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Woordje vooraf:
Vooreerst wens ik iedereen uiteraard nogmaals een voorspoedig en gezond nieuwjaar. Met name
‘gezond’ heeft toch wel een veel concretere invulling gekregen in het afgelopen jaar.
De hoop dat we met z’n allen dit jaar uit het dal gaan kunnen kruipen is gelukkig toch wel weer wat
groter geworden. Momenteel lijkt de 2de golf min of meer onder controle en zijn de vaccinaties
gestart. De kans dat we tegen het einde van 2021 terug min of meer een normaal leven gaan
kunnen leiden is toch weer een beetje groter geworden.
Voorlopig verandert er echter nog niet veel en toch zeker tot aan de zomer gaan we het
voorzichtig aan moeten doen. We zijn dus nog wel een tijdje afhankelijk zijn van onze on-line
clubbijeenkomsten. Fysieke bijeenkomsten, en dus ook Fodiazons, zitten er momenteel nog altijd
niet in.
Zoals we hadden aangekondigd pikken we de draad terug op met de clubwedstrijden, nu helemaal
digitaal, maar wel opnieuw met aparte disciplines voor kleur en monochroom. Lees er alles over
verder in deze nieuwsbrief.
De uitslag van de zeer beperkte clubwedstrijd van het afgelopen jaar is ondertussen ook bekend.
Wat in ieder geval heel mooi is, is dat we nog nooit zoveel verschillende laureaten gehad hebben.
Er zijn maar liefst 8 verschillende ‘medaillewinnaars’ voor de 9 te verdelen medailles, volgens mij
een unicum in onze geschiedenis.
We starten deze maand ook met de selectie voor de SFNK bekerwedstrijd, dus ook zeker hiervoor
op tijd beelden insturen.
Omdat één en ander wel wat voorbereiding vraagt, moeten beelden steeds op tijd doorgestuurd
worden aan Stef, dus zowel voor de forums, de bekerwedstrijd alsook de clubwedstrijd.
Voor de eerstvolgende clubbijeenkomst van 5/1 verwachten we het creatieve resultaat van de
stillevens met koffie en thee.
In de tussentijd hoop ik dat iedereen gezond blijft, en wanneer we het nog even kunnen volhouden
met onze on-line clubbijeenkomsten, gaan we het hopelijk binnen afzienbare tijd ons ‘normale’
leven wel weer kunnen hervatten.
Hopelijk zien of horen we elkaar op één van de komende online clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Voorlopig blijven alle bijeenkomsten on-line, we zetten het hieronder er dan ook niet meer expliciet
bij. Beelden moeten altijd goed op tijd aan Stef doorgestuurd worden.
Januari
Dinsdag 5 Januari
Dinsdag 12 Januari

Zondag 17 Januari
Dinsdag 19 Januari
Dinsdag 26 Januari

Forum (Opdracht : Stilleven Koffie & Thee)
Forum (Thema Winter) - van te voren insturen aan Stef
Ten laatste inleveren van de beelden voor de clubwedstrijd
Telkens 2 beelden kleur en/of 2 beelden monochroom
Ook in te sturen aan Stef
Fodiazon – Voorlopig nog niet mogelijk
Bespreking ingestuurde beelden bekerwedstrijd
Ten laatste daags voordien aan Stef doorsturen
Bestuursvergadering

Februari (Voorlopige planning)
Dinsdag 2 Februari
Dinsdag 9 Februari
Dinsdag 16 Februari
Zondag 21 Februari
Dinsdag 23 Februari

Jurering Clubwedstrijd (zie details in de nieuwsbrief)
Forum (Thema Het Weer)
Overlopen resultaten clubwedstrijd
Fodiazon ? (Afhankelijk van evolutie van de maatregelen)
Bestuursvergadering

