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LAFV NIEUWSBRIEF – Maart 2013 
 
 
Programma komende clubavonden 
 
ma 4 maart  Eigen werk 

ma 11 maart Bespreekavond: Werkgroepen Portret en Natuur (geen brede clubavond) 

ma 18 maart   Presentatie Werkgroep Jazz 

ma 25 maart  Gastspreker: Annemarie Spilker met en over (zelf)portretten 
Annemarie Spilker heeft zich na haar studie tot autonoom fotograaf 
gespecialiseerd in zelfportretten en landschappen.  
Zelfportretten komen al eeuwen voor in de beeldende kunst, maar wat maakt 
een zelfportret zo apart en hoeveel laat de kunstenaar nu eigenlijk van zichzelf 
zien? Is een zelfportret alleen maar een studie, uit nood geboren omdat er 
geen model aanwezig was of gaat er meer achter schuil?  
Annemarie nodigt LAFV-ers uit om tevoren een zelfportret op te sturen. 
Tijdens haar presentatie zal ze dan (een deel van) deze werken bespreken. 
Stuur je zelfportret op (uiterlijk zondag 17 maart)!  
foto@annemariespilker.nl. Formaat in jpeg, ca. 1.000 pixels langste zijde. 

 
 
Mededelingen van het Bestuur 

• Vraag: Hebben jullie thuis nog materiaal liggen dat eigendom is van de LAFV?  
Passe-partouts, lijsten, flitsers, lampen, etc. We zijn namelijk aan het inventariseren.  
Heb je iets liggen, neem contact op met Theo Meijer (thp.meijer@hccnet.nl).  

 
 
Links naar online fotocursussen n.a.v. de technische avond op 25/2: 
Met dank aan Wim van Oordt. 

• http://www.cameraportal.nl/fotografie-cursus/ 
• http://www.cursus-fotografie.nl/ 
• Voor natuurfotografen: http://www.natuurfotografen.org/node/327/1#comment-1 
• Meer besprekend: http://www.fotoleren.nl/ 
• http://www.maartenvandekamp.nl/ Basiskennis fotografie voor beginners. 
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Selectie voor de Bondsfotowedstrijd 2013 
Er is dit jaar prachtig werk ingeleverd voor de Bondsfotowedstrijd. De wedstrijdcommissie 
(bestaande uit Andor Kranenburg, Ton van der Valk, Wim van Oordt en Cynthia van der Brugge) 
heeft uit de ca. 70 inzendingen de 10 beelden geselecteerd die onze club gaan 
vertegenwoordigen bij deze landelijke wedstrijd. 
Opvallend was het aantal relatief nieuwe leden die hebben ingezonden. In de inzendingen waren 
alle genres vertegenwoordigd, en de kwaliteit was over het algemeen hoog. Bij de beoordeling is 
met name gelet op zeggingskracht, compositie, techniek en originaliteit. De jury had er een 
zware dobber aan. Uiteindelijk is zij unaniem tot de onderstaande selectie gekomen, die op 11 
februari aan de club is gepresenteerd. 
De volgorde van de beelden hieronder is ook de volgorde waarin deze aan de landelijke jury 
zullen worden gepresenteerd. De uitslag van de Bondsfotowedstrijd is op 16 maart. 
 

                        
Jiska Bootsma-Wolthaus  Joost Wensveen  Pauline Seijffert 

 

                        
Han de Bruin Boudewijn Swanenburg Andor Kranenburg 

 
 

            
Jiska Bootsma-Wolthaus Boudewijn Swanenburg Andor Kranenburg Cynthia vd Brugge 

 



Nieuws van de Werkgroep Natuur & Landschap 
 
Fotografie Waddenzeiltocht 2013 (31 mei – 2 juni 2013) 
Je kunt je nog aanmelden! 
Deelname aan deze fotosafari op, aan en wie weet in het water staat voor iedereen open die de 
fotografie enthousiast beoefent. LAFV-leden, partners en vrienden zijn nog welkom! 
In april gaan wij alle zaken definitief regelen, maar bepaal alvast wat je wilt en je agenda aan 
kan! 
 
Locatie en schip Vertrek Harlingen, Willemskade. Wij zeilen met de zeillogger Mars, 

gebouwd in 1928. www.zeilschipmars.nl 
Er is een beamer aanwezig op het schip voor presentaties. 

