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De LAFV Nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. 

Redactie: Cynthia van der Brugge  
Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

 
 

LAFV NIEUWSBRIEF – September 2013 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 
Programma komende maand 

Ma 7 okt Eigen werk 
Ma 14 okt Spreker: Ingrid Grootes (docente fotografiegeschiedenis Koninklijke Academie 

van Beeldende Kunsten Den Haag), Een keuze uit de Nederlandse fotografie 
Di! 15 okt Gelegenheid voor bespreekavond werkgroepen (3 zalen beschikbaar) 

Zijn er werkgroepen die hiervan gebruik willen maken? 
Ma 21 okt Nieuwe leden presenteren eigen werk 
Ma 28 okt – Mentoraat 

– Bespreekavond Werkrgroepen Abstract en Urban (3 zalen beschikbaar) 
 
 
Contributie 

De contributie voor het seizoen 2013/2014 is vastgesteld op € 55 (net als voorgaande jaren).  
Dit bedrag graag overmaken op bankrekening 3135098 t.n.v. Leidse Amateur Fotografen 
Vereniging LAFV te Oegstgeest. Let even op de juiste naam; anders gaat de overschrijving mis. 
 

Fotoestafette 

Ook dit jaar willen we weer een foto-estafette doen! 
Vorige jaren hebben we mooie foto’s gezien en veel gelachen over de connecties tussen de 
diverse foto’s. Daarom dit jaar wederom een estafette. Nu met wat variatie in thema, maar ook 
twee voorwerpen en een vrije categorie. De startfoto’s zijn ook weer alleen bij mij bekend en 
degene die gaat starten. 
 
Thema’s: 

• Vrije estafette (zoek zelf een aanknopingspunt in de ontvangen foto)  
• Eet smakelijk 
• Omhoog 
• Voorwerp 1 (verrassing)  
• Voorwerp 2 (verrassing) 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://lafv.wordpress.com/24-2/documenten/
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Associeer maar raak, laat je gevoel spreken en maak een mooie foto geïnspireerd op de 
voorgaande foto. Het kan een overeenkomstig onderwerp zijn, de kleur, een gevoel etc. etc. 
Maar doe het vooral met een creatieve blik! 
 
Als je mee wilt doen, meld je dan uiterlijk 8 oktober aan bij Wim van Oordt. 
Het estafetteschema volgt binnenkort. 
 
 
Ledenbestand 

Nieuwe leden per september: 
Graag je foto opsturen voor het smoelenboek op de website (aan cvdbrugge@gmail.com).

• Pieter van de Velde 
• Bojana Jokanovic 

 
 

 
Opzeggingen:

• Bart Aelbers 
• Evelien Nuijens 
• Vince di Fabrizio 
• Marina Fransen 

• Manon Vonk 
• Har van der Westen

 
Prijzenkast 

Jowan Zonneveld heeft de 3e prijs gewonnen bij de fotowedstrijd van buurtvereniging De Put in 
de Oude Morsch. Thema van de wedstrijd was  25 jaar in de Oude Morsch: de buurt en haar 
bewoners. Jowans foto beantwoordde volgens de jury niet direct aan dit thema, maar viel wel op 
door “de compositie, de originaliteit van het onderwerp, het gebruik van licht (het strijklicht op 
de lantaarnpaal) en de lucht die goed combineert met het beeld”.  
Jowan kreeg zijn prijs, een ingelijste foto en een dinerbon voor 2 by Jills, overhandigd door 
wethouder Frank de Wit en de oprichtster van de buurtvereniging, Joekie de Lange.  
Voor de andere prijswinnaars, zie het juryrapport (pdf). 
Meer werk van Jowan: http://www.zonneveldart.nl/  

mailto:wimmes1970@hotmail.com
http://lafv.wordpress.com/24-2/ledenlijst/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.deoudemorsch.nl/_files/WinnaarsFotowedstrijd2013Bericht.pdf
http://www.zonneveldart.nl/
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Werkgroep Portret 

We fotograferen in zalen van Stichting Radius (Kopermolen, Leiden) en buiten. Binnen werken 
we met studioflitsers van de LAFV. Daarnaast zijn sommige leden van de werkgroep in het bezit 
van een studioset met achtergrond zodat we vaak met 3 à 4 studio sets kunnen werken. We 
fotograferen meestal met 2 fotografen op één set en helpen en leren van elkaar.  

De leden van de werkgroep nemen zelf hun model mee. Deelnemers krijgen een week voor de 
shoot een reminder zodat men met een model kan afspreken. Voor degenen die dan komen 
wordt een indeling gemaakt. Na 2 sessies bekijken en bespreken we elkaars werk. 

Ben je lid van de LAFV en wil je een keer meekijken of experimenteren met flitsers of lid worden 
van de werkgroep laat het me weten. Nico Groen, coördinator Portretgroep. 

