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Woordje vooraf:
Hoogzomer en de zweetdruppels lopen er bij de geringste inspanning af, desondanks moet er
toch nog werk verzet worden.
Voor het fotosalon zitten we ondertussen in de laatste rechte lijn, de beelden moeten ten laatste
op 3/7 ingeleverd zijn, zodat Stef nog voldoende tijd heeft voor het afdrukken en het samenstellen
van de cataloog, die we ook dit jaar weer in kleur zullen uitbrengen.
Het aantal bijeenkomsten in de vakantie worden zoals steeds wat beperkt, zo zijn er in juli alvast
geen bijeenkomsten gepland op 10 en 17 juli. We starten alleszins met een ‘doe-activiteit’, dus
zeker allemaal camera en statief meebrengen. Gezien we met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat het een mooie avond zal worden, is de kans ook zeer groot
dat we voor deze activiteit naar buiten gaan.
Er wordt zeker ook nog een Fodiazon ingepland, bestemming wordt nog medegedeeld.
Hou voor augustus in ieder geval al rekening met de jaarlijkse Brafodia BBQ, inschrijvingsformulier
wordt meegestuurd met deze nieuwsbrief. Meer details vind je ook verder in de nieuwsbrief.

Tot de volgende bijeenkomst !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Juli
Dinsdag

3 Juli

Dinsdag 10 Juli
Zondag 15 Juli
Dinsdag 17 Juli
Dinsdag 24 Juli
Dinsdag 31 Juli

Doe-activiteit in te vullen afhankelijk van het weer.
Camera en statief meebrengen
Ten laatste inleveren beelden Salon
Geen bijeenkomst
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Geen bijeenkomst
Forum Vakantiefoto’s en Fodiazon
Bestuursvergadering

Augustus (Indicatief)
Dinsdag 7 Augustus
Dinsdag 14 Augustus
Zondag 19 Augustus
Dinsdag 21 Augustus
Zondag 26 Augustus
Dinsdag 28 Augustus

Vakantievergadering, nog in te vullen
Vakantievergadering, nog in te vullen
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Vertrek aan de kerk om 9:00.
Vakantievergadering, nog in te vullen
Brafodia BBQ
Bestuursvergadering

Algemene puntjes :
- Aanvang van de vergaderingen
Omwille van de talrijke aanwezigheid tijdens onze vergaderingen, eindigen we de laatste tijd
redelijk laat. Op vraag van verschillende leden doen we een oproep iets vroeger aanwezig te
zijn, zodat we de vergadering stipt om 20.00 uur kunnen aanvangen.
- Opmerking Forum
Gezien de grote toename van het aantal actieve leden en bijgevolg ook de steeds groter
wordende hoeveelheid aan digitale foto’s op het forum, en om alle deelnemers evenveel aan
bod te kunnen laten komen, verdelen we de beschikbare tijd evenredig over alle deelnemers.
In functie van de benodigde tijd per beeld zullen er dus meer of minder werken van een auteur
behandeld worden, als de tijd ontoereikend is, worden de beelden bewaard voor een volgend
forum (zie ook de nieuwsbrief van april 2016).
- Deelname aan wedstrijden
Brafodia stimuleert haar leden om deel te nemen aan regionale, nationale en internationale
wedstrijden, door de helft van het wedstrijdgeld voor haar rekening te nemen (sinds juni 2012
gelimiteerd tot een budget van 50,- per lid per werkjaar).
Voor de regionale en nationale wedstrijden is het vaak duidelijk aan welke wedstrijden we als
club deelnemen, voor de internationale wedstrijden is dit niet altijd het geval.
De wedstrijden waar we aan deelnemen worden steeds gepubliceerd op de website, enkel bij
deze wedstrijden komt de club tussen in het wedstrijdgeld. Om mogelijke misverstanden
hieromtrent uit de wereld te helpen, zullen we als bestuur eerstdaags een lijst publiceren met
de vaste wedstrijden waar we ieder jaar zeker aan deelnemen. Daarnaast kan iedereen
uiteraard steeds (tijdig) een aanvraag indienen voor andere wedstrijden. Het bestuur zal deze
vraag evalueren en de wedstrijd al dan niet tijdelijk aan de lijst toevoegen. Criteria die
meespelen zijn o.a. de kostprijs en of het een interessante wedstrijd is voor de meerderheid
van de leden.

