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Woordje vooraf: 
 
We moeten de nieuwsbrief jammer genoeg opnieuw met het droevige nieuws van het overlijden 
van Rosa, de echtgenote van Camille. We wensen Camille en zijn familie zeer veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 

 

Afgelopen maand kregen we bezoek van fotoclub Jep uit Deurne, we willen hen bedanken voor de 
interessante avond. 

Nu ons werkjaar stillaan ten einde loopt gaan we nog snel onze laatste clubwedstrijd organiseren, 
we verwachten de beelden hiervoor ten laatste met sinterklaas op 6 december. De jurering doen 
we weer zelf de week nadien. Zie voor de procedure verder in deze nieuwsbrief. 

De geplande Fodiazon naar Guillemins hebben we naar een latere datum verschoven, met name 
omwille van de terechte opmerking dat het zonnig weer moet zijn om in het station interessante 
beelden te kunnen maken. Dit is iets wat we in december natuurlijk niet kunnen garanderen. 
Daarom hebben ervoor gekozen om er een zondagvoormiddag in Antwerpen van te maken. We 
bezoeken de handelsbeurs en hopelijk kunnen we in de omgeving de kerstsfeer opsnuiven. Op 
18/12 is het ook koopzondag, er zal dus een gezellige drukte zijn. 

De laatste bijeenkomst zal op 20 december zijn en dan bespreken we de laatste clubwedstrijd. 

We kijken dan ook al uit naar volgend jaar, in deze nieuwsbrief vind je alvast onze plannen voor 
het nieuwjaarsfeestje op 14 januari. Hopelijk kunnen we opnieuw rekenen op een grote deelname 
zoals vorig jaar. 

Verder nog aandacht voor een forum dat we willen weiden aan winterbeelden en een workshop 
waarbij we door ieder meegebrachte beelden zo goed mogelijk willen proberen om te zetten naar 
zwart-wit. 

Volgend jaar willen we ook tijdig starten met onze clubwedstrijd, bovendien gaan we opnieuw 
proberen om onze beelden te laten jureren door andere clubs. Voor de eerste clubwedstrijd 
zouden de beelden de laatste bijeenkomst van januari naar Swa moeten gestuurd worden, zodat 
deze kunnen doorgestuurd worden aan de jurerende club. 

 

Bij deze alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar en hopelijk tot bij één van de 
komende clubbijeenkomsten ! 

 
 

Ignace Vermaelen. 



Agenda 

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

Dinsdag 6 December Forum beelden fodiazon tijdrijden 
   Ten laatste inleveren van de beelden voor de clubwedstrijd (Stef)  
Dinsdag 13 December 3de Clubwedstrijd – Digitaal Monochroom + Kleur 
   2 beelden per discipline 
Zondag 18 December Fodiazon met bestemming Antwerpen 
   Handelsbeurs, kerstmarkt, kerstsfeer 
   Verzamelen om 9u30 aan Terminus Tram 3 Merksem 
Dinsdag 20 December Beelden clubwedstrijd bespreken 
Dinsdag 27 December Bestuursvergadering 
 

Januari (Voorlopige planning) 

Dinsdag 3 Januari Forum beelden fodiazon 
Dinsdag 10 Januari Beelden meebrengen om te bewerken met Lightroom/Capture One 
Zaterdag 14 Januari Nieuwjaarsfeestje start om 18u 
Dinsdag 17 Januari Forum winterbeelden 
Zondag 22 Januari Fodiazon met bestemming nog te bepalen 
Dinsdag 24 Januari Beelden omzetten in ZW (kleurbeelden meebrengen) 
   Ten laatste inleveren van de beelden voor de clubwedstrijd (Swa) 
Dinsdag 31 Januari 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 
 

Clubwedstrijd 

In december is de 3de clubwedstrijd van dit jaar gepland. We behouden het concept zoals dit de 
vorige jaren 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 
december. We gaan die beelden dan gezamenlijk jureren op 13 december.  

De week nadien op 20/12 overlopen we de beelden dan opnieuw, maar dan met de punten die ze 
gekregen hebben. 



Bekerwedstrijd 2023 

Vanaf februari willen we starten met de selectie van de in te zenden werken voor de SFNK 
Bekerwedstrijd. 

Net als de vorige jaren willen we met onze inzending werken van zoveel mogelijk verschillende 
auteurs zodat het een echte clubinzending wordt.  

Voor 2023 zijn er volgende thema’s : 

 Kleur 

 Stilleven 

 Sport 

 Zwart Wit 

 Architectuur 

 Straatfotografie 

Beelden moeten minimaal 3840 pixels horizontaal of minimaal 2160 pixels verticaal hebben. 

 

Jaarlijks lidgeld en aansluiting CvB 

We brengen graag nog even het jaarlijks lidgeld in herinnering. Enkelen hebben reeds het nodige 
gedaan, waarvoor dank. 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 storten op de rekening van Brafodia : BE18 4151 1071 1165.  

Bij de storting ook graag naam en lidnummer vermelden. Bedankt alvast vanwege het volledige 
bestuur. 

 

https://breedbeeld.org/


Nieuwjaarsfeestje 

Na het succes van vorig jaar wordt er ook deze keer opnieuw een nieuwjaarsfeestje gepland. Het 
zal net als vorig jaar plaatsvinden in zaal Bjorn en met dezelfde traiteur.  

De persoonlijke bijdrage ligt in lijn met de vorige jaren. Vorig jaar werd het feestje uitzonderlijk 
volledig gefinancierd vanuit de clubkas, maar voor deze editie rekenen we op een persoonlijke 
bijdrage van 30,- per persoon. 

Het feest gaat door op zaterdag 14 januari in het Cultureel Centrum Park van Brasschaat (zelfde 
locatie als de fototentoonstelling), we proberen ook nog iets te regelen voor het entertainment-
gedeelte. 

Hieronder het voorlopig geplande verloop van de avond. 

 

18:00 Rond deze tijd wordt iedereen verwacht voor het Aperitief 

18:30 
In afwachting van de maaltijd worden we vergast op het eerste deel van het 

entertainment programma 

19:30 Vervolgens wordt het buffet klaargezet voor het Voor- en Hoofdgerecht 

20:30 Na de maaltijd volgt het tweede deel van het entertainment programma 

21:30 Dessert 

23:00 Voorziene einde van de avond 

 

 

 

 

 

 

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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