN : 

Onze bijeenkomsten vinden in principe wekelijks plaats, op donderdagavond vanaf 19:30 uur tot ongeveer 22:30 
uur, uitzonderingen op de regel (sluitingsdagen lokaal, vakanties…).  De leden zijn welkom vanaf 19:30. Er wordt 
stipt gestart om 19u45!  
Onze programmakalender is te volgen op de website. 

Deze clubavonden gaan door in ons gezellig lokaal (privé-zaal) Brasserie Rozenhof, Spaarzaamheidstraat 33 te 
8400 Oostende – telefoon 059/702-418. 

Er wordt een bedrag van 6,-euro gevraagd aan elk lid voor de consumpties gedurende de bijeenkomsten (indien 
de consumptie dit bedrag overschrijdt zal meer worden gevraagd). 

Bij aankomst wordt verwacht dat elk lid direct zijn drankje bestelt en betaalt bij de verantwoordelijke. De 
bestelling van de 2de consumptie wordt opgenomen bij het begin van de pauze.  
 
Er wordt gevraagd aan de leden om wekelijkse max. 10 foto’s in te dienen, daaruit kiezen we samen de foto’s 
die op de website mogen komen. Op de avonden waar themafoto’s besproken worden mogen er 10 extra foto’s 
binnengestuurd worden. 

Deze moeten ten laatste op dinsdagavond doorgestuurd worden naar onze webmaster via We Transfer (gratis tot 
2 GB). Liefst in JPEG en in volle resolutie of voor de fullframers via een bestand dat niet groter is dan 8 MB.  

De beelden dienen volgende code te dragen : Initialen_titel ( alles aan elkaar) 

Vb. FD_zonsondergang  

of THEMA_FD_zonsondergang     voor themafoto's 

Er zullen geen foto’s op de website geplaatst worden zonder akkoord van de leden. 

De portfolio zal maximaal 40 foto’s per lid bevatten.  Indien er meer op staan worden de oudste foto’s 
verwijderd. 
Leden die een eigen website hebben mogen vragen om een link te plaatsen op de Website van de club.  Enige 
voorwaarde : zet op je eigen website ook een links naar “Fotoclub Ter Streep”.   
 

Mailadres van webmaster : s.impincs@gmail.com 

LIDGELDEN : 

Wij hebben besloten dat alle leden aansluiten bij CVB in onze club. 
Dit biedt tal van voordelen waaronder een verzekering BA. 
Het lidmaatschap voor het werkjaar 2016 is als volgt vastgelegd: 
 
Prijs lidmaatschap  : € 40.- 
 
Elk CVB lid kan gebruik maken van een aantal voordelen.  Voor het detail verwijzen we naar de website van CVB 

WEDSTRIJDEN : 

We doen af en toe mee aan de meest gangbare wedstrijden van de W.V.F.D. en C.V.B. waarbij de leden hun 
werken via ons secretariaat kunnen opsturen.  Leden die zelf hun werk insturen moeten dit meedelen aan de 
club en hun foto’s tonen. 

Er zijn geen verplichtingen om deel te nemen aan de wedstrijden 

VRIJE INITIATIEVEN : 

Clubleden kunnen naar eigen interesse en tijd participeren in verschillende initiatieven die, ofwel door henzelf 
of het bestuur of door andere leden worden voorgesteld. 

Wij vragen aan de leden die fototentoonstellingen bezoeken of aan workshops deelnemen om de 

formulieren voor de subsidies te laten invullen. 

Aan de bestuursleden die een cursus i.v.m. fotografie volgen, vragen wij een attest hiervan te geven aan 

het secretariaat. 

mailto:s.impincs@gmail.com


Dit is van belang voor het bedrag dat zal toegekend worden aan onze club door het stadsbestuur. 

De formulieren voor de subsidies zijn te bekomen bij het secretariaat. Er is ook een exemplaar bij dit 

boekje gevoegd. 

De attesten en ingevulde formulieren worden verzameld door het secretariaat. 

 

UITSTAPPEN : 

Bij uitstappen wordt overeen gekomen dat de mederijders een vergoeding betalen aan de eigenaar van de auto. 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT : 

Art. 1    

Alle aangesloten leden verbinden zich er toe zich aan het huishoudelijk reglement te houden. 
Het maximum aantal leden van de club wordt beperkt tot 30 werkende leden. Het bestuur kan het aantal 
wijzigen. 
Onder werkend lid wordt verstaan iemand die regelmatig de clubbijeenkomsten bijwoont en volledige 
medewerking verleent in alle opzichten.  

Art. 2    

Jaarlijks wordt ten minste 1 algemene ledenvergadering gehouden.  

Art. 3    

Het jaarlijks lidgeld wordt door het bestuur bepaald. Er kan mits akkoord van de leden een kleine geldelijke 
bijdrage gevraagd worden om de kosten aan een bepaalde organisatie te helpen dragen. 

