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Mei 2022

dd: 01-05-2022

Woordje vooraf:
En toen was het plots mei. De winter ligt ver achter ons, zeker nu we eindelijk ons
nieuwjaarsfeestje hebben kunnen laten doorgaan. We kunnen alvast beginnen dromen van de
zomer.
Het uitgestelde nieuwjaarsfeestje was een succes en de formule is zeker voor herhaling vatbaar,
met name de catering heeft alle verwachtingen overtroffen.
Een andere mijlpaal was onze algemene vergadering, die voor het eerst sinds 2 jaar weer echt
fysiek kon doorgaan. Verder in de nieuwsbrief vind je nog een kort verslag en een opsomming van
alle opmerkingen en suggesties.
Onze selectie voor de SFNK Bekerwedstrijd voor clubs is ook ingestuurd. We hebben er met z’n
allen voor gekozen om zo veel mogelijk verschillende auteurs te selecteren, wat toch wel aardig
gelukt is.
De aangekondigde Photo Challenge is jammer genoeg uitgesteld, de nieuwe datum valt op
zondag 26 juni. Zeker niet vergeten op tijd in te schrijven bij Stef.
De maand mei wordt portretmaand, we beginnen met een workshop waarin iedereen nog eens
kan kennis maken met de beginselen van de portretfotografie. Daarna volgt de traditionele
familiefotodag waar iedereen gebruik mag maken van de studio voor het maken van enkele leuke
familieportretjes. Gevolgd door nog eens een echte fysieke portretavond op de clubavond van 17
mei. Kijk zeker verder in de nieuwsbrief voor de nodige details. Iedereen die wil deelnemen, zal
een slot moeten kiezen op het overzicht dat zal klaarliggen tijdens de workshop.
We starten deze maand ook met de screening van de beelden voor het fotosalon, het wordt dus
tijd dat we in gang schieten ! De tweede screening is ingepland op de laatste bijeenkomst van juni,
dus er is zeker nog wel wat tijd om één en ander bij te stellen.
De familieuitstap gaat door op vrijdag 27 mei en gaat naar Pakawi Park. De keuze is het resultaat
van de bevraging die we enkele weken geleden rondstuurden.
In juni zien we graag de resultaten van de portretavond en van de familieuitstap tijdens het eerste
forum van die maand. Nu we eindelijk opnieuw fysiek bij elkaar kunnen komen en we dus niet
meer enkel moeten terugvallen op ‘digitaal’ gaan we ander forum later in de maand exclusief
voorbehouden voor echte prints. We hopen dat jullie allemaal met wat prints op de proppen
komen.
Net voor de start van de zomervakantie gaat dan nog de Photo Challenge door, hopelijk kan dit
reeds zolang aangekondigde evenement nu eindelijk doorgaan.
Hopelijk tot bij één van de komende clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
Mei
Dinsdag 3 Mei
Dinsdag 10 Mei
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag

15
17
24
27
31

Mei
Mei
Mei
Mei
Mei

Forum Vrij thema
Workshop Portretfotografie – Praktijk in de studio
Camera meebrengen
Familiefotodag
Portretavond (vanaf 19u)
Forum 1ste screening fotosalon
Familieuitstap naar Pakawi Park
Bestuursvergadering

Juni (Voorlopige planning)
Dinsdag 7 Juni
Dinsdag 14 Juni
Dinsdag 21 Juni
Zondag 26 Juni
Dinsdag 28 Juni

Forum Beelden Portretavond + Familieuitstap
Forum 2de screening fotosalon
Forum exclusief voor prints
Photo Challenge
Verzamelen om 9u00 aan de P&R (Carrefour)
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
Oude Landen
Bospolder (aan Ekerse Putten)
Prins Kavelhof
Gooreind (WZC)
Beveren – Kasteel Kortewalle
Kemzeke – Verbeke Foundation
Robotland - Essen

