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Woordje vooraf:
Zoals iedereen al wel aanvoelde zal ook de maand juni nog in lockdown doorgaan. Er zijn nog
geen signalen dat we op korte termijn, tegen welke voorwaarden dan ook, fysieke bijeenkomsten
gaan kunnen organiseren. De familie uitstap die op 1 juni zou doortaan, hadden we vorige maand
al naar volgend jaar verschoven.
Om toch niet helemaal in het grote niks te belanden, heeft Bob voorgesteld om het concept van de
Fodiazons wat uit te breiden. Wanneer we dergelijke uitstappen doen in open lucht, iedereen met
eigen vervoer naar de plaats van afspraak komt en we alle maatregelen ivm de ‘sociale afstand’
respecteren, moet het mogelijk zijn dit op een veilige manier te organiseren. We proberen de
komende maanden in ieder geval 2 Fodiazons per maand in te plannen. De eerste zal doorgaan
op 7 juni aan de droogdokken. De volgende gaat dan 2 weken later door, en dit wordt het
arboretum in Kalmthout (hier moet mogelijk nog voor gereserveerd worden) of Vordenstein in
Schoten. Ideeën voor deze zondag-uitstappen zijn meer dan welkom. Ook de Kalmthoutse heide
staat in het lijstje van mogelijke bestemmingen, maar momenteel is dit waarschijnlijk omwille van
de droogte en dus code rood, niet mogelijk.
Omdat ook de evaluatie van de jurering van de bekerwedstrijd niet kan doorgaan, zal Swa een
PTE-presentatie maken zodat alle geïnteresseerde leden het resultaat van onze eigen jurering
kunnen bekijken. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe beperkingen kunnen leiden tot meer
creativiteit .
Het blijft verder onduidelijk of ons fotosalon in september zal kunnen doorgaan. We moeten er
immers zeker van zijn dat we uit de kosten geraken en dit is niet het geval wanneer we bv geen
drank kunnen serveren en we niet kunnen rekenen op voldoende opkomst. Momenteel hebben we
nog geen kosten moeten maken, van zodra we echt moeten beginnen investeren (afdrukken
beelden, uitwerken cataloog, …), zal het bestuur uiteindelijk de knoop doorhakken. In principe zal
dit gebeuren op de bestuursvergadering op het einde van juni. In de tussentijd willen we iedereen
in ieder geval motiveren om zeker al werken te selecteren voor het geval het salon toch zou
kunnen doorgaan.
Voor juli hebben we behalve de fodiazons (waarvoor de bestemming nog moet bepaald worden),
ook nog enkele vakantievergaderingen ingepland, maar opnieuw is de kans redelijk groot, dat ook
die niet zullen kunnen doorgaan.
Hoe dan ook, hou het gezond en hopelijk zien we elkaar nu allemaal snel terug op een echte
bijeenkomst in het post-corona-tijdperk.

Tot de volgende bijeenkomst !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Juni
Maandag
Dinsdag
Zondag

1 Juni
2 Juni
7 Juni

Dinsdag 9 Juni
Dinsdag 16 Juni
Zondag 21 Juni
Dinsdag 23 Juni
Dinsdag 30 Juni

Familie-uitstap Olmense Zoo -> Uitgesteld tot volgend jaar
2de Clubwedstrijd wordt uitgesteld naar september,
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Droogdokken. Afspraak parking Park Belvédère 9:30. Eigen vervoer.
Geen bijeenkomst
Beelden Bekerwedstrijd -> vervangen door PTE-presentatie
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Arboretum of Vordenstein, Afspraak parking 9:30. Eigen vervoer.
Geen bijeenkomst
Bestuursvergadering (via Skype)

Juli (Onder voorbehoud)
Dinsdag 7 Juli
Zondag 12 Juli
Dinsdag 14 Juli
Zondag 19 Juli
Dinsdag 21 Juli
Dinsdag 28 Juli

1ste Screening foto's voor salon + Forum
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Eigen vervoer.
2de Screening foto's voor salon + Forum
Fodiazon (een zondagvoormiddag samen fotograferen).
Bestemming in overleg te bepalen. Eigen vervoer.
Nationale Feestdag – Geen bijeenkomst
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.

