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Woordje vooraf:
Oktober was dan misschien voor weerkundigen de warmste oktobermaand sinds er statistieken
worden bijgehouden, maar het was ook de maand waarin we, veel te vroeg, afscheid hebben
moeten nemen van Rudy Somers, ex-voorzitter van Brafodia en eigenlijk levenslang Brafodiaan.
Brafodia was dan ook massaal aanwezig op de uitvaartplechtigheid, iets wat de familie zeker heel
erg heeft gewaardeerd.
De afgelopen maand heeft eindelijk ook de lang aangekondigde photo challenge plaats gevonden,
de resultaten ervan krijgen we te zien op de eerste bijeenkomst van november.
Met stip één van de interessantste avonden van het jaar was zeker die waar Rik Delhem getoond
heeft hoe hij zeer kleine beestjes fotografeert en tot welke ongelooflijke beelden dit kan leiden.
Tenslotte hebben we ook een zeer zinvolle evaluatie van het fotosalon gehouden. Hier zijn heel
veel bruikbare tips en aandachtspunten uit voortgekomen, zie verder in deze nieuwsbrief de
opsomming hiervan. Alvast bedankt voor alle tips en opmerkingen !
Na de presentatie van de resultaten van de photo challenge is er ook een sportieve fodiazon
gepland. De deelnemers kunnen beelden maken van de 6,5 km tijdrijden aan het vliegveld van
Brasschaat.
We kijken ook uit naar de voorstelling van fotoclub Jep uit Deurne op 15 november, en we sluiten
de maand af met een sessie waarbij we meegebrachte beelden gaan bewerken in Lightroom of
Capture One.
In december tenslotte is er nog de laatste clubwedstrijd van dit werkjaar, het moment om nog eens
een keertje goed te scoren en eventuele achterstand in te halen ! Zorg er zeker voor dat de
beelden aan Stef bezorgd zijn ten laatste op de eerste clubbijeenkomst van december. De laatste
bijeenkomst van december zullen we de resultaten ervan bespreken.
Voor de fodiazon plannen we een uitstap naar Guillemins, het station van Luik. Uiteraard doen we
dit met de trein, en omdat we toch wel even onderweg zullen zijn, zal een voormiddag niet
volstaan. We vertrekken dan ook heel vroeg aan het station in Kapellen en komen pas in de late
namiddag terug.
En dan zit het jaar er alweer op.
Hopelijk tot bij één van de komende clubbijeenkomsten !

Ignace Vermaelen.

Agenda
Zie ook http://www.brafodia.be/agenda
November
Dinsdag 1 November
Dinsdag 8 November
Zondag 13 November
Dinsdag 15 November
Dinsdag 22 November
Dinsdag 29 November

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

December (Voorlopige planning)
Dinsdag

6 December

Dinsdag 13 December
Zondag

18 December

Dinsdag 20 December
Dinsdag 27 December

Forum beelden fodiazon tijdrijden
Ten laatste inleveren van de beelden voor de clubwedstrijd (Stef)
3de Clubwedstrijd – Digitaal Monochroom + Kleur
2 beelden per discipline
Fodiazon met bestemming Guillemins - Luik
Verzamelen rond 7u in Kapellen aan het station
Definitief tijdstip wordt nog bevestigd
We maken er meteen een daguitstap van
Beelden clubwedstrijd bespreken
Bestuursvergadering

Overlijden Rudy Somers, ex-voorzitter Brafodia.
Op 13 oktober overleed Rudy
Somers. Voor zij die hem mogelijk
niet meer gekend hebben, hij was
jarenlang voorzitter van Brafodia,
de club die door, onder meer, zijn
vader Fons Somers begin jaren 60
opgericht werd. Rudy zelf was dus
van kindsbeen af en eigenlijk zijn
hele leven met Brafodia verbonden.

