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Woordje vooraf:
Het is ver gekomen, maar hoewel het de oren en neusgaten uitkomt, kunnen we niet anders dan
weeral beginnen met het Corona-virus, of toch in ieder geval de gevolgen ervan.
Het goede nieuws is dat we de laatste dagen weer stillaan verbetering merken en dat we toch
weer uit het dal lijken te klimmen. Met wat geluk worden de maatregelen stilaan versoepeld
waarbij we toch eindelijk terug zicht gaan krijgen op wanneer we opnieuw min of meer normale
bijeenkomsten kunnen organiseren. We gaan er eigenlijk vanuit dat dit zeker nog niet het geval zal
zijn voor september, dus we kijken reikhalzend uit naar oktober en november.
Hoe dan ook hebben we het plan opgevat om toch opnieuw te starten met de avonduitstappen in
open lucht. Op dinsdag 8 september verwachten we iedereen om 19u30 voor avondopnamen aan
het dokske in Merksem, details vind je verder in de agenda en uiteraard blijft het allemaal onder
voorbehoud.
Zoals we ook reeds in de vorige nieuwsbrief gemeld hadden, is het niet erg zinnig meer om nog
een agenda voor 2 maanden vooruit op te maken, daarom ook nu enkel een planning voor de
maand september.
Zoals je verder in de nieuwsbrief kan lezen is het Brafodia Jaarboek ondertussen wel volledig
klaar en ligt het momenteel bij de drukker. Natuurlijk zijn er exemplaren voorzien voor alle leden
en die kan je komen afhalen op dinsdagavond 15/9. Als de gedrukte exemplaren beschikbaar zijn,
bevestigen we dit voor die tijd nog wel per mail.
Voor de clubwedstrijd hebben we Fotoklub 72 bereid gevonden onze digitale beelden te jureren,
iedereen die hier graag aan meedoet, graag z’n beelden doorsturen aan Swa voor 22/9.
Als afsluiter voor september gaan we graag nog een keertje op uitstap naar de Kalmthoutse Heide
voor de fodiazon van 27/9, zie ook hier de agenda voor de details.
Tenslotte verwijs ik nog graag naar het item in deze nieuwsbrief betreffende de vzw Vrienden van
het Nationaal Scheepvaartmuseum. Er zijn de afgelopen weken wat contacten met deze vzw
geweest en we verwachten hier veel van voor de toekomst. Dus ondanks alles blijven we de
toekomst positief tegemoet zien !
Opnieuw tegen beter weten in dan ook tot de volgende bijeenkomst !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
September (Onder voorbehoud)
Dinsdag
Dinsdag

1 September Geen bijeenkomst
8 September Avonduitstap – Het Dokske in Merksem (Eigen vervoer)
Afspraak om 19u30 op de hoek van de Vaartkaai en de Oostkaai
Dinsdag 15 September Afhalen Brafodia Jaarboek 2020 aan het lokaal vanaf 20u
Wordt nog bevestigd via mail
Dinsdag 22 September Inleveren Clubwedstrijd, enkel digitaal, bij Swa (2 digitale werken)
Jurering door Club 72
Zondag 27 September Fodiazon – Kalmthoutse Heide
Afspraak om 9u30 op Parking-Zuid
Frans Raatstraat – Verbindingsweg
Dinsdag 29 September Bestuursvergadering - Skype
Oktober (Nog geen planning)
Dinsdag 6 Oktober
Dinsdag 13 Oktober
Dinsdag 20 Oktober
Dinsdag 27 Oktober

Bestuursvergadering - Skype

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.

