NIEUWSBRIEF.

KONINKLIJKE FOTOKRING BRAFODIA
Oktober 2020

dd: 04-10-2020

Woordje vooraf:
Al sinds maart geen clubbijeenkomsten meer, geen Brafodia BBQ, geen fotosalon, geen … .
Gelukkig hebben we wel een prachtig jaarboek kunnen maken, waarvoor we al heel wat
complimentjes hebben mogen ontvangen.
Behalve Corona gooit nu ook het weer roet in het eten. Omwille van het slechte weer hebben we
ook reeds geplande Fodiazons moeten uitstellen of zelfs afgelasten, maar we blijven volhouden !
Voor de avonduitstappen, die toch wel wat succes hadden, wordt het nu stillaan ook wat te vroeg
donker, dus kunnen we die voorlopig ook niet meer organiseren.
Omdat het allemaal nog wel even kan duren en we toch nog wel iets gezamenlijk willen kunnen
doen, gaan we komende dinsdag 6/10 een experiment doen met een online clubbijeenkomst.
Verder in de nieuwsbrief vind je hier wat meer informatie over en je gaat van Stef nog een mailtje
krijgen met meer gedetailleerde uitleg. We hopen in ieder geval dat jullie allemaal massaal gaan
deelnemen aan dit experiment, alleen zo kunnen we goed beoordelen of we hier in de toekomst
nog verder wat mee kunnen. We hebben in ieder geval ook al voor de volgende dinsdagen
dergelijke online bijeenkomsten ingepland, uiteraard onder het voorbehoud dat het allemaal lukt !
De deadline voor de clubwedstrijd hebben we nog een beetje opgeschoven naar 16/10, dus zeker
meedoen ! Na 16/10 gaan de beelden onherroepelijk naar Fotoklub 72 die de beelden zal jureren.
Hopelijk zien of horen we elkaar op één van de komende online clubbijeenkomsten !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Oktober (Onder voorbehoud)
Zondag

4 Oktober

Dinsdag

6 Oktober

Dinsdag 13 Oktober
Vrijdag 16 Oktober
Zondag 18 Oktober
Dinsdag 20 Oktober
Dinsdag 27 Oktober

Fodiazon – Kalmthoutse Heide
Afspraak om 9u30 op Parking-Zuid
Frans Raatstraat – Verbindingsweg
 Opnieuw uitgesteld omwille van de weersomstandigheden
 Nieuwe datum wordt nog meegedeeld
On-line bijeenkomst – Vergelijking Lightroom en Capture One
(Experimentele digitale bijeenkomst zie uitleg in de nieuwsbrief)
On-Line foto’s bewerken (Bij succesvol experiment op 6/10)
Nieuwe deadline insturen digitale clubwedstrijd
Fodiazon – Middelheim Park
Afspraak om 9u30 op Parking-Middelheim (eigen vervoer)
On-Line Forum + beelden bewerken
Bestuursvergadering - Skype

November (Nog geen planning)
Dinsdag 3 November
Dinsdag 10 November
Zondag 15 November
Dinsdag 17 November
Dinsdag 24 November

Fodiazon – Schoonselhof
Afspraak om 9u30 op Parking (eigen vervoer)
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.

Experiment met on-line clubbijeenkomsten
Het is al van begin maart geleden dat we nog een clubbijeenkomst hebben kunnen organiseren.
Voor velen van ons begint het toch wel zwaar te wegen om onze wekelijks interactie te moeten
missen. Daarom willen we de eerste dinsdag van deze nieuwe maand (6/10), aan de hand van
een experiment, uittesten of we misschien een aantal bijeenkomsten digitaal zouden kunnen
opzetten.
Het is de bedoeling om dit allemaal zo laagdrempelig mogelijk te maken zodat iedereen hier,
zonder al te veel moeite, aan zou moeten kunnen deelnemen.
Eén van de komende dagen krijg je hier per e-mail meer gedetailleerde informatie over van Stef,
maar in principe moet het mogelijk zijn om met eenvoudige middelen de bijeenkomst bij te wonen.
De meeste van ons gebruiken een PC of laptop om beelden te bewerken, wanneer je met dit
toestel via een browser op het internet kan, moet dit volstaan. Een camera of microfoon is niet
noodzakelijk, hoewel een microfoon (ingebouwd of extern) wel handig kan zijn. Het zou ook
mogelijk moeten zijn om via een tablet, iPad of zelfs een smartphone de digitale bijeenkomst bij te
wonen, maar hiervoor moet je mogelijk wel iets meer doen.
Als het lukt krijg je dinsdag in ieder geval al een uiterst interessante vergelijking tussen het bij
iedereen wel bekende Lightroom en een mogelijk alternatief, dat ondertussen door enkelen al
gebruikt wordt, namelijk Capture One. Voor de daaropvolgende dinsdagen hebben we meteen ook
al enkele online bijeenkomsten ingepland, uiteraard onder het voorbehoud dat dit allemaal lukt.
Brabo
Zie hieronder de uitnodiging voor het Brabo fotosalon. Indien je wil gaan zorg er dan zeker voor
dat je reserveert. Meer details vind je hier : http://www.avf.be/Brabo%202020/Intro.html

Brafodia Jaarboek 2020
Nu het jaarboek verdeeld is hebben we uit verschillende hoeken zeer
positieve reacties gekregen. Misschien heb je ook hier of daar in de
pers een artikeltje zien verschijnen. Natuurlijk hopen we volgend jaar
weer opnieuw een echt fotosalon te kunnen organiseren, maar we
gaan zeker bekijken of en onder welke voorwaarden we een dergelijk
jaarboek ook in de toekomst nog zouden kunnen uitgeven.
Zo goed als alle exemplaren hebben hun bestemming gevonden.
Leden die bovenop de 3 reeds ontvangen exemplaren, er nog graag
extra zouden krijgen, konden dit laten weten aan Stef. Zij worden op
een soort van wachtlijst geplaatst. Indien er nog exemplaren over
zouden zijn, of nog ongebruikt terug zouden komen, zullen we deze
nog verder verdelen over de aanvragen op de lijst.
Nieuwjaarsfeestje in de Kegelkluis
Momenteel wordt onderzocht onder welke voorwaarden het nieuwjaarsfeestje in de Kegelkluis kan
doorgaan. We hadden in ieder geval ook nog wel graag geweten of er voldoende interesse voor is
in de huidige omstandigheden. Laat zo mogelijk iets weten aan Bob.

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/