Nieuwjaarsfeestje
Het uitgestelde nieuwjaarsfeestje mag absoluut een groot succes genoemd worden.
Het Cultureel Centrum Park van Brasschaat bleek een ideale locatie te zijn voor de organisatie
van ons nieuwjaarsfeest. Voor volgend jaar nemen we dit zeker opnieuw in overweging.
Dankzij onze nieuwe traiteur werd op meesterlijke wijze de innerlijke mens versterkt, terwijl ook
onze culturele honger gevoed werd met enkele monologen.
Maar uiteindelijk is misschien nog het allerbelangrijkste dat we, na 2 jaar ontbering, opnieuw de
gelegenheid hebben gekregen om onze honger naar warm menselijk contact te stillen. Vele leuke
gesprekken en hernieuwde kennismakingen mogen hier getuige van zijn.
Bedankt dan ook aan iedereen om mee te werken aan de gezellige sfeer tijdens deze avond.
Algemene vergadering 12 April 2022
De algemene vergadering heeft dit jaar opnieuw op ‘normale’ manier kunnen plaatsvinden.
Na een korte samenvatting van het afgelopen werkjaar door de voorzitter, geeft de
penningmeester een gedetailleerd verslag van de financiële toestand van de club. Met het oog op
Corona, werd de boekhouding (net als tijdens de corona-jaren) niet geverifieerd door 2
aangestelde commissarissen, maar door de zeer gedetailleerde uitleg van de penningmeester
konden in principe alle aanwezige leden deze controle tijdens de algemene vergadering zelf
uitvoeren. Daarnaast blijft het mogelijk om, op eenvoudige aanvraag, de boeken bij de
penningmeester te komen controleren.
Dit jaar stonden de bestuursmandaten van Gustaaf Verhaert (Voorzitter), Stef Van Haute
(Penningmeester) en Ignace Vermaelen (Vice-Voorzitter), zoals de statuten vereisen, ter
beschikking.
Aangezien er zich geen kandidaten gemeld hebben voor deze bestuursmandaten en de zittende
bestuursleden bereid waren hun mandaat opnieuw op te nemen, werden deze automatisch
herkozen.
Na het formele gedeelte hebben alle leden de mogelijkheid gekregen om suggesties en ideeën,
voor een nog betere werking van onze club, te delen, waaronder ook suggesties voor de jaarlijkse
familieuitstap. Hieronder een opsomming van alle opmerkingen en suggesties. Tijdens de
komende bestuursvergaderingen zullen al deze ideeën nog aan bod komen.
Suggesties van de aanwezige leden :
 Clubavond met table-top + hoe opbouwen (eventueel met een spreker of filmpje)
 Forums opnieuw beperken tot maximaal 5 beelden per auteur. Suggestie : nummeren vanaf
1, we bespreken telkens 1 beeld per auteur tot we rond zijn en gaan dan naar het volgende
beeld, het kunnen er dan ook meer dan 5 zijn