Jaarlijkse Brafodia BBQ
Op 26 augustus zal de al weer de 5de editie van onze jaarlijkse BBQ doorgaan. We hopen dat
deze traditie opnieuw, na het succes van de vorige jaren, op veel bijval mag rekenen. Net als vorig
jaar hebben we de datum in de 2de helft van augustus ingepland, zodat deze hopelijk niet
samenvalt met jullie eigen vakanties.
Net zoals vorig jaar zal de (waarschijnlijk) BBQ doorgaan in het lokaal van DIKA (Klein Heiken
80/82, Kapellen), zie route beschrijving :
Via de Antwerpsesteenweg (Kapelsesteenweg) richting Kapellen
- Neem op het rondpunt (eindje voor de spoorwegtunnel) de derde afslag (Klein Heiken)
- Ongeveer 100 meter voorbij de spoorwegovergang, tussen huisnummers 80 en 82, is er
rechts een zandweggetje
- Rij de weg in
- Het lokaal bevindt zich na 150m aan de rechterkant.
- Er is ruime parkeergelegenheid.

We starten op 14u met het aperitief !
Het concept zal hetzelfde zijn, een invulformulier wordt meegestuurd waarin de mogelijkheden
worden opgesomd en waarmee je ook onmiddellijk je bijdrage kan berekenen. Gelieve voor de
inschrijving het formulier in te vullen (vóór 21/8, ten laatste !) en de berekende bijdrage te storten
op de rekening van Brafodia (zie rekeningnummer op het inschrijvingsformulier).

Jaarlijks Fotosalon September
De voorbereidingen van het clubsalon gaan onverwijld door. Alle beelden zijn gescreend en
zouden ten laatste bij de volgende bijeenkomst van 3/7 definitief moeten binnengeleverd zijn.
Hieronder alvast nog eens de spelregels, zodat ze voor iedereen makkelijk terug te vinden zijn :
Omwille van het niet aflatende succes van de vorige edities, blijven we bij het concept dat de
laatste jaren ingeburgerd is geraakt.
Dit betekent dus dat we opnieuw gaan voor de mooie eenvormige presentatie op 40x50 en dat de
club opnieuw het printen van de foto’s op zich neemt. De bijdrage voor de deelnemers werd de
afgelopen jaren stelselmatige verlaagd zodat dit geen struikelblok meer zou mogen zijn voor
deelname.
Alle foto’s op formaat 40x50 zullen dus op dezelfde manier afgedrukt worden :
- Achtergrond/passe-partout maakt deel uit van de afdruk, dus geen opgekleefde foto’s
- De foto’s worden steeds op een verticaal blad 42 x 58 cm gedrukt (met snijlijnen voor het
juist op maat snijden van 40 x 50cm).
- Men kan dus kiezen om horizontale foto’s verticaal of horizontaal te laten afdrukken (zie
verder)
Zoals eerder reeds gemeld, worden alle werken centraal afgedrukt, om de unieke uniforme
presentatie van alle werken de garanderen, hier zullen geen uitzonderingen op gemaakt worden.
Titel en auteur
Net als de vorige jaren worden naam en titel mee op de foto geprint. Leden die nadien de afdruk
willen gebruiken voor fotowedstrijden, kunnen dan nog steeds de foto zelf uitsnijden en op karton
kleven.
Verticale versus Horizontale presentatie
Net zoals vorig jaar wordt de mogelijkheid geboden om naast de uitsluitend verticale presentatie
ook horizontaal te presenteren.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat er bij horizontale presentatie meer ruimte nodig is, om de
werken op te hangen. We hebben berekend hoeveel werken we zullen kunnen hangen indien er
ook horizontale werken bij zijn.
Maar ondertussen is de club ook sterk gegroeid en zijn er ook heel wat nieuwe leden bij gekomen.
Pas als we weten hoeveel leden er ook daadwerkelijk werken willen presenteren op de
tentoonstelling kunnen we definitief iets zeggen over de aantallen, maar voorlopig gaan we ervan
uit dat we hetzelfde kunnen aanbieden als vorig jaar :
Daarom voorzien we voor iedere deelnemer volgende mogelijkheden (het gaat hier over maxima,
minder mag uiteraard ook) :
- 5 verticale werken (40x50)
- 4 horizontale werken (50x40)
- 3 verticale (40x50) en 2 horizontale (50x40) werken
Wil je meer dan 2 horizontale (50x40) werken hangen, wordt het totaal aantal werken
beperkt tot 4
Maximum maten voor het te printen oppervlak:
- Verticale presentatie van een verticaal beeld : max. 45cm hoog en/of 35cm breed.
- Verticale presentatie van een horizontaal beeld : max 35cm breed, hoogte is niet zo
belangrijk als het maar niet meer is dan de breedte.
- Horizontale presentatie van een horizontaal beeld : max. 35cm hoog en/of 45cm breed.

