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Woordje vooraf:
Sinterklaas is langs geweest, maar, zijn, al dan niet zwarte, pieten hebben ons jammer genoeg
opnieuw opgezadeld met beperkende maatregelen in verband met Covid-19. Hoewel we strikt
genomen niet verplicht zijn om onze fysieke clubbijeenkomsten op te schorten, heeft het bestuur
geoordeeld dat voor ieders veiligheid, en zeker met het oog op de komende feestdagen, tijdelijk
terugschakelen naar on-line bijeenkomsten, de enige juiste beslissing is. Vanaf dinsdag 7
december en voorlopig alvast tot het einde van het jaar zijn de clubbijeenkomsten dus opnieuw
digitaal. Gelukkig hebben we hier een zekere routine in opgebouwd en we hopen dat we opnieuw
op massale deelname mogen rekenen. Het zal ook niet verbazen dat ook de Fodiazons voorlopig
even niet doorgaan.
De afgelopen maand hebben we gelukkig nog kunnen genieten van de fantastische workshop
druppelfotografie van Tejo, maar ook van een aantal multimedia presentaties van Swa en Stef.
Alleszins heel erg bedankt hiervoor ! Opnieuw omwille van het Covid-19-beestje moest ook de
gastclub verstek laten gaan, maar geen nood, dit komt later nog een keertje aan bod.
Het programma voor december en januari is lichtjes aangepast omwille van de omschakeling naar
digitale bijeenkomsten, maar dat houdt ons niet tegen om interessante thema’s in te plannen.
We beginnen met een forum waarin de beelden van de afgelopen fodiazons aan bod komen, maar
aangezien er niet zo heel veel deelnemers waren, is er zeker ook ruimte voor vrij onderwerp. Er
zal ook wat uitleg gegeven worden omtrent een opdracht tegen de clubbijeenkomst van dinsdag
11 januari.
Alle software fabrikanten zijn de laatste tijd met heel wat nieuwigheden gekomen, op de 2 de
dinsdag van december proberen we aan de hand van enkele filmpjes te bekijken wat dat allemaal
inhoudt en of het de moeite loont om een upgrade te overwegen. Er zal met name gefocust
worden op Photoshop en Lightroom.
De week daarna komt dan weer ‘Capture One’ aan bod en vragen we iedereen raw beelden door
te sturen aan Stef, desgevallend in het EIP formaat, zodat we alle stappen van je eigen bewerking
mee kunnen volgen. Verder in de nieuwsbrief staat een korte beschrijving van hoe je dit kan doen.
Voor januari is natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis het geplande nieuwjaarsfeestje op 15
januari. Laat ons de vingers kruisen, hout vast houden, misschien zelfs bidden, opdat het in de
meest optimale omstandigheden zou kunnen doorgaan. Graag aandacht voor het feit dat de
geplande start een beetje vervroegd is (van 18u30 naar 18u).
Op dinsdag 4 januari houden we een digitale nieuwjaarsreceptie, aangezien iedereen thuis achter
z’n PC zit kunnen we allemaal veilig het glas heffen zonder nadien nog in de auto te moeten
stappen (zeg nu nog dat Corona alleen maar nadelen heeft  ). De rest van de avond zal gevuld
worden met het bespreken van de uitslag van de 4de clubwedstrijd die extern gejureerd werd.
De week nadien staat het forum in het teken van de opdracht die we begin december zullen
besproken hebben, de beelden moeten wel van te voren aan Stef doorgestuurd worden.
Tenslotte zal tegen het einde van januari wel bekend zijn in welke vorm de SFNK bekerwedstrijd
voor clubs zal doorgaan en kunnen we reeds een eerste aanzet geven voor onze deelname.
Hopelijk tot bij één van de komende (digitale) clubbijeenkomsten !
Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Omwille van ieders veiligheid zien we ons genoodzaakt om, voorlopig, vanaf volgende
bijeenkomst op 7 december, terug over te stappen naar digitale bijeenkomsten.
December
Dinsdag

7 December

Dinsdag 14 December
Zondag 19 December
Dinsdag 21 December
Dinsdag 28 December

Forum Fodiazon + Vrij onderwerp
Bespreking Opdracht Winterbeelden (tegen 11/1)
Reeksen + filmpjes (nieuwigheden Photoshop/Lightroom)
Fodiazon – Voorlopig geschrapt.
Bewerken in Capture One van mee te brengen raw-beelden
Beelden liefst van te voren doorsturen aan Stef
Bestuursvergadering

Januari (Voorlopige planning)
Dinsdag

4 Januari

Dinsdag 11 Januari
Zaterdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag

15
16
18
25

Januari
Januari
Januari
Januari

Nieuwjaarsreceptie (thuis)
Uitslag + bespreking 4de Clubwedstrijd
Forum Opdracht Winterbeelden (Monochroom)
Beelden van te voren doorsturen aan Stef
Nieuwjaarsfeestje
Fodiazon – Voorlopig geschrapt
Eerste bespreking beelden SFNK bekerwedstrijd
Bestuursvergadering

Fodiazon
De lijst met Fodiazon bestemmingen wordt al goed gebruikt, gebruikte bestemmingen halen we
van de lijst, nieuwe ideeën voegen we eraan toe. Op deze manier ligt er altijd wel iets
gebruiksklaar op de plank. Voorkeursbestemmingen en nieuwe ideeën blijven welkom bij Bob.