Agenda: 
Bij shoots is de zaal vanaf ca. 19 uur open. 

Di 8 okt Fotobespreking bij Paula  
Di 15 okt Fotoshoot Radius o.l.v. Robert 
Di 12 nov  Fotoshoot Radius  
Di 10 dec Fotobespreking bij Gerben 
Di 17 dec Fotoshoot Radius 
Zo 19 jan Buiten/binnenshoot Hortus Leiden 
Di 11 feb Fotoshoot Radius 
Di 25 feb Fotobespreking bij John (voorbereiding presentatie 7 april) 
Di 11 mrt Fotoshoot Radius 
Ma 7 apr Presentatie Werkgroep Portret 
Zo 13 apr Buitenshoot molen/kasteel 
Di 22 apr Fotobespreking bij Nico 
Zo 18 mei Buitenshoot de Burcht Leiden 
Di 17 jun Afsluiting seizoen 
 

Werkgroep Abstract 

Het woord abstract komt van abstraheren oftewel weglaten. Onze foto’s tonen meestal 
een weergave die is losgemaakt van de werkelijkheid. Elke eerste zondagmiddag/avond van de 
maand spreken we af op een wisselende locatie in Leiden. Met behulp van een opdracht gaan 
we aan de slag. Alle technieken die je kent, kun je toepassen, bv. filters, beeldbewerking, 
scherptedieptes, objectief bewegen of fotografeer met je mobiel of analoge camera. 

Het doel van de werkgroep is: 
• Anders en beter leren kijken. 
• Experimenteren om los te komen van je vaste fotografische gewoonten. 
• En natuurlijk elkaar ontmoeten en technieken uitwisselen. 

De werkgroep heeft een eigen Facebookgroep waar foto’s worden gedeeld en de fotomiddagen 
op worden aangekondigd. Je hoeft je niet aan te melden of lid te worden. Iedereen is welkom, 
ook als je maar één keer mee wil doen. Met vragen kun je terecht bij Jolien Schroot. 

mailto:hasnigroen@casema.nl
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
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Zo 6 okt, 14 uur Urban abstract 
Locatie: Nieuw Leyden  

Zo 3 nov, 20 uur Abstract licht (avondfotografie) 
Locatie: Café Einstein, Nieuwe Rijn 

Zo 1 dec, 14 uur Sint en Kerst abstract 
Locatie: Café De Uyl van Hoogland, NIeuwstraat 

Zo 5 jan, 14 uur  Oud (en nieuw) abstract 
Locatie: Museum van Oudheden, Rapenburg. Museumkaart mee! Je mag 
geen statief gebruiken in dit museum dus neem bijvoorbeeld een zakje 
erwten mee om je camera steun te geven bij lange sluitertijden.  

Zo 2 feb, 14 uur Abstract wit  
Locatie: Nog te bepalen. Hopelijk is er sneeuw en ijs.  

Zo 2 mrt, 14 uur Abstracte lente  
Locatie: Hortus Botanicus. Museumkaart mee! Statief en macrolens als je die 
hebt. Een vel wit of zwart papier kan helpen om onderwerpen te isoleren.  

Zo 6 apr, 20 uur Spooky abstract (avondfotografie) 
Locatie: Koetshuis De Burcht  

Ma 5 mei, 14 uur Vrijheid of onvrijheid  
Locatie: Nog te bepalen. 

 
 
Werkgroep Natuur & Landschap 

Een nieuw seizoen, hopelijk uitgerust in deze zomer en nieuwe energie en creativiteit ontwikkeld 
om nog mooiere en betere foto’s te maken. 

Onderstaand onze activiteiten voor 2013. De rest voor 2014 volgt in het najaar. 
Graag horen wij meningen en tips. 

Zo 12 okt Landgoed Elswout Verzamelen 08.30 uur Station Lammenschans. 
www.staatsbosbeheer.nl Elswoutlaan 12a, Overveen. 
Toegang gratis. Herfst, paddenstoelen, bos, weide, park.  

Za 16 nov  Avifauna  
Zo 8 dec  Roofvogels Onder voorbehoud, in onderzoek. 
 
Bijgevoegd wat ideeën om zelf of in klein verband te organiseren. Gewoon op de maandagavond 
onderling organiseren of via de LAFV Facebook groep. 

