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Woordje vooraf:
Eerst en vooral een gelukkig, voorspoedig, creatief, maar uiteraard in de eerste plaats een gezond
en pandemie vrij 2022 !
Ondanks het ongeziene 2020 en het bijzonder wisselvallige 2021 zijn we er als Brafodia toch maar
in geslaagd om de werking van de club overeind te houden. Meer nog, in tegenstelling tot de wat
kon verwacht worden, hebben we, na het prachtige jaarboek in 2020, in 2021 dan toch nog een
één van de meest succesvolle fotosalons uit de geschiedenis van Brafodia kunnen inrichten.
Maar genoeg eigen lof, want naar horen zeggen schijnt dat behoorlijk te stinken.
In december lag de focus van de meesten van ons op het beleven van zo mooi mogelijke kerst- en
eindejaar dagen met de familie. Voor het nieuwe jaar proberen we weer een zo aantrekkelijk
mogelijke agenda te vullen. Jammer genoeg moet alles voorlopig nog on-line doorgaan, gaan de
Fodiazons voorlopig niet door en is ook het nieuwjaarsfeestje, waar we zo naar uitkeken,
uitgesteld (zeker niet gecanceld !), maar dat zal ons niet weerhouden om gewoon door te gaan.
Op de eerste (on-line) bijeenkomst van het nieuwe jaar verwachten we iedereen voor een virtuele
nieuwjaarsreceptie. Laten we allemaal voor het scherm klinken op het nieuwe jaar. Eén
voordeeltje heeft dit wel, niemand moet nadien nog in de wagen stappen om naar huis te rijden .
Nadat we onze wensen uitgewisseld hebben, wordt het opnieuw serieus met de resultaten van de
laatste clubwedstrijd van vorig jaar en meteen ook de einduitslag. De werken werden gejureerd
door de Koninklijke Fotoclub Merksem, maar naar alle verwachting gaan we deze toch zelf ook
nog heel gedetailleerd overlopen en bespreken.
In de vorige nieuwsbrief hadden we het al aangekondigd en hopelijk heeft iedereen er aan
meegewerkt, zodat we bij de volgende on-line bijeenkomst de resultaten kunnen tonen en
bespreken van de opdracht ‘Winterbeelden in Zwart-Wit’. Zeker alle beelden op tijd doorsturen
aan Stef !
We sluiten tenslotte januari af met een eerste screening van beelden voor de SFNK
bekerwedstrijd voor clubs. Het onderwerp is ook dit jaar volledig vrij, dus iedereen heeft mogelijk
wel beelden die hiervoor in aanmerking komen.
In de korte maand februari beginnen we de voorstelling van een nieuw idee dat we misschien
kunnen implementeren : de foto-challenge. In één van de vorige bijeenkomsten hebben we hier al
eens een filmpje over gezien, we bekijken hoe we dit zouden kunnen toepassen in onze eigen
club.
In het begin van de maand verwachten we ook de deelnemende beelden voor de clubwedstrijd,
welke dit jaar ook opnieuw zal doorgaan zoals vorig jaar (zie verder in de nieuwsbrief). De week
nadien volgt dan onze gezamenlijke jurering (de resultaten worden naar alle verwachting
gepresenteerd tijdens de eerste bijeenkomst van maart).
Om de maand af te maken voorzien we nog een bijeenkomst met wat filmpjes.
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.
Januari
Dinsdag

4 Januari

Dinsdag 11 Januari
Zaterdag 15 Januari
Zondag 16 Januari
Dinsdag 18 Januari

Dinsdag 25 Januari

Virtuele Nieuwjaarsreceptie
Uitslag + bespreking 4de Clubwedstrijd
Forum Opdracht Winterbeelden (Monochroom)
Beelden van te voren doorsturen aan Stef
Nieuwjaarsfeestje - Uitgesteld
Fodiazon – Voorlopig geschrapt
Eerste bespreking beelden SFNK bekerwedstrijd
Vrij onderwerp kleur en monochroom
Beelden van te voren doorsturen aan Stef
Bestuursvergadering

Februari (Voorlopige planning)
Dinsdag

1 Februari

Dinsdag

8 Februari

Zondag 13 Februari
Dinsdag 15 Februari
Dinsdag 22 Februari

Forum + Filmpjes + Foto challenge
Ten laatste doorsturen van de beelden voor de clubwedstrijd (Stef)
1ste Clubwedstrijd – Digitaal Monochroom + Kleur
2 beelden per discipline
Fodiazon – Voorlopig geschrapt
Forum + Filmpjes
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
Het is ondertussen duidelijk dat het niet te voorspellen valt hoe de maatregelen ivm met Covid-19
evolueren. Om er zeker van te zijn dat we een consistente clubwedstrijd kunnen organiseren voor
dit nieuwe werkjaar behouden we het concept zoals we dit vorig jaar hebben ingevoerd.
Dit betekent dus dat we de 2 digitale disciplines (kleur en monochroom) behouden waarbij 4 keer
per jaar iedere auteur 2 beelden per discipline kan insturen om te beoordelen. We gaan er vanuit
dat we de beelden in eerste instantie zelf gaan beoordelen, maar indien mogelijk zullen we, net als
eind vorig jaar, zeker proberen om af en toe een externe club te vinden die dit met een externe
blik wil doen.
Nog even ter herinnering hoe we het geheel willen organiseren :
 De beelden moeten (minimaal 1 week) van te voren doorgestuurd worden aan Stef
 Stef zorgt voor het anonimiseren van de beelden door elk afzonderlijk beeld een willekeurig
volgnummer te geven.
 Vervolgens worden er anonieme invulformulieren rondgestuurd, welke gebruikt moeten
worden tijdens de beoordeling
 Tijdens een on-line (of eventueel fysieke) clubbijeenkomst, worden alle beelden getoond in
volgorde van de willekeurige volgnummers en kan iedereen de beelden punten geven via
de rondgestuurde invulformulieren (welke liefst met excel of soortgelijks worden ingevuld)
 Nog tijdens de bijeenkomst of onmiddellijk erna, worden de ingevulde formulieren dan
doorgestuurd aan Ignace, zodat de resultaten bij de juiste deelnemer kunnen verwerkt
worden (of de formulieren worden verzameld indien de bijeenkomst toch fysiek zou
doorgaan)
 Tijdens één van de daaropvolgende bijeenkomsten worden alle deelnemende beelden
opnieuw overlopen, tezamen met de verwerkte resultaten en kan iedereen hier nog
commentaar bij geven
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.
Voor de eerste editie van de clubwedstrijd, welke we zelf zullen jureren, verwachten we de
beelden ten laatste op 1 februari. We gaan die beelden dan gezamenlijk jureren op 8 februari.
Waarschijnlijk op de eerste bijeenkomst van maart overlopen we de beelden dan opnieuw, maar
dan met de punten die ze gekregen hebben.

Nieuwjaarsfeestje
Het heeft (nog) niet mogen zijn ! Met de huidige maatregelen kan en mag het nieuwjaarsfeestje
niet doorgaan.
Maar uitstel is geen afstel ! Het feestje gaat hoe dan ook door, desnoods in de zomer. We gaan er
vanuit dat we dit in maart of april opnieuw kunnen inplannen, met dezelfde locatie, timing en
menu.
Wanneer ingeschreven leden, bij een nieuw tijdstip zich toch niet meer zouden kunnen vrijmaken,
dan wordt uiteraard het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald. Omgekeerd zijn nieuwe
inschrijvingen tegen dan natuurlijk ook terug welkom !

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/