Vertrek Vrijdag 31 mei uiterlijk 20.00 uur of eerder (zie hieronder). 
Terugkomst Zondag 2 juni om 17.00 uur, eventueel daarna eten in Harlingen 
 Een deel van de groep wil op vrijdag ook onderweg / in Harlingen 

fotograferen. Gezamenlijk eten in Harlingen is dan een optie.  
Zondag vanaf 17.00 in Harlingen eten is natuurlijk ook een optie.  

Kosten per persoon € 185, incl. 2 nachten slapen aan boord, 2x ontbijt, 2x lunch, zaterdag 
diner en borrelhapjes. 
Dekbed set is eventueel te huur voor € 15. Handdoeken € 2,50 per set. 
Anders zelf slaapzak en handdoeken meenemen. 

Kosten privé Dranken, reiskosten/ eventueel parkeergeld bij haven of dit delen met 
chauffeur auto. en lees ook belangrijke opmerkingen. 

Organisatie LAFV, Leidse Amateur Fotografen Vereniging, 
Werkgroep Natuur & Landschap (N&L), Ton, Cor en Koert. 
Contact: Cor de Feber, c.defeber@ziggo.nl, 06 21502904 of op de club. 

Aanmelding  
en betaling 

c.defeber@ziggo.nl Zo spoedig mogelijk, vol is vol!  
Binnen 1 week na aanmelding € 185 overmaken op rekeningnr. 
114518858 tnv C.J.F. de Feber, o.v.v. LAFV Waddenzeiltocht 2013. 
Na betaling is dit ook definitief! Als je uiteindelijk toch niet kunt, kun je 
iemand anders voordragen. 

Deelnemers Op dit moment 19 en het maximum is 32. De schipper kan zelf deelnemers 
fotografie of aquarel schilderen toevoegen. 
Leden: Freek Bune, Pauline Seijffert, Ton Prast, Cor de Feber, Cindy Goos, 
Koert Meijer, Simon Duindam, Cor van Saarloos, Astrid van Dijk, Cynthia 
van der Brugge, Fer Kaptein, Henk Jan Hoogenberk, Andor Kranenburg, 
Alice Houzer, Joost van Wensveen, Wout van Slikken 
Niet-leden: Andre Vondeling, Frank Sies, Paul Hoeken 

 
 
Nieuws van de Werkgroep Documentair 
Een grote groep leden van de documentairegroep gaat vanaf 1 maart van start met een nieuw 
fotoproject. Als onderwerp is gekozen voor de Leidse wijk ”De Kooi” met zijn karakteristieke 
bebouwing, geschiedenis en bewoners. Het wordt een langlopend project. De bedoeling is niet 
alleen de stenen, maar ook de bewoners te fotograferen. Er doen veertien fotografen mee die 
gaan proberen het WONEN, WERKEN en LEVEN in de wijk weer te geven. 
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Oproepen 
• Stuur je werk in voor de zomerexpo in het Gemeentemuseum Den Haag! 

De inschrijving staat open tot 10 maart 2013. Bij het maximum aantal inschrijvingen (als 
alle locaties vol zijn) sluit de deelname eerder.  
De ZomerExpo (www.zomerexpo2013.nl) is de grootste kunsttentoonstelling in 
Nederland die door open inschrijving tot stand komt. In 3 voorrondes kiest een jury 
bestaande uit museumdirecteuren, galeristen, curatoren, kunstenaars etc. 250 
kunstwerken die worden gepresenteerd in de 'ZomerExpo' in het Gemeentemuseum in 
Den Haag van 8 juni tot en met 15 september 2013. Bijzonder aan het project is het zeer 
democratische keuzeproces; kunstenaars en juryleden zien elkaar niet. Werk wordt 
gekozen op basis van zeggingskracht en aansluiting bij het thema. Dit jaar Aarde. 
Deelname biedt kunstenaars de kans op een 'plek' in het Gemeentemuseum en een 
enorm publieksbereik (afgelopen editie zagen 44.000 bezoekers de tentoonstelling). Het 
werk wordt bovendien te koop aangeboden en er zijn diverse stimuleringsprijzen te 
winnen waaronder een Groene Prijs a 2.500 euro voor het meest duurzame kunstwerk 
en een publieksprijs van 10.000 euro. 