Voor mij persoonlijk was hij, zeker toen ik als jonge gast
bij de club kwam, een mentor en voorbeeld. Het is ook
Rudy geweest die mij jaren geleden overtuigd heeft om
mee in het bestuur te komen en mij heeft aangespoord
om de speech op ons jaarlijks fotosalon van hem over te
nemen.
Ook nadat hij jaren geleden de club moest loslaten, is hij
op de achtergrond steeds aanwezig geweest, als
raadgever, sympathisant en sponsor. Tot in z’n laatste
uren was hij met de club begaan. Het laatste mailtje dat ik van hem, een week voor zijn overlijden,
ontvangen heb, ging nog over de cataloog, die hij als graficus zeer kon waarderen.
Zijn laatste wapenfeit voor Brafodia was het nieuwe onderdeel ‘Experimenteel’ in de grote prijs Mil
Scheers. Op het ogenblik dat hij met dit idee kwam, wist hij dat het al lang niet meer zeker was dat
hij de uitvoering ervan nog zou meemaken. Zelf ben ik dan ook heel dankbaar dat hij dit, zij het
vanop een afstand, nog heeft meegekregen.
In het afgelopen jaar, nadat hij in de zomer van 2021 de keiharde diagnose had gekregen, heb ik
het geluk gehad nog enkele malen met hem wat uurtjes te mogen doorbrengen. Zijn oneindige
positivisme, niet aflatende humor en de berusting in z’n lot zullen mij voor altijd bij blijven en
hopelijk kan ik hier ooit zelf de nodige kracht uit putten.
Rudy, goede vaart, je zal gemist worden !

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
Op zondag 16 oktober heeft dan toch eindelijk de photo challenge plaats gevonden. De resultaten
worden verwacht op de clubbijeenkomst van 8 november.
Nog even de gehanteerde spelregels :
 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

Jaarlijks Fotosalon September - evaluatie
Op dinsdag 11 oktober hebben we nog even stilgestaan bij het laatste fotosalon. Hieronder alvast
een lijstje met opmerkingen en ideeën die we die avond opgetekend hebben :
 Het was niet voor iedereen even vanzelfsprekend om de verschillende locaties te vinden.
o We voorzien best extra bewegwijzering
o Bij het verlaten van de ene zaal aangeven dat er nog een zaal is
o Op de uitnodigingen beide locaties vermelden eventueel met een plannetje
 Om nieuwe leden te werven zouden we best wat meer reclame mogen maken :
o In elke zaal een paneel voorzien over Brafodia, haar werking en hoe lid te worden
o Idem in de cataloog