Jaarlijks Fotosalon September wordt dit jaar “Brafodia Jaarboek 2020”
Het jaarboek is klaar en ligt momenteel bij de drukker ! Uiteindelijk hebben 23 leden met bijna 90
beelden deelgenomen aan dit initiatief. In totaal hebben we inclusief de omslag 72 pagina’s
gevuld. Het is een echt precisiewerkje geworden waar heel
wat avonden in gekropen zijn om het allemaal rond te
krijgen, maar het resultaat mag er dan ook wel zijn.
Omdat we het onze sponsors verplicht zijn, het jaarboek zo
ruim mogelijk te verspreiden, wordt het gedrukt op 300
exemplaren. Momenteel werken we nog aan de definitieve
verdeling, maar zoals je al in de agenda kon zien, voorzien
we een afhaalmoment voor alle leden van Brafodia op
dinsdag 15 september om 20u aan het clublokaal (onder het
voorbehoud dat de gedrukte exemplaren tegen dan ook
beschikbaar zijn). Uiteraard krijgt ieder lid een exemplaar,
maar we bekijken nog of we desgevraagd nog een paar
extra exemplaren kunnen meegeven voor verdere
verspreiding.
Zoals eerder ook al meegegeven, zullen de overige
exemplaren bij de sponsors, de geprimeerde auteurs van de
SFNK bekerwedstrijd, alsook de SFNK-Clubs en KAVF
terecht moeten komen. Hopelijk kunnen we ook exemplaren
verdelen via de gemeente Brasschaat, via het
gemeentehuis, de bibliotheek en de toeristische dienst.
We hopen ook dat jullie allemaal even enthousiast zullen zijn over het jaarboek als wij zelf en dat
het uiteindelijk menig boekenkast zal sieren.
Nieuwjaarsfeestje in de Kegelkluis
Het is misschien nog wat vroeg om het hier al over te hebben, maar in deze tijden moeten we
proberen om op alles voorbereid te zijn. Het zaaltje werd reeds gereserveerd na het vorige
nieuwjaarsfeestje en vooralsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat het niet zou kunnen
doorgaan.
We rekenen uiteraard met name op al diegenen, die zich de vorige jaren regelmatig hebben
ingeschreven voor het nieuwjaarsfeestje. We hadden dan ook graag geweten of zij dit ook deze
keer weer zouden doen, uiteraard enkel wanneer het binnen de geldende maatregelen kan
georganiseerd worden.
Graag een, uiteraard vrijblijvend, seintje bij Bob !
Vzw De Vrienden van het Nationale Scheepvaartmuseum
In november 2017 hebben we met de fodiazon het nieuwe havenhuis, het toenmalige
scheepvaartmuseum aan de kaaien en de tentoonstelling ‘People of Mercy’ van Stephan
Vanfleteren bezocht. Voor het museum was dat toen de allerlaatste kans, aangezien het met de
heraanleg van de kaaien zou verdwijnen. Een nieuw museum werd wel aangekondigd maar is er
door allerlei (budgettaire) redenen tot op vandaag niet gekomen.
Ondertussen haalt de vzw regelmatig de pers met hun streven om in Antwerpen opnieuw een
kwalitatief scheepvaartmuseum uit de grond te stampen.
Begin augustus kregen we van deze vzw, via Bob, de vraag om nautische schilderijen en
miniatuurschepen, in een pakhuis aan de Brouwersvliet, te komen fotograferen voor een brochure
die ze willen uitgeven. Aangezien dit in Corona-tijden allemaal niet zo evident te organiseren valt,
is er een klein groepje (Bob, Dirk en Marc) een paar weken geleden deze opnames gaan maken.

In de brochure die weldra uitgebracht wordt, zal Brafodia dan ook vermeld worden als auteur van
de beelden, en ook de clubkas was blij met de gematerialiseerde dank.
Dankzij dit zeer geslaagde projectje zullen we in de toekomst nog leuke dingen kunnen doen met
en voor de vzw. Zo weten we bv dat de vzw de ‘Westhinder’ heeft aangekocht en ze, aan de hand
van een sociaal project, de boot volledig zullen restaureren. Het idee om beelden van het schip te
maken vóór en ná de restauratie werd enthousiast door de vzw onthaald. Op korte termijn zullen
dus de beelden vóór restauratie gemaakt worden, opnieuw door hetzelfde kleine groepje als bij de
opnamen van de schilderijen, maar we hopen in ieder geval dat we de beelden ná restauratie met
een grotere groep, bv met een fodiazon, zullen kunnen maken (dit ligt nog wel een eindje in de
toekomst).
Er zullen zich verder nog andere interessante gelegenheden voordoen om te gaan fotograferen bij
deze vzw, aangezien men nu ook werk aan het maken is van het reeds lang beloofde museum
van de scheepvaart, dat zal gebouwd worden in en rond een droogdok, bovendien is er daar ook
een historisch pomphuis met interessante fotografische mogelijkheden. We houden jullie op de
hoogte van verdere ontwikkelingen op dit vlak. Hiermee hebben we in ieder geval voor het postCorona tijdperk, wel weer een aantal interessante fodiazon mogelijkheden.

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/