Art. 4  
Het fotowerkjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december, tijdens de zomervakantie (juli en augustus) 
zijn er geen wekelijkse vergaderingen.  Het staat de leden vrij om samen te komen voor gezamenlijk foto-
uitstap of bezoek aan een evenement. 

Art. 5   

Een kandidaat kan pas lid worden na minimum 3 vergaderingen bijgewoond te hebben en na een positieve 
evaluatie van het bestuur en het betalen van het lidgeld. 

Art. 6 

Voor, tijdens en na een evenement wordt van de leden volledige medewerking gevraagd in alle opzichten.    

Art. 7   

Tijdens een fototentoonstelling georganiseerd door de fotoclub Ter Streep worden de prijzen van de 
tentoongestelde foto’s met of zonder kader door het bestuur vastgelegd. 

Wanneer een verkoop doorgaat dient de eigenaar van de foto 10% van de som over te dragen aan de clubkas, dit 
als tussenkomst in de kosten van de organisatie.  

Art. 8   

Foto’s die in aanmerking komen voor een tentoonstelling worden eerst gecontroleerd op hun kwaliteit. 
Er wordt gestreefd naar eenvormigheid van de kaders wat betreft vorm, afmetingen en kleur.  Momenteel 
hebben de kaders een formaat van 63 x 53. In bepaalde gevallen kan het bestuur een afwijking van deze 
afmetingen toestaan. 

Art.10   

Ieder lid is gemachtigd een fotosessie, een tentoonstelling of een uitstap te organiseren buiten het bestuur om, 
en kan gebruik maken van diensten en materiaal, mits goedkeuring van het bestuur.    



Het materiaal is en blijft eigendom van de club. Het materiaal kan enkel en alleen  in bruikleen gegeven worden 
na ondertekening van een akkoord en mits toestemming van het bestuur.  Het materiaal moet duidelijk 
omschreven worden evenals de periode van bruikleen en de datum van teruggave. Een verlenging kan bekomen 
worden met toestemming van het bestuur. 

Art. 12   

Alle geschillen en andere problemen worden in alle sereniteit binnen het clubbestuur opgelost, rekening 
houdend met de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Is er geen oplossing, dan kan de wet, in de brede zin van het woord, geraadpleegd en/of toegepast worden.  Er 
mogen ook juridische stappen ondernomen worden. 

Art. 13   

Jaarlijks, voor het begin van een nieuw fotowerkjaar, zal het bestuur de werking van de leden evalueren. Er zal 
nagegaan worden of er iemand de club nadeel berokkend heeft, in gelijk welke mate: werking, gedrag, 
onverenigbare handelingen,(dit alles in de breedste zin van het woord). 
Indien dit het geval is wordt zijn lidmaatschap niet verlengd en wordt dit lid uitgesloten uit de club. 

Art. 14 

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of incidenten, ook niet voor materiële- of 
andere schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door eender welk lid alsook door andere 
bezoekers, gasten of vrijwilligers van fotoclub Ter Streep. Dit tijdens uitstappen, workshops, tentoonstellingen 
of eender welke activiteit georganiseerd door de fotoclub. 

Door aansluiting bij CB heeft elk lid een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met rechtsbijstand en een 
polis lichamelijke ongevallen.  

Art. 15 

Het huishoudelijk reglement kan te allen tijde aangepast en gewijzigd worden door het bestuur.  

Art. 16 

De leden kunnen altijd inzage krijgen in het huishoudelijk reglement. 

Art. 17 

Ieder lid verklaart een exemplaar van het huishoudreglement ontvangen te hebben en hiermee akkoord te gaan.  

Voor het Bestuur 

    

Patrick Decoo 
Voorzitter 
 

Oostende 01 januari 2017 
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TTeerr  SSttrreeeepp 

Testerep of Ter Streep is de naam van het eiland dat ooit voor de Belgische kust lag. 
Het was een landtong die van het vaste land gescheiden was door een getijdengeul.  Op 
het oostelijke en het westelijke einde lagen Oostende en Westende.  Daartussen lagen 
Middelkerke en enkele vissersdorpjes, zoals Walraversijde. 

 

Het einland was eigendom van de graaf van Vlaanderen die het aan de St-Pietersabdij 
van Gent in leen gaf. 

Testerep kreeg vaak te maken met zware stormen en werd onder meer op 23 
november 1334 (St Clemensvloed) en op 22 januari 1394 (St-Vincentiusnacht) 
overspoeld.  De storm van 1394 zette grote delen van Oostende onder water en hield 
lelijk huis in Walraversijde.  De bewoners werden gedwongen om hun dorp meer land 
inwaarts, achter de duinen, her op te bouwen. 

In het begin van de 15de eeuw werd de Graaf Jansdijk aangelegd en Walraversijde 
ontwikkelde zich achter deze dijk.  De kapel gewijd aan St-Jan, met drie beuken en 
altaren en een indrukwekkende toren zo hoog als die van een kerk, symboliseerde de 
bloei van het dorp.  De kapeltoren werd in 1860 gesloopt. 

 

 

Met dank aan 

Jean-Marie en Murielle 

Van 

Brasserie Rosenhof 


