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Woordje vooraf: 
 
Na de drukke maand september is de zomer nu echt wel voorbij. Het Brafodia fotosalon, waar we 
weer heel lang naar toegewerkt hebben, is ook alweer achter de rug. Het fotosalon was een 
absoluut succes op het vlak van bezoekersaantallen en opnieuw hebben we zeer mooie 
commentaren mogen ontvangen. Daarom nog een keertje bedankt aan iedereen die heeft 
bijgedragen tot dit succes, niet in het minst door deel te nemen met tentoongestelde werken. We 
hebben alleszins nog een moment ingepland om even stil te staan bij wat er misschien nog beter 
kan. Op naar het Brafodia fotosalon 2023 ! 

Zoals elk jaar was er meteen na het salon was er ook al onmiddellijk de clubwedstrijd. Het aantal 
deelnemers was wat minder dan de vorige keer, maar voor diegenen die niet hebben kunnen 
deelnemen is er geen man over boord, dankzij het punten systeem vallen immers de 2 slechtste 
quotaties (of niet deelnames) sowieso weg, waardoor je kansen onaangetast blijven. 

Oktober starten we met een forum, speciaal voor de beelden van de fodiazon, maar er is zeker 
ook ruimte voor vrij onderwerp. Na de nabespreking omtrent het voorbije fotosalon, staat de rest 
van de maand in het teken van de reeds lang aangekondigde photo challenge. Ter voorbereiding 
worden nog enkele filmpjes getoond en op zondag 16 oktober is het dan eindelijk zover. De 
resultaten zijn voor november. 

We sluiten de maand af met een zeer speciale bijeenkomst rond makro-fotografie. Rik Delhem 
komt hier één en ander over vertellen en het beloofd dus een zeer interessante avond te worden. 

In november bekijken we de resultaten van de photo challenge. Verder staat er, met de 6,5 km 
tijdrijden aan het vliegveld van Brasschaat, een wat aparte fodiazon op stapel.  

Op 15 november komt fotoclub Jep uit Deurne zich voorstellen en op de laatste bijeenkomst van 
november mag iedereen nog eens beelden meebrengen om samen te bewerken in Lightroom of 
Capture One. 

 

Hopelijk tot bij één van de komende clubbijeenkomsten ! 
 
 

Ignace Vermaelen. 



Agenda 

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

Dinsdag 4 Oktober Forum Beelden Fodiazon + Vrij onderwerp 
Dinsdag 11 Oktober Nabespreking/evaluatie Fotosalon 
   Filmpjes o.a. Photo Challenge 
   Inschrijven Photo Challenge 
Zondag 16 Oktober Photo Challenge  
Dinsdag 18 Oktober Kleine beestjes in het groot - macro fotografie door Rik Delhem 
Dinsdag 25 Oktober Bestuursvergadering 
 

November (Voorlopige planning) 

Dinsdag 1 November Allerheiligen - Geen bijeenkomst  
Dinsdag 8 November Resultaten Photo Challenge 
Zondag 13 November Fodiazon met bestemming vliegveld van Brasschaat - 
   6,5 km tijdrijden - Verzamelen 8u30 op de parking Gunfire museum 
Dinsdag 15 November Voorstelling Jep fotoclub (Deurne) 
Dinsdag 22 November Beelden meebrengen om te bewerken met Lightroom/Capture One 
Dinsdag 29 November 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 

Op onze bijeenkomst van dinsdag 11 oktober hebben we een nabespreking/evaluatie van het 
fotosalon ingepland. Het Brafodia fotosalon 2022 was in ieder geval een groot succes. De kwaliteit 
was meer dan behoorlijk. We hebben heel wat bezoekers over de vloer gekregen en dat heeft zich 
gelukkig vertaald in de inkomsten, zowel van het mandje als van de bar, zodat uiteindelijk de, 
onverwacht, uit de pan gerezen kosten voor de cataloog toch gedekt geraakt zijn.  

Hoewel alles dit jaar op rolletjes liep, is elke constructieve feedback om de organisatie van ons 
salon van volgend jaar nog efficiënter en succesvoller te maken, uitermate welkom. 

Hoe dan ook zal het fotosalon volgend jaar minimaal een week later georganiseerd worden. We 
hebben ondervonden dat de zomer te kort is om alles zonder stress voor elkaar te krijgen. Het kan 
uiteraard de bedoeling niet zijn dat mensen hun vakantie in het gedrang komt door de organisatie 
van het salon. 

Het is zeker de bedoeling om ook volgend jaar opnieuw een kwaliteitsvolle cataloog uit te 
brengen. Hopelijk zijn tegen dan de prijzen voor drukwerk opnieuw gestabiliseerd, maar we 
hebben al wel besloten om de tarieven voor de advertenties wat omhoog te doen en bovendien 
zullen we nog extra sponsors zoeken. Van een aantal sponsors heb ik ondertussen al de 
bevestiging gekregen dat ze volgend jaar zeker opnieuw meedoen, ook als de tarieven wat hoger 
zullen liggen. 

 

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. 

 

 

 

 

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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