• Tiengemeten 
• Botanische- en vlindertuin Hortus Utrecht 
• Bollenvelden Bloeiende Zijpe (N-H), zondag 28 april wandelen door de bollenvelden 
• Rond de Kagerplassen 
• Oostvaardersplassen 
• Polderpark Cronensteijn 

 
Graag horen wij ideeën / onderwerpen over welke workshop je voor dit seizoen interessant 
vindt. Vorig jaar was dit o.a. macro en creatief en nu? 

http://www.staatsbosbeheer.nl/
https://www.facebook.com/groups/266299076805556/
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Werkgroep Stedelijke Verkenning 

Hieronder alvast de data van de uitjes. Het programma wordt op de bespreekavond op 28 
oktober ingevuld. 
Komende seizoen willen we de leden van de werkgroep meer gaan betrekken bij de uitjes. Ook 
komt er nog een enquête en wat meer variatie in de tijden van de uitjes. 

Zo 20 okt Meelfabriek! (onder voorbehoud) 
Ma 28 okt Bespreekavond. Plannen maken en ideën uitwisselen. 
Zo 24 nov  
Zo 15 dec   
Zo 19 jan  
Zo 16 feb  
Zo 16 mrt  
Zo 20 apr  
Zo 18 mei  
Zo 15 jun  
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Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 
 
Dit overzicht staat ook op de website.  
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com)  
  

• Kijk! Mijn Familie! 
20 sept – 27 okt 2013, Galerie De Pieter, Breestraat 46 (vm. 
postkantoor). 
Openingstijden: Za en zo van 13-17 uur. 
Ca. 25 familieportretten gemaakt door LAFV’ers. De beelden 
bestaan vaak letterlijk en figuurlijk uit meerdere lagen, of 
bieden een verrassende kijk op het thema. 

• The best of Afdeling 11 met daarin ook werk van LAFV-ers 
Jiska Bootsma-Wolthaus en Joost Wensveen. 
6 sept – 19 okt 2013, Huis Kinesis, Delft (Voorstraat 86). 
Openingstijden: vrij en za 13-17 uur.  
Een selectie van 60 foto’s van de regionale Fotoclubs. Er is 
uitgegaan van de hoogst scorende foto’s die zijn ingezonden 
naar de Afdelingswedstrijd 2013 en de Bondsfotowedstrijd 
2013, maar ook is gelet op spreiding over alle clubs van 
Afdeling Elf. 

• Breestraat (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Universiteitsbibliotheek, kantine (Witte Singel 27). 
Beelden van de Breestraat – vele facetten. Fotografen: Eelke 
de Boer, Henk Aschman, Bert van de Ven en Jannie de Groot.  

• 3 oktober foto's (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
7 okt – 19 nov, V&D langs de trap naar La Place. 

• Fotoproject De Kooi (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Continu (regelmatig nieuwe series), Het Gebouw, Spoorkamer 
(Surinamestraat). 

• 90-jarige Leidenaren (Werkgroep Portret) 
Tot november, Buytenweg Zoetermeer. 

• Series uit '1922 en NU' (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Tot medio december, Huisartsenpraktijk, Laat de Kanterstraat. 
Tot 22 oktober, Radius Merenwijk (Rosmolen 28). 

• Series 'Ambachten' (Werkgroep Documentaire Fotografie) 
Tot in november, Woonzorgcentrum Robijnhof: de meubelrestaurateur, de 
meubelstoffeerder, de kapper/scheerder, de torenklokkenmaker, de suikerwerker en 
antiek bouwer Burgy. 

• Jouw tentoonstelling ook in dit overzicht? Mail Cynthia.  

 
 

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://lafv.wordpress.com/2013/09/08/kijk-mijn-familie/
http://www.huiskinesis.nl/
mailto: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/  

 

 

Foto Festival Leiden: Een bespiegeling van het hedendaagse leven  
5 okt – 5 nov 2013, buitenlocaties in de Leidse binnenstad 
De LAFV heeft haar fotozuilen van vorig jaar ter beschikking gesteld 
aan het nieuwe Foto Festival Leiden / Stichting Talentvolle 
Fotografen, onder voorzitterschap van Hans Gillis. Dit festival wil 
een jaarlijks podium bieden aan fototalent in Nederland en België. 
Fotografen die max. 5 jaar geleden zijn afgestudeerd aan een 
fotoacademie of fotovakschool konden maximaal 4 foto’s 
inleveren. Een vakjury heeft uit de ruim 400 inzendingen 80 
beelden uitgekozen, die op groot formaat tentoongesteld zullen 
worden.   

 

Fotofestival Schiedam: Uit het leven gegrepen 
18 okt – 16 nov 2013, diverse locaties in Schiedam  
De tentoonstelling van de journalistieke fotowedstrijd De Zilveren 
Camera vormt het middelpunt voor de zeer uitgebreide 
programmering van dit fotofestival. Een maandlang zijn op diverse 
locaties in de stad tentoonstellingen te zien en tevens haken 
diverse ondernemers aan op het gebeuren. 
In het openingsweekend, 18 oktober – 20 oktober, is er een 
duizelingwekkend multidisