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Woordje vooraf:
Al bij al is dit toch weer een zeer gevulde nieuwsbrief geworden. Over de evolutie van corona, de
variërende maatregelen en de processie van Echternach voor wat betreft de vaccinaties, willen we
het hier maar liever niet meer hebben. We gaan gewoon verder op het ingeslagen pad en we zien
wel waar we uitkomen wanneer het allemaal opklaart.
In maart hadden we zeer succesvolle ‘discipline-gerelateerde’ forums. Met name het forum waar
we specifiek ingezoomd hebben op zwart-wit had toch wel heel wat bijval. Hier komen we verder
nog op terug.
De belangrijkste gebeurtenis van het jaar, dit keer voor het eerst volledig on-line, was natuurlijk
onze jaarvergadering. Behalve dan dat Brafodia ondanks alles toch nog financieel gezond blijft, is
de belangrijkste vaststelling dat Brafodia er wonderwel in slaagt om haar werking, zij het ietwat
aangepast aan de omstandigheden, gewoon verder te zetten. Misschien moeten we zelfs
toegeven dat we hier en daar zelfs wat voordeeltjes (h)erkennen in deze nieuwe manier van
werken, nu stillaan de ‘technische’ hindernissen wat overwonnen lijken. De positieve reacties zijn
in ieder geval zeer motiverend om volop door te gaan. Verder in deze nieuwsbrief een kort
verslagje en nieuwe intenties ten gevolge van de jaarvergadering.
In april beginnen we met de definitieve selectie voor de bekerwedstrijd, zodat we hier als club nog
eens sterk naar buiten kunnen treden. Extra reclame wil ik hier zeker maken voor de ‘workshop’
waar we ingezonden kleurbeelden gaan proberen om te zetten naar zwart-wit, We hopen in ieder
geval wat interessante beelden te ontvangen om mee aan de slag te gaan.
Voor de eerste clubbijeenkomst van mei gaan we nog eens een keertje allemaal een zelfde beeld
bewerken, zodat iedereen daar een eigen interpretatie aan kan geven. Bij een vorige gelegenheid
leverde dat in ieder geval zeer interessante resultaten op.
Behalve een forum met het lente thema bloemen of bloesem, is er op het einde van mei ook de
2de clubwedstrijd waarvoor de beelden ten laatste de eerste clubbijeenkomst naar Stef moeten
gestuurd worden. Zoals je verder in de nieuwsbrief nog kan lezen, willen we meer aandacht voor
inhoud, originaliteit en creativiteit. De presentatie en jurering zal op dezelfde manier gebeuren als
vorige keer. De resultaten zullen dan waarschijnlijk besproken worden op de eerste
clubbijeenkomst van juni.
Zoals je merkt, voorlopig geen fodiazons, maar we hebben nu in ieder geval een mooi lijstje met
mogelijke bestemmingen. Graag je voorkeuren doorgeven aan Bob, zodat er een plan kan
opgesteld worden tegen de moment dat we ze weer kunnen laten doorgaan.
Tenslotte nog het jaarlijks Brafodia fotosalon op 10,11 en 12 september. Hoewel we nog niet met
100% zekerheid weten of het kan doorgaan, gaan we toch verder met de voorbereidingen. Het is
dus zeker niet verkeerd om al na te beginnen denken over de werken die je daar wil laten zien.
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.
April
Dinsdag 6 April
Dinsdag 13 April
Zondag 18 April
Dinsdag 20 April
Dinsdag 27 April

Definitieve selectie Bekerwedstrijd + Filmpjes
Forum/Workshop
Insturen kleurbeelden die we dan naar Zwart-Wit kunnen omzetten
Fodiazon (Gaat niet door)
Forum (Vrij Thema)
Bestuursvergadering

Mei (Voorlopige planning)
Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag

4 Mei
11
16
18
25

Mei
Mei
Mei
Mei

Opgestuurd beeld bewerken
Deadline voor insturen van de beelden voor de clubwedstrijd
Forum (Thema Bloesem/Bloemen)
Fodiazon ? (Afhankelijk van evolutie van de maatregelen)
Clubwedstrijd Digitaal Monochroom/Kleur (Eigen jurering)
Bestuursvergadering

On-line clubbijeenkomsten
Gezien het succes van het zwart-wit forum en ook omdat er tijdens de jaarvergadering gevraagd
werd naar wat uitdieping van een aantal basistechnieken, willen we een volledige clubavond (13
april) uittrekken voor het omzetten van kleurbeelden naar zwart-wit. Dus graag een aantal
kleurbeelden doorsturen aan Stef zodat we deze tijdens het forum kunnen omzetten (liefst ten
laatste de dag voordien doorsturen). Zowel Lightroom als Capture One zullen aan bod komen.
Voor de eerste bijeenkomst van mei (4 mei) verwachten we dan nog eens van iedereen
bewerkingen van hetzelfde basisbeeld. Dit beeld zal op tijd aan iedereen doorgestuurd worden.
Algemene vergadering 16 Maart 2021
Iedereen alvast bedankt voor de constructieve bijdragen op de algemene vergadering. Enkele
leden hebben ook hun appreciatie laten blijken voor het draaiende houden van de club, het
bestuur is uiteraard blij dat haar inspanningen geapprecieerd worden en dit motiveert in ieder
geval om met dezelfde passie door te gaan.
Hieronder kort enkele puntjes die we reeds verder besproken hebben tijdens de laatste
bestuursvergadering.
Fodiazon
We hebben lijst samengesteld met Fodiazon bestemmingen. We willen graag weten welke
bestemmingen jullie voorkeur hebben. Door te geven aan Bob.










Klein Willebroek
Doel
Nieuw zuid Antwerpen
Omgeving Berchem station
Oude Landen
Hobokense Polder
Wortel
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)

Er waren ook nog ideeën ivm met ‘individuele’ Fodiazons, bv door een bestemming af te spreken
om daar dan individueel, op een eigen te bepalen tijdstip naar toe te gaan, zodat we dan de oogst
van de beelden op een forum kunnen bekijken. Eigenlijk komt dit een beetje neer op forums met
een bepaald thema (zie verder).
Clubwedstrijden
Er waren wat opmerkingen omtrent de originaliteit van de beelden op de clubwedstrijd. Daarom
nog even kort onze visie hierop :
Onze clubwedstrijd zien we eigenlijk (tezamen met de forums) als een mogelijkheid om uit te
testen of een beeld een goed wedstrijdbeeld zou kunnen zijn, zodat het kan ingestuurd worden
voor andere wedstrijden. De clubwedstrijd is dus eigenlijk minder bedoeld voor beelden die op
andere externe wedstrijden al gescoord hebben omdat dit het algemeen beeld wat vertekent.
Verder is één van de beoordelingscriteria bij het geven van punten, naast techniek en compositie,
uiteraard ook de originaliteit van het beeld. Wanneer een beeld al heel vaak in één of andere vorm
getoond is, kan het als minder origineel ervaren worden, wat dan weer z’n weerslag kan hebben
op de score. Auteurs hebben er dus belang bij om met zo origineel mogelijke beelden deel te
nemen.

Forums
Bij het beoordelen van beelden staan we vaak stil bij compositie en techniek en soms wat te
weinig bij inhoud, originaliteit en creativiteit. We zullen trachten ook aan dat laatste wat meer
aandacht te besteden.
Verder werd ook gesuggereerd om bij forums rond specifieke thema’s te werken. Dat doen we
eigenlijk vandaag al, maar we proberen toch nog regelmatig ‘vrije’ forums in te richten om de
drempel zo laag mogelijk te houden. Indien we ‘individuele’ Fodiazons zouden organiseren,
zouden de resultaten ervan op zo’n specifiek thema forum kunnen bespreken.
Een ander idee voor een mogelijk thema was ‘maak een beeld in de stijl van’, dit zullen we zeker
onthouden voor wanneer we proberen originele thema’s te verzinnen.
Basistechnieken
Tenslotte is er ook nog vraag naar het uitdiepen van basistechnieken. We zullen proberen dit in te
bouwen in de gewone forums. Voor april hebben we er al zo eentje ingepland in verband met het
omzetten naar zwart-wit, maar ook andere onderwerpen zullen nog aan bod komen.
Clubwedstrijd
De volgende clubwedstrijd is ingepland op dinsdag 18 mei. We behouden het systeem van de
vorige keer. Gelieve de beelden dus op tijd (2 weken voordien, ten laatste op 4 mei) aan Stef door
te sturen zodat de beelden kunnen geanonimiseerd worden en we de formulieren kunnen
aanmaken en doorsturen. Tijdens de clubwedstrijd zullen de beelden ook willekeurig
gepresenteerd worden, en wordt iedereen geacht om zijn eigen werken niet te quoteren. Nadien
worden dan alle scores samengevoegd en wordt het resultaat van de clubwedstrijd op een
volgende clubbijeenkomst besproken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat de eerste
clubbijeenkomst van juni.
Zoals hoger beschreven in het verslag van de jaarvergadering, hopen we dat iedereen zo origineel
mogelijke beelden zal insturen !
Bekerwedstrijd 2021
Op de on-line clubavond van 6 april gaan we nog een laatste keer door de selectie voor onze
inzending.
Ter herinnering, het is de bedoeling om onszelf op te leggen 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.
De beelden moeten uiteindelijk bij SFNK binnen zijn vóór 5 mei 2021.

Fotosalon 2021
We gaan er voorlopig, voor wat betreft de voorbereidingen, in ieder geval van uit dat er een echt
salon zal kunnen georganiseerd worden. De zalen zijn voorlopig al vastgelegd voor het weekend
van 10-11-12 september.
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.
Gelieve in ieder geval al na te denken over de beelden die je zou willen tentoon stellen. Over het
aantal beelden per deelnemer kunnen we momenteel nog niet veel zeggen, er zijn te veel factoren
die daar een rol in kunnen spelen.
Zoals steeds combineren we ons salon ook steeds met een evenement dat meer bezoekers kan
aantrekken, deze keer is dit in ieder geval de fotowedstrijd Mil Scheers, waarvan de eerste
inzendingen al binnen zijn. Verder zullen we waarschijnlijk ook de resultaten van de
bekerwedstrijd afdrukken en tentoon stellen.
Nieuwjaarsfeestje
Het is natuurlijk veel te vroeg om hier al over te beginnen, maar zoals iedereen ondertussen
mogelijk vernomen heeft, heeft de Kegelkluis de boeken neergelegd. Alle ideeën voor een
alternatief zijn welkom.
Misschien nog even op een rijtje wat we juist zoeken :
-

Gelegenheid voor een gezellig samenzijn met onze partners
Waar we samen iets actiefs kunnen doen
Met de mogelijkheid om nadien ook iets te kunnen eten
En dat allemaal op een betaalbare manier

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/