• Foto's voor ANWB-tentoonstelling ' Ons Eigen Land' 
Ruim een eeuw geleden kwam de ANWB met het boek ‘Ons Eigen Land’, een ode aan de 
mooiste plekken in Nederland. 'Ons Eigen Land’ krijgt nu, ruim een eeuw na dato, een 
vervolg. Samen brengen we een eeuw Nederland in beeld, met een tentoonstelling met 
foto's van, voor en door onze leden en vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar foto's anno 
2013 van een vijftigtal Nederlandse plekken. Zo leggen we samen vast hoe Nederland 
veranderd is, of misschien wel hoe de tijd heeft stilgestaan. Gezien jullie hobby willen wij 
deze activiteit graag onder jullie aandacht brengen. Deelnemers hoeven uiteraard geen 
ANWB-lid te zijn. We zien graag jullie foto’s tegemoet. Een deskundige jury selecteert de 
foto's die gebruikt worden voor de tentoonstelling. 
https://www.anwbvrijwilligers.nl/8340/ons-eigen-land/.  

 

 
Masterclass Straatfotografie door Anno Huidekoper [ingezonden] 
Op vrijdag 22 maart geef ik weer een Masterclass Straatfotografie. Deze keer in Houten. 
Centraal staat de relatie die jij als fotograaf hebt met je omgeving. Ben je een bespieder of ben 
je deel van je omgeving? Ook besteed ik aandacht aan beeldopbouw en de visie die je hebt als 
fotograaf. Ik laat foto's zien die ik gemaakt heb in Havanna, Bali, San Diego en Paramaribo. Om 
te laten zien dat je straatfotografie ook kan doen bij je om de hoek sluit ik de serie af met foto's 
gemaakt in Heerenveen. 
De Masterclass is interactief, er is dus mogelijkheid voor discussie/gesprek. 
Meer informatie: http://www.annohuidekoper.nl/cursussen/masterclass-straatfotografie 
 

 

Ledenbestand 
Nieuwe leden:

• Yvonne van Dam 
• Gerben Ferwerda 
• Wout Hendrix   
• Yvonne Knijnenburg 
• R. van Kralingen 

• Esther van de Laak 
• Abeeyseker Shaanka 
• Bert van de Ven 
• Jowan Zonneveld

Stuur je  foto voor het smoelenboek op de website op aan cvdbrugge@gmail.com 
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Evenementen en inspiratie 
Handige overzichten: 

• http://www.photoq.nl/agenda/vandaag/ 
• http://www.fotografie.nl/agenda.php 
• http://www.fotoexpositie.nl/  

 
 

     

WassinkLundgren - One Group Show 
25 januari t/m 17 maart 2013, FOAM  
One Group Show is de eerste grote solotentoonstelling van het 
Nederlandse fotografenduo WassinkLundgren. Deze tentoonstelling 
presenteert een breed overzicht van hun werk, waaronder nog 
nooit eerder getoonde projecten. Het werk van WassinkLundgren 
ontwikkelt zich vanuit kleine waarnemingen en humoristische 
wendingen van  situaties uit het dagelijkse leven. Hun uitgangspunt 
is altijd een sociale interesse in de wereld om hen heen, maar even 
interessant voor hen is hoe het medium fotografie de werkelijkheid 
kan vervormen.  

     
 

     

Jan Versweyveld - inbetweens - toneelgroep amsterdam 
25 januari t/m 17 maart 2013, FOAM 
Jan Versweyveld is scenograaf en vaste huisfotograaf van 
Nederlands grootste theatergezelschap Toneelgroep Amsterdam. 
Voor Foam selecteerde Versweyveld het werk dat het meest afwijkt 
van de gangbare theaterfotografie. Zijn unieke dubbelrol als 
scenograaf én chroniqueur van Toneelgroep Amsterdam krijgt hier 
voor het eerst in zijn carrière alle aandacht. In lijn met zijn 
opvattingen over transparantie in scenografie laat hij hier de 
onbewaakte momenten zien zoals alleen hij ze vast kan leggen: 
voor en na een repetitie of juist vanuit een standpunt dat het 
publiek in de zaal nooit zou kunnen waarnemen. In meer dan 40 
nog nooit eerder vertoonde beelden wordt in de tentoonstelling 
inbetweens de onvoorspelbaarheid en het geheim van theater 
maken genadeloos blootgelegd. 