 Meer feestjes organiseren, er zijn kandidaten om te helpen (eventueel BBQ ?)
 Graag opnieuw evalueren of we bij het salon gaan afwijken van de hoge normen die we nu
al enkele jaren met succes toepassen
 Kleinkinderen fotograferen (nvdr : dit kan op de familiefotodag, er waren nog niet veel
inschrijvingen !)
 Nog eens evalueren hoe we punten geven bij clubwedstrijden, individueel punten geven
zou misschien kunnen behouden blijven, op die manier is er minder beïnvloeding
 Hoe werken op papier promoten ?
 Hoe kunnen we Brafodia actiever naar buiten brengen (marketing) :
o Bv na elke wedstrijd de beste beelden op de site ?
 Bij het salon ook enkele foto’s tonen van de club in actie
 Fotoketting, starten met één beeld, doorgeven aan de volgende die een vervolgfoto maakt,
nadien hele ketting tonen.
 Bij forums werken in thema’s (inhoudelijk of technisch)
 Verjonging/vervrouwelijking van de club
 Cursus fotograferen
 Folders uitdelen bij opleidingen
 Familieuitstap naar Zeeland
 Clubavond over verschillen digitaal en prints
 Mogelijkheden van smartphone fotografie
 Workshops van zoom.nl
Zoals de traditie dit vereis werd de Algemene vergadering afgesloten met een drankje.
Familiedag
Er werd een rondvraag georganiseerd en een 10-tal mensen hebben hierop gereageerd. Wanneer
we alles samenleggen kunnen we het volgende besluiten :
 De voorkeur gaat uit naar vrijdag 27 mei.
 Er zouden een aantal partners, kinderen en kleinkinderen meekomen.
 Omdat een overgroot deel hiervoor gekozen heeft, is de keuze de Olmense Zoo (Pakawi
Park) gevallen.
Bob zal dit verder coördineren, dus graag zo snel mogelijk bij hem bevestigen of en met hoeveel
personen je wenst deel te nemen aan de familiedag. Graag ook even laten weten wie er nog een
plaatsje vrij heeft in de wagen, zodat we iedereen over de auto’s kunnen verdelen.
Workshop portretfotografie
Velen onder ons hebben weinig of geen ervaring met het werken in een studio. Daarom kan het
geen kwaad om hier op een clubavond eens een workshop aan te weiden.
Ter voorbereiding van de familiefotodag en de portretavond zal op 10 mei de studio opgesteld
worden zodat we met de hulp van enkele van onze experten nieuwe kennis kunnen opdoen of
onze bestaande kennis kunnen opfrissen.
We zullen trachten om alle belangrijke aspecten kort te belichten :
 Plaatsen en instellen van de flitsers
 Instellen van de camera (breng desgevallend je toestel al eens mee)
 Regisseren van het model

Familiefotodag
Na 2 jaar onderbreking gaan we, in aanloop naar de jaarlijkse portretavond, onze familiefoto-dag
opnieuw organiseren. Dit gaat, zoals eerder al aangekondigd, definitief door op zondag 15 mei.
Leden die hier gebruik van wensen te maken, kunnen dit melden bij Dirk.
Vanaf ’s morgens, wordt in het lokaal de flitsstudio opgezet en krijgt iedereen de gelegenheid om
enkele leuke familie foto’s te maken. Uiteraard mag iedereen zelf bepalen hoe hij of zij hier aan
deel wenst te nemen.
Er zullen gedurende de hele dag mensen aanwezig zijn, die desgevallend kunnen helpen bij het
gebruik van de studio, we zien dit immers als een voorbereiding op de portretavond.
Om alles zo vlot mogelijk te laten lopen, vragen we om in te schrijven, met een voorkeur voor een
tijdstip. Afhankelijk van de interesse zullen er dan ‘tijdslots’ toebedeeld worden. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de slaap- en eettijdstippen van de allerkleinsten.
Dirk van Aelst coördineert dit evenement, inschrijven kan dan ook bij hem. Er zijn zeker nog
plaatsen vrij !
Portretavond
Op dinsdag 17 mei gaat dan eindelijk opnieuw de jaarlijkse portretavond door.
Zoals gebruikelijk, in tegenstelling tot gewone bijeenkomsten, begint de portretavond een uurtje
vroeger, we starten dus al om 19u00.
Omdat we weten uit de ervaring van vorige jaren dat het er soms wat chaotisch aan toegaat op
zo’n portretavond en dat we soms ook wat in elkaars weg staan willen we dit jaar nog eens
opnieuw proberen om met slots te werken. We willen de slots beperken tot 15 minuten per
fotosessie met één fotograaf. Wanneer iedereen de kans heeft gehad om voor een bepaald slot in
te schrijven, en er blijven nog slots over, dan kan er desgevallend nog voor een extra slot
ingeschreven worden.
Met name om de drukte wat te beperken zodat iedereen rustig zonder al te veel storing zijn tijd
kan invullen, zouden we willen vragen om enkel naar het clublokaal te komen op het ogenblik dat
je slot ingepland staat (een beetje vroeger kan natuurlijk geen kwaad, en nadien nog even aan de
bar kan uiteraard ook).
Tijdens de workshop van 10 mei, zal er een blad klaarliggen waarop iedereen die wil deelnemen
z’n slot kan invullen. Als er nadien nog slots vrij zijn, zal dit aan iedereen per mail gemeld worden
en kan er per mail desgevallend nog een 2de slot ingepland worden (first come, first serve).
Tijdens de sessies zal er ook steeds een coach klaarstaan om iedereen bij te staan.
Photo Challenge
Jammer genoeg hebben we de geplande photo challenge moeten uitstellen, maar niet getreurd,
ondertussen werd de nieuwe datum vastgelegd op zondag 26 juni. Voor het overige blijft alles
zoals reeds eerder beschreven.
Voor de leden die willen deelnemen komen we bij elkaar aan P&R Merksem om daar de tram te
nemen naar het Centraal Station.
Het is de bedoeling dat we van daaruit gedurende 90 minuten, 10 verschillende foto opdrachten
trachten uit te voeren.
Vertrekken doen we nadat iedereen één foto genomen heeft van enkele andere deelnemers, 90
minuten later sluiten we dan af met terug één foto van enkele andere deelnemers (deze 2 foto’s
moeten later ook ingeleverd worden). Alle opdracht-foto’s moeten dus tijdens deze 90 minuten
genomen zijn.