On-line clubbijeenkomsten
De on-line clubbijeenkomsten lopen steeds beter. De invoering van het praatje aan de toog bij het
begin van de bijeenkomst is zeker een aanwinst. De filmpjes tussendoor zorgen voor wat
afwisseling en thema’s houden de forums interessant.
Met de start van het nieuwe werkjaar gaan we ook de draad met de clubwedstrijden opnieuw
opnemen. Hierover verder meer.
Clubwedstrijd
Naast het laten jureren van onze clubwedstrijden door externe clubs hebben we ook een systeem
uitgedokterd om weer een eigen jurering te organiseren.
Aangezien alles voorlopig digitaal is gaan we de clubwedstrijd opnieuw houden in aparte
disciplines voor kleur en zwart-wit, en dus geen aparte digitale categorie meer (welke in feite ooit
in de plaats van de dia’s is gekomen).
De wedstrijd moet opnieuw 4 keer per jaar kunnen plaatsvinden, telkens met 2 werken per
discipline. Voor de puntentelling behouden we het concept dat per discipline slechts de 6 beste
werken meetellen, waardoor het ook niet erg is mocht je één van de wedstrijddagen missen.
Omdat alles digitaal moet gebeuren en we één en ander moeten voorbereiden, zullen de beelden
wel steeds van te voren ingestuurd moeten worden, inleveren op de avond van de jurering zelf zal
dus niet meer kunnen.
Voor de eerste editie van de clubwedstrijd, welke we zelf zullen jureren, verwachten we de
beelden ten laatste op 12 januari. We gaan die beelden dan gezamenlijk jureren op 2 februari.
Alle beelden moeten naar Stef gestuurd worden, omdat hij op de avond van de jurering de
beelden zal ‘projecteren’, maar ook omdat hij alle beelden gaat oplijsten in een excel (csv)
bestandje dat aan iedereen zal doorgestuurd worden. De werken zullen gewoon een (anoniem)
nummer krijgen en in volgorde van dit anonieme nummer in de lijst worden opgenomen.
Op 2 februari worden de beelden in de on-line sessie door Stef ‘geprojecteerd’ in de volgorde van
de lijst en kan iedereen punten noteren in het bestand. We zullen het bestand rondsturen in een
.csv formaat zodat het niet echt noodzakelijk is om over Microsoft Excel te beschikken, er bestaan
(naast excel zelf) ook andere (gratis) toepassingen die met deze bestanden kunnen werken.
Nadien worden alle ingevulde bestanden doorgestuurd aan Ignace, zodat hij de totalen kan
berekenen, de anonieme nummering terug kan vertalen naar de lidnummers om ten slotte het
klassement bij te werken. Op 16 februari overlopen we de beelden dan opnieuw, maar dan met de
punten die ze gekregen hebben.
Bekerwedstrijd 2021
Zoals aangekondigd willen we in januari starten met de selectie van de in te zenden werken. Een
eerste selectie gaat door op de on-line clubavond van 19 januari.
We leggen onszelf op dat alle geselecteerde werken van verschillende auteurs moeten zijn, zodat
het een echte clubinzending wordt, waar iedereen maximaal kans heeft om in de selectie te zitten.
Het onderwerp is vrij en er moeten, zowel voor kleur als monochroom, telkens 4 beelden
ingeleverd worden met een hoogte van 1080 pixels.
De beelden moeten bij SFNK binnen zijn vóór 5 mei 2021. Dus indien we de eerste keer niet
helemaal rond geraken met de selectie, kunnen we nog wel een 2 de avond inlassen om deze te
vervolledigen.

Fotosalon 2021
We hopen uiteraard dat we in september opnieuw een echt fotosalon kunnen organiseren. We
gaan er ook vanuit dat dit het geval zal zijn. We zijn al gestart met de noodzakelijke
voorbereidingen, zoals het vastleggen van de datums en het reserveren van de zalen.
Omdat ons jaarboek 2020 toch heel wat bijval gekend heeft en we verwachten dat verschillende
sponsors hier opnieuw aan willen meewerken, gaan we het concept ook grotendeels overnemen
in de cataloog. In het onwaarschijnlijke geval dat het salon toch niet zou kunnen doorgaan kan de
cataloog dan opnieuw gepromoveerd worden tot jaarboek.
Met andere woorden, iedereen mag zeker al beginnen nadenken over beelden voor het jaarlijkse
salon.

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/