Familiefotodag en Portretavond
Zoals eerder al besloten, worden beiden verplaatst naar het najaar.
Jurering van de bekerwedstrijd
Swa maakt een PTE-presentatie die we iedereen zullen toesturen, zodat alle leden het resultaat
van de jurering thuis kunnen bekijken.
Brabowedstrijd
In het KAV magazine van mei 2020 :
“Wat betreft de Brabowedstrijd: Gezien de quarantaine juist startte op de voorziene jureringsdag
hebben we die moeten opschorten. Zo gauw we terug met de auto de baan op mogen, maken we
nieuwe afspraken met de juryleden voor het vastleggen van een nieuwe jureringsdatum.
Dit gezien het feit dat eerder voorziene datums voor het Brabo-salon in de quarantaine periode
vielen en het bestuur van de Kon. Fotokring Licht & Schaduw voorgesteld heeft het Brabo-salon
op de datum voor hun eigen jaarlijks salon, het laatste weekend van augustus te houden.
Zelf verschuiven ze dan de datum voor hun salon naar het weekend van 16-18 oktober en
voorzien zij ook nog de mogelijkheid om desgevallend het Brabo-salon in hun eigen salon te
integreren.”
Jaarlijks Fotosalon September
Ondanks de huidige crisis en de kans dat het fotosalon in september (11-12-13) niet kan
doorgaan, moeten we er ons op voorbereiden dat dit wél doorgaat. Op de bestuursvergadering
van 30 juni wordt definitief beslist of het fotosalon al dan niet kan doorgaan.
We beschikken over dezelfde zalen als vorig jaar. De wedstrijd Mil Scheers is echter afgelast en
we zullen net als vorig jaar de werken van de bekerwedstrijd tentoon stellen.
Het aantal werken willen we voorlopig houden op 4 werken per deelnemer, maar wanneer zou
blijken dat er ten gevolge van de huidige crisis minder deelnames zijn kunnen we dit wellicht
optrekken naar 5 werken per deelnemer. Diegenen die willen deelnemen kunnen misschien uit
voorzorg een 5de werk achter de hand houden.
Net als de andere jaren voorzien we op een TV-scherm ook een doorlopende projectie. Ieder lid
kan een 10-tal beelden doorsturen aan Swa. Zorg er wel voor dat de beelden een voldoende hoge
resolutie hebben (best 1920 pixels in de breedte of 1080 pixels in de hoogte), indien mogelijk en
indien de beelden er zich toe lenen is het ook altijd beter om ze aan te leveren in het 16:9 formaat
(dus 1920x1080 pixels).
Net als vorig jaar worden de werken rechtstreeks opgehangen aan de daartoe bestemde
ophangsysteem aan de muren zelf.
Omdat we niet weten hoeveel tijd we gaan krijgen om één en ander ter plekke voor te bereiden,
zouden we zoveel mogelijk gelijk willen houden met vorig jaar. Daarom kiezen we er dit jaar toch
nog een keertje voor om alle werken verticaal te presenteren, beelden in landscape formaat zullen
dus ook in een portrait-paspartout afgewerkt worden (toch nog steeds een breedte van ca 36 cm
in een kader van 40 cm breed).
De 2 screeningmomenten die we ingepland hadden voor juni zijn ondertussen uitgesteld naar juli,
maar ook dan is het nog niet zeker dat ze kunnen doorgaan. Wanneer eind juni beslist wordt om
het salon te laten doorgaan, bekijken we desgevallend nog hoe we een on-line screening kunnen
organiseren.

In principe zouden in de eerste week van juli de beelden dan definitief ingeleverd moeten worden,
maar dit wordt uiteraard verschoven tot we een screening hebben kunnen houden.
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).
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
Bij deze editie gaan we voor een uitsluitend verticale presentatie, wat uiteraard niet wegneemt dat
ook landscape of vierkante beelden kunnen afgedrukt worden in een verticale paspartout.
Iedere deelnemer kan dus maximaal 4 (misschien 5) verticaal gepresenteerde beelden hangen.
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.
Timing
Omdat alle beelden dit jaar verticaal gepresenteerd worden is het opstellen van het zaalplan iets
eenvoudiger, toch zouden we graag zo snel mogelijk weten wie er gaat deelnemen en met
hoeveel werken. Na de screeningmomenten in juli zouden we graag van iedereen weten met
hoeveel werken je wil deelnemen aan het salon.
Daarna zouden de werken ook zo snel mogelijk (digitaal) aangeleverd moeten worden, zodat Stef
nog voldoende tijd heeft voor het afdrukken en voor het samenstellen van de cataloog. We komen
nog terug op de exacte deadline.
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 foto’s moet de resolutie minimum 3800px zijn in de hoogte.

-

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 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/