Klein Willebroek
Doel
Oude Landen
Bospolder (aan Ekerse Putten)
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)
Beveren – Kasteel Kortewalle
Kemzeke – Verbeke Foundation
Robotland - Essen

Clubwedstrijd
De laatste clubwedstrijd van dit jaar heeft ondertussen haar weg naar de externe jury gevonden.
Naar alle verwachting zullen we de resultaten kunnen presenteren op de eerste bijeenkomst van
januari, zodat we deze nog op tijd kunnen verwerken in de einduitslag.
Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB
De meesten hebben dit ondertussen wel in orde gebracht, voor de enkelingen waar dit nog is
blijven liggen, is het nu het moment om dit alsnog te storten op de rekening van Brafodia : BE18
4151 1071 1165.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt nog steeds 20 € en omdat Brafodia als club is aangesloten bij
Breedbeeld (het vroegere CvB) zijn al onze leden verzekerd (Burgerlijke Aansprakelijkheid,
Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand).
Bij de storting ook graag naam en lidnummer vermelden. Bedankt alvast vanwege het volledige
bestuur.
Exporteren in EIP formaat
Voor diegenen die met Capture One werken, hieronder hoe je de beelden kan exporteren in het
EIP formaat zodat deze tezamen met alle bewerkingen opnieuw kunnen geïmporteerd worden.
In plaats van via de normale export functie te werken,
gebruik je het menu ‘Bestand-Exporteren-Originelen’.
Indien je meerdere
beelden geselecteerd
hebt, moet je nog
aangeven dat alle
beelden moeten
meegenomen worden. Kies hier voor ‘Alle geselecteerde
varianten’. Vervolgens
krijg je een ‘dialog’ waarmee je de export kan uitvoeren.
Hierin kan je vervolgens aangeven waar de export moet komen.
Geef bij de opties zeker mee ‘Exporteren als EIP’.
Vervolgens wordt in de gekozen map voor elk van de
geselecteerde beelden een .eip bestand aangemaakt. Deze
bestanden kan je vervolgens aan Stef sturen zodat hij deze dan
kan inlezen voor het forum.
Succes !

Nieuwjaarsfeestje
Er zijn al heel wat inschrijvingen voor het nieuwjaarsfeestje op 15/1/2021, maar er is zeker nog
plaats, dus mocht je nog niet ingeschreven hebben, het kan nog steeds ! Alle leden en hun partner
zijn, voor een kleine bijdrage van 5,- per persoon als forfait voor de drank, nog steeds welkom.
Het feest gaat door in het Cultureel Centrum Park van Brasschaat (zelfde locatie als de
fototentoonstelling), en ook voor het entertainment hebben we iets gevonden, maar dat blijft nog
even een verrassing.
Uiteraard allemaal in de veronderstelling dat Covid-19 en de begeleidende maatregelen op het
laatste ogenblik geen roet in het eten gooien.
We starten een beetje vroeger dan eerst gezegd dus ipv om 18u30 wordt iedereen reeds om 18u
verwacht :
18:00

Rond deze tijd wordt iedereen verwacht voor het Aperitief

18:30

In afwachting van de maaltijd worden we vergast op het eerste deel van het
entertainment programma

19:30

Vervolgens wordt het buffet klaargezet voor het Voor- en Hoofdgerecht

20:30

Na de maaltijd volgt het tweede deel van het entertainment programma

21:30

Dessert

23:00

Voorziene einde van de avond

Hieronder vind je alvast het buffetmenu, dat we geselecteerd hebben bij een nieuwe traiteur :
Gevulde tomaten met garnalen
Gerookte forelfilets en eitjes
Gevulde perziken met tonijn
Carpaccio van ossenhaas met parmezaanschilfers
~
Varkensgebraad ‘Orloff’
Kalkoengebraad met saus
Zalm met fijne groenten
~
Aardappelsalade - pasta
Komkommerschijfjes, Geraspte worteltjes en groenteboeket
Fruitsalade, appelmoes, krieken
Diverse broodjes en boter
~
Ystaart

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/

