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Woordje vooraf: 
 
De weergoden hebben nog niet door dat de zomermaanden voorbij zijn, en hoewel de natuur naar 
een beetje (veel) regen snakt, houdt het warme weer dus nog even aan. 

Na juli was ook augustus op het vlak van fotografie een stille maand, zo viel onze bijeenkomst op 
16 augustus nog weg omdat we te laat gezien hadden dat het onmogelijk was om bij het lokaal te 
geraken omwille van de festiviteiten in Maria-ter-Heide. 

Hopelijk heeft de BBQ op 27 augustus toch een beetje goed gemaakt. Deze was volgens de 
aanwezigen weer super gezellig en de afwezigen (waaronder ondergetekende) hadden opnieuw 
ongelijk. Ondanks dat we de BBQ opnieuw ingepland hadden op het einde van augustus in de 
hoop dat dit voor de meeste een beter moment was dan half-augustus, heeft dit toch niet tot geleid 
tot een groter aantal deelnemers. Suggesties om dit evenement te verbeteren en dus ook meer 
deelnemers aan te trekken zijn van harte welkom, zodat we dit volgend jaar desgevallend opnieuw 
met een groter aantal deelnemers kunnen laten doorgaan. 

We starten september met een forum speciaal voor monochrome opnamen. Op dat ogenblik 
verwachten we ook de beelden voor de clubwedstrijd waarvan de jurering de week daarna zal 
plaatsvinden. 

Volgend weekend is er dan natuurlijk hét Brafodia evenement van het jaar met het fotosalon. We 
starten met de opbouw vrijdag om 10u. Er is meer dan genoeg werk, dus extra handjes blijven 
welkom. Sowieso wordt, zoals elk jaar, van iedereen verwacht z’n werken zelf te komen 
ophangen. Er zal een zaalplan worden opgemaakt zodat duidelijk is waar welke werken moeten 
hangen. 

De cataloog is ondertussen ook klaar, maar de kosten zijn, door de enorm gestegen papierprijzen, 
heel wat hoger uitgevallen dan we verwacht hadden. We hebben er dan ook iets minder laten 
drukken, zodat we er toch iets zuiniger mee gaan moeten omspringen. 

De week na het fotosalon is er dan, zoals hierboven al aangekondigd, onze clubwedstrijd, 
waarvan we dan de week nadien de resultaten nog een keertje zullen overlopen. 

Oktober wordt een beetje een a-typische maand. Momenteel zijn er 2 avonden ingepland die 
zullen ingevuld worden door anderen. Op 11/10 verwachten we Jep Deurne (maar dit moet nog 
bevestigd worden) en op 18/10 komt Rik Delham zijn macro beelden van kleine dieren tonen (zie 
verder ook in deze nieuwsbrief).  

Op 16 oktober is er dan de lang verwachte Photo Challenge. We hopen dat de timing beter is dan 
de vorige keer, en dat we dus op een ruime belangstelling kunnen rekenen. 

We beginnen de maand echter met een traditioneel forum, dit keer met als onderwerp de beelden 
van de vorige fodiazons. 

Zoals steeds zijn suggesties steeds welkom. 

 

Hopelijk tot bij één van de komende clubbijeenkomsten ! 
 
 

Ignace Vermaelen. 



Agenda 

Zie ook http://www.brafodia.be/agenda 
 
September 

Dinsdag 6 September Forum Monochroom 
   Ten laatste inleveren van de beelden voor de clubwedstrijd (Stef) 
Vrijdag 9 September Opbouw vanaf 10u + Opening Salon (20u)  
   + Prijsuitreiking Mil Scheers en bekerwedstrijd + Receptie 
Zaterdag 10 September Salon (11u – 18u)  
Zondag 11 September Salon (11u – 18u) + Afbreken (vanaf 18u) 
Dinsdag 13 September 2de Clubwedstrijd – Digitaal Monochroom + Kleur 
   2 beelden per discipline 
Zondag 18 September Fodiazon met bestemming Antwerpen - Groen Kwartier  
   + Nieuw provinciehuis –  
   Verzamelen om 9u00 aan P+R (Carrefour) 
Dinsdag 20 September Overlopen Beelden Clubwedstrijd met resultaten 
Dinsdag 27 September Bestuursvergadering 
 
Oktober (Voorlopige planning) 

Dinsdag 4 Oktober Forum Beelden Fodiazon 
Dinsdag 11 Oktober Voorstelling Jep fotoclub (Deurne) 
Zondag 16 Oktober Photo Challenge  
Dinsdag 18 Oktober Kleine beestjes in het groot - macro fotografie door Rik Delhem 
Dinsdag 25 Oktober Bestuursvergadering 

http://www.brafodia.be/agenda


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) 

 Eikendaal (WZC) 

 Beveren – Kasteel Cortewalle 

 Kemzeke – Verbeke Foundation 

 Robotland -  Essen 

 Scheepswerf - Baasrode 
 

Photo Challenge 

De photo challenge wordt verplaatst naar zondag 16 oktober, hopelijk kunnen we na de zomer 
rekenen op een groter aantal inschrijvingen. Het opzet blijft ongewijzigd : 

Het is de bedoeling dat we 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. Persoon waarmee men contact heeft (model aangesproken) 
2. Spiegeling 
3. Meetrekken 
4. Detail (zo veel mogelijk isoleren van het onderwerp) 
5. Candid persoon of  personen 
6. Persoon achter glas (winkel, bushokje) 
7. Persoon in auto, tram of bus 
8. Invoerende lijn 
9. In kader of door iets omkaderen (frame of bloemen…) 
10. Vogel - of kikkerperspectief 
 



Jaarlijks Fotosalon September 

Zie hieronder de uitnodiging voor het jaarlijks fotosalon op 9-10-11 september. 