 Om herkenbaar te zijn zou het handig zijn, voor zij die dat willen, dat er badges zouden zijn,
zodat mensen van Brafodia herkenbaar zouden zijn als aanspreekpunt
 Graag ook de mogelijkheid voorzien om opnieuw beelden in landscape te presenteren.
o 4 horizontale kaders nemen ongeveer even veel plaats in als 5 verticale kaders
o Er wordt bekeken of volgend jaar deze mogelijkheid kan voorzien worden
o Alle afmetingen van de zalen zullen hiervoor nog een keertje gedetailleerd in kaart
gebracht worden, zodat er ook een beter gefundeerd zaalplan kan worden opgesteld
o Waarschijnlijk zal de keuze voor de deelnemers wel beperkt worden tussen 4
horizontale of 5 verticale kaders.
 Misschien kan de tentoonstelling opgedeeld worden :
o Monochrome en kleuren beelden telkens bij elkaar
o Horizontale en verticale beelden telkens bij elkaar
o Dit zou wel betekenen dat een maker ofwel al z’n beelden monochroom of kleur af te
werken, ofwel te accepteren dat de beelden niet bij elkaar hangen
o Mengen van horizontaal/verticaal zorg ook voor een efficiënter gebruik van de ruimte
o De pro’s en contra’s zullen nog een keertje afgewogen worden binnen het bestuur
 Beter gebruik maken van de media voor het aankondigen van de tentoonstelling.
o Klopt, via bestaande contacten wordt van te voren de tentoonstelling aangekondigd
zodat dit kan gepubliceerd worden.
o Dit jaar is er te laat gecommuniceerd naar met name de Brasschaatse film, zodat de
tentoonstelling daar niet is aangekondigd in de papieren versie.
o Volgend jaar zou er ook gekeken moeten worden om de tentoonstelling op de
billboards van de gemeente te krijgen
 Extra ladder(s) voorzien voor het ophangen in de zaal boven de brasserie.
 Bij de werken van de beker was niet duidelijk wat de volgorde was
 Er zaten toch wel wat fouten in sommige titels van werken
o In de cataloog stonden ze meestal wel correct
o Ook de eigen werken hadden weinig of geen fouten
o Het gaat met name over de werken van de beker
o Hier zijn we afhankelijk van wat de clubs aanleveren
o Titels, auteurs en clubs worden (te) vaak overgetypt, dus meer kans is op fouten
o Hier zal volgende keer extra aandacht aan geschonken worden, eventueel door een
andere procedure.
 Sponsoring
o De prijs voor het drukken van de cataloog was onverwacht vele malen hoger dan de
vorige jaren..
o Gelukkig was de opbrengst van mandje en tap beter dan vorige jaren, zodat we
uiteindelijk toch ongeveer break-even geëindigd zijn
o Voor volgend jaar zullen de tarieven voor publicatie in de cataloog wat hoger gezet
worden (ca +20%), maar dat zal niet volstaan om de gestegen drukkosten te
compenseren.
o Er zal dan ook naar extra sponsors gezocht worden, ideeën zijn uiteraard welkom.
Kleine beestjes in het groot – Rik Delhem
Op 18 oktober hadden we Rik Delhem te gast.
“Rik Delhem is entomoloog en onderzoeker, maar ook gepassioneerd macrofotograaf. Hij combineert zijn passies en brengt zo de mooiste insecten tot
leven.” (https://www.standaardboekhandel.be/p/een-boek-vol-insecten9789401484978)
Het is een bijzonder interessante avond geworden waar we in de interne keuken
hebben mogen kijken van een wetenschapper die tegelijkertijd ook
amateurfotograaf is. De combinatie van wetenschap en fotografie levert in ieder geval een zeer
interessante invalshoek, zowel voor de wetenschap als de fotografie.

Nieuwjaarsfeestje
Na het succes van vorig jaar wordt er ook deze keer opnieuw een nieuwjaarsfeestje gepland. Het
zal net als vorig jaar opnieuw plaatsvinden in zaal Bjorn en hoogstwaarschijnlijk ook met dezelfde
traiteur. De datum zal afhangen van wanneer we de zaal kunnen reserveren, maar dit wordt
waarschijnlijk zaterdag 14 of 21 januari.
De persoonlijke bijdrage zal in lijn liggen met de vorige jaren. Vorig jaar werd het feestje
uitzonderlijk volledig gefinancierd vanuit de clubkas, maar voor de komende editie zal er toch
gerekend worden op een bijdrage.
Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB
We naderen alweer het einde van het werkjaar en kloppen dan ook graag weer aan voor het
jaarlijkse lidgeld. Net als vorig jaar bedraagt het lidgeld 20 € voor volwassenen.
We brengen nog even in herinnering dat Brafodia als club is aangesloten bij Breedbeeld (het
vroegere CvB). Hierdoor zijn al onze leden verzekerd (Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke
Ongevallen en Rechtsbijstand).
Leden moeten zich al enkele jaren niet meer afzonderlijk aansluiten. Enkel indien iemand tegen
betaling, gebruik wil maken van het aanbod van Breedbeeld. Voor meer informatie verwijzen we
naar de website van Breedbeeld : https://breedbeeld.org.
Het lidgeld kan, graag voor 1 december, betaald worden op de rekening van Brafodia : BE18 4151
1071 1165.
Bij de storting ook graag naam en lidnummer vermelden. Bedankt alvast vanwege het volledige
bestuur.

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/