         

Viviane Sassen - In and out of fashion 
T/m 17 maart 2013, Huis Marseille, Amsterdam  
Viviane Sassen (Amsterdam, 1972) benadert haar onderwerpen op 
een intuïtieve manier, los van voorbeelden of referentiekaders. Een 
lichaam kan ze zien als een sculptuur, en principes als onthullen en 
verhullen dragen bij aan het raadsel van haar foto’s. Sassen maakt 
gebruik van de geheimzinnige effecten van schaduw en de 
flamboyante expressiviteit van kleur. Daarnaast weet ze met 
sommige modellen een bijzondere intimiteit op te bouwen, 
waardoor haar foto’s soms erotiserend kunnen zijn, maar 
tegelijkertijd ook ruimtelijk, contrastrijk of explosief. Altijd zijn haar 
beelden intrigerend en bijzonder en soms op een bepaalde manier 
surreëel.  
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From Holland With Love – Ed van der Elsken, Koos Breukel e.a. 
9 maart - 20 mei 2013, Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 
Aan de hand van de Liefde als universeel thema biedt het museum 
een verfrissende kijk op de uiteenlopende werkwijzen en interesses 
van tien fotografen. Iedere bijdrage vertegenwoordigt een manier 
van werken of een visie op fotografie, naast een specifieke invulling 
van het thema ‘liefde’. Uiteraard spelen de fotografie en de 
fotograaf zelf daarin een belangrijke rol: de foto van de geliefde als 
gekoesterd object of object van begeerte, de foto als kapstok van 
de herinnering, het beeld als surrogaat van de onbereikbare liefde, 
de trouwfoto als de ultieme bezegeling van de liefde, het spel met 
waarheid en fictie, het voyeurisme en natuurlijk ook de liefde voor 
het beeld. Daarmee is From Holland With Love niet alleen een 
reflectie op de liefde, maar ook op het medium fotografie. 
In deze tentoonstelling zijn twee fotografen vertegenwoordigt uit 
de collectie van het Nederlands Fotomuseum; Koos Breukel en Ed 
van der Elsken. Het werk van Van der Elsken was het uitgangspunt 
bij het samenstellen van de tentoonstelling. Hij fotografeerde bij 
voorkeur mooie en bijzondere mensen. Hij maakte straatreportages 
over de hele wereld en liet zich inspireren door de menselijke 
kanten van het bestaan. Zijn eerste publicatie was het roemruchte 
fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Prés (1956). 
Dit fotoboek was door de thematiek en het baanbrekende ontwerp 
van groot belang binnen de naoorlogse Nederlandse fotografie.  

      

Wildlife Photographer of the Year 2012  
T/m - 5 mei 2013, Museon, Den Haag  
De prestigieuze internationale wedstrijd wordt traditiegetrouw 
georganiseerd door het BBC Wildlife Magazine en het Natural 
History Museum in Londen. De titel gaat dit jaar naar Paul Nicklen 
uit Canada. De Nederlandse fotograaf Jasper Doest sleepte twee 
eervolle vermeldingen in de wacht.  

      

shady moments - Schilte & Portielje 
T/m 2 juni 2013, Kunsthal Rotterdam, Rotterdam  
Verwarring en dubbelzinnigheid zijn kenmerkend voor het werk van 
het kunstenaarsduo Schilte & Portielje. De Kunsthal Rotterdam 
toont met een selectie fotowerken een omvangrijke 
dwarsdoorsnede van hun oeuvre. De fotowerken zijn opgebouwd 
uit fragmenten fotografisch materiaal uit de digitale 
beeldbibliotheek die het duo door de jaren heen heeft opgebouwd. 
Ieder werk komt tot stand door een tijdrovend proces van 
transformeren, tekenen, schilderen, toevoegen en weghalen. Het 
duo gebruikt de computer hierbij als fotografische 'dark room', en 
als teken- en schildergereedschap, voor het creëren van hun 
merkwaardige droomwereld van bizarre karakters. 
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