Zoals steeds combineren we ons 
salon ook steeds met een evenement 
dat meer bezoekers kan aantrekken, 
deze keer is dit opnieuw de 
bekerwedstrijd, waarvan we de beste 
werken weer zullen afdrukken om 
tentoon te kunnen stellen. Daarnaast 
zullen ook de resultaten van de 
fotowedstrijd Mil Scheers 
gepresenteerd worden. Dit jaar is 
hier ook een nieuwe discipline 
‘Experimenteel’ met een eigen 
wisselbeker. Het is één van onze 

oud-voorzitters Rudy Somers, die dit initiatief genomen heeft en hiervoor ook een beker ter 
beschikking gesteld heeft. 

Hieronder nog even enkele concrete puntjes betreffende het salon : 

Concreet : 

- Tijdstip is zoals hierboven al vermeld het weekend van 9-10-11 september. 
- Opzetten van de tentoonstelling is op vrijdag 9/9 vanaf 10u ’s morgens 
- Opening is zoals steeds op vrijdagavond vanaf 20u, maar uiteraard zijn we al vroeger 

aanwezig om alles klaar te krijgen. 
- De prijsuitreikingen voor Mil Scheers en de SFNK bekerwedstrijd zullen dit jaar beiden 

doorgaan op de openingsavond en worden traditioneel gevolgd door de 
openingsreceptie. 

- Locatie blijft ook ongewijzigd het cultureel centrum 
- De eerste zaal waar we ook projecteren blijft behouden voor de werken van de 

bekerwedstrijd van de SFNK. 
- In de projectie zullen ook de resultaten van Mil Scheers getoond worden 
- Onze eigen werken zullen net als vorig jaar tentoongesteld worden in de 

tentoonstellingsruimten boven de brasserie. 
 
Er zijn deze keer 17 deelnemers met in totaal 85 werken. Dit zijn ongeveer evenveel werken als 
vorig jaar en er zal waarschijnlijk geen probleem zijn om deze allemaal te kunnen hangen. 

Opnieuw was het toch wel een goede beslissing om de werken opnieuw verticaal te presenteren 
zodat we zeker geen plaatsgebrek zullen hebben. Er zal zoals steeds van te voren een zaalplan 
worden opgesteld zodat bij de opbouw van het salon onmiddellijk duidelijk is waar de werken 
moeten opgehangen worden. 

Iedereen zou ondertussen z’n afgedrukte beelden moeten ontvangen hebben.  

De catalogus is ondertussen gedrukt en ligt klaar om verspreid te worden op het salon. De buiten 
proportie gestegen kosten voor het drukken ervan, hebben ons genoodzaakt het aantal 
exemplaren in te perken. De cataloog zal dan ook enkel beschikbaar zijn op de tentoonstelling 
zelf, ook het aantal exemplaren dat we ter beschikking stellen van onze sponsors hebben we wat 
teruggeschroefd. 



Clubwedstrijd 

Meteen na het fotosalon is de 2de clubwedstrijd van dit jaar gepland. Zoals eerder vermeld zullen 
er dit jaar slechts 3 wedstrijden zijn.  

Zoals in het begin van het werkjaar gemeld behouden we het concept zoals dit vorig jaar werd 
ingevoerd. 

Dit betekent dus dat er bij elke wedstrijd 2 digitale disciplines zijn (kleur en monochroom) waarbij 
iedere auteur telkens 2 beelden per discipline kan insturen om te beoordelen. Het is de bedoeling 
om de beelden opnieuw zelf te jureren. 

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 uitgedeeld, welke gebruikt moeten 
worden tijdens de beoordeling 

 Tijdens de clubbijeenkomst, worden alle beelden getoond in volgorde van de willekeurige 
volgnummers en kan iedereen individueel de beelden punten geven  

 Nog tijdens de bijeenkomst of onmiddellijk erna, worden de ingevulde formulieren dan 
opgehaald door Ignace, zodat de resultaten bij de juiste deelnemer kunnen verwerkt 
worden 

 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 de 2 minste beelden geschrapt 
worden, waardoor het ook niet erg is mocht je één van de wedstrijddagen missen. 

Voor de volgende editie van de clubwedstrijd verwachten we de beelden ten laatste op 6 
september. We gaan die beelden dan gezamenlijk jureren op 13 september.  

De week nadien op 20/9 overlopen we de beelden dan opnieuw, maar dan met de punten die ze 
gekregen hebben. 

Kleine beestjes in het groot – Rik Delhem 

Op 18 oktober hebben we Rik Delhem te gast.  

“Rik Delhem is entomoloog en onderzoeker, maar ook gepassioneerd 
macro-fotograaf. Hij combineert zijn passies en brengt zo de mooiste 
insecten tot leven.” (https://www.standaardboekhandel.be/p/een-boek-vol-
insecten-9789401484978)  

Hij komt dan ook graag z’n werk tonen en uitleg geven over deze tak van de 
fotografie. 

 

 

https://www.standaardboekhandel.be/p/een-boek-vol-insecten-9789401484978
https://www.standaardboekhandel.be/p/een-boek-vol-insecten-9789401484978


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/ 
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