Timing
Ten laatste op de eerste bijeenkomst van juli moeten de werken definitief (digitaal) binnengebracht
worden, zodat Stef nog voldoende tijd heeft voor het afdrukken en voor het samenstellen van de
cataloog.
Om misverstanden met namen en titels te vermijden moeten de bestandsnamen van de foto’s,
titel, voornaam en achternaam bevatten als volgt :
titel voornaam achternaam.tif (ipv tif kan ook psd of jpg)
Namen en titels worden letterlijk overgenomen uit de bestandsnaam, dus inclusief hoofdletters,
kleine letters, spaties, speciale tekens en eventuele ‘fouten’.
Hou er ook rekening mee dat in een bestandsnaam niet eender welk teken kan gebruikt worden,
mocht dit uitzonderlijk toch een probleem opleveren, gelieve dit dan duidelijk aan Stef te melden.
Betreffende kaders 40 x 50 cm :
De meeste leden hebben reeds kaders aangekocht.
De club heeft zelf ook nog 10 kaders die gebruikt kunnen worden.
Indien er deelnemers zijn die zelf kaders willen aankopen zou dit best zo snel mogelijk
doorgegeven worden, zodat kan onderzocht worden of we nog via KAVF kaders kunnen
bijbestellen.
Kosten
De club zal, zoals hoger reeds vermeld, opnieuw een groot deel van de kosten (voornamelijk inkt
en in mindere mate ook het papier) voor het afdrukken sponseren vanuit de clubkas.
Ook voor dit jaar werd de bijdrage opnieuw vastgesteld op 3,-€/print, gelijk voor elke combinatie
van oriëntatie van afbeelding en kader.
We hopen dat het op deze manier niet alleen gemakkelijker, maar bovendien ook een heel stuk
goedkoper kunnen maken, dan wanneer je het zelf zou doen (of laten doen).
Belangrijker nog is dat op deze manier gegarandeerd is, dat alle werken dezelfde uitstekende
kwaliteit hebben en alles er ook eenvormig zal uitzien.
Hoe de beelden aanleveren opdat ze optimaal zouden geprint kunnen worden :
- Voor de horizontale foto op verticale kader zorg je voor een resolutie van minimum
3200px in de breedte.
- Verticale of horizontale foto’s moeten de resolutie minimum 3800px zijn in de hoogte of
breedte.
- Tracht je foto in PSD (photoshop formaat) of TIF aan te leveren. Leden die in JPG
fotograferen en een bewerking in Photoshop uitvoeren slaan het bestand dan best op in
PSD, om kwaliteitsverlies te vermijden.
- Heeft je foto’s minder px’s dan voorzien, bezorg ze dan aan Stef, hij zal ze zonder
kwaliteitsverlies vergroten indien het niet overdreven is (PhotoZoom Pro4).
Indien er toch nog onduidelijkheden zouden zijn kan je steeds contact opnemen met Stef.

www.BRAFODIA.be
Stuur uw foto’s of Blog-bericht met foto’s voor publicatie op onze site naar
etienne.van.haute@pandora.be.
Foto’s gereduceerd tot een maximale zijde van 640 pixels, jpeg-compressie 9,
Salons & Projecties
Zie http://www.brafodia.be/waarheen
en http://www.avf.be/start.html
Voor deelname aan wedstrijden:
Verder kan je terecht bij een bestuurslid.
Info vindt je op http://www.brafodia.be/wedstrijden/

Voor resultaten van de wedstrijden:
Info vindt je op http://www.brafodia.be/bloggen/