Hoe verloopt het spel:
 Per voltooide opdracht ontvangt men 1 punt. Men kan ook extra punten verzamelen door
een extra foto van een opdracht te nemen, hiervoor ontvangt men dan 0.25 punt. Het
maximum per opdracht is echter 2 punten. D.w.z. 1 punt voor de eerste en 4 maal 0.25
voor de 4 extra (verschillende) foto’s. Er tellen dus maximum 5 foto’s per opdracht.
Maximum dus 20 punten te verdienen.
 Opdrachten zonder foto leveren geen punten op.
 De volgorde van de opdrachten speelt geen rol.
 Iedere deelnemer zal een kaartje ontvangen met de 10 verschillende opdrachten.
 We spelen individueel!
Opdracht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persoon waarmee men contact heeft (model aangesproken)
Spiegeling
Meetrekken
Detail (zo veel mogelijk isoleren van het onderwerp)
Candid persoon of personen
Persoon achter glas (winkel, bushokje)
Persoon in auto, tram of bus
Invoerende lijn
In kader of door iets omkaderen (frame of bloemen…)
Vogel - of kikkerperspectief

Fotosalon 2022
We richten ons net als vorig jaar opnieuw op een echt fysiek fotosalon en de zalen zijn in ieder
geval al vastgelegd voor het weekend van 9-10-11 september.
Onze uitgebreide catalogus of jaarboek is ondertussen een vaste waarde geworden. Gelukkig
kunnen we ondertussen rekenen op een vrij stabiele schare van sponsors, waarvan we hopen dat
we hen ook deze keer opnieuw zullen mogen aanspreken. Daarom zijn we opnieuw van plan het
beproefde concept opnieuw toe te passen. 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 tentoon zou willen stellen. Met de
ervaring die we ondertussen hebben met de ruimte, voorzien we in eerste instantie voor iedere
deelnemer plaats voor 5 werken, maar afhankelijk van het aantal deelnemers, zou het kunnen dat
we dit later nog moeten terugschroeven naar 4 werken, gelieve hier rekening mee te houden. Juist
omwille van de beperkte ruimte, het steeds groter aantal deelnemers en dus ook het aantal
werken, hebben we besloten de werken opnieuw allemaal verticaal in te kaderen.
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 en waarschijnlijk ook de
bekerwedstrijd.
We hebben ook besloten om dit jaar enkel op vrijdag een openingsreceptie te houden, en niet
zoals vorig jaar een 2de kleinere receptie te organiseren op zaterdagavond. Omwille van Covid
wilden we daarmee het aantal gasten spreiden over de 2 avonden, maar uiteindelijk bleek dit niet
zo goed te werken en bovendien gaan we er vanuit dat dit nu niet meer nodig zal zijn.
Meer details volgen nog in de volgende nieuwsbrieven, maar in de agenda hebben we alvast twee
screenings ingelast, de eerste op dinsdag 24 mei en een 2de op 14 juni.

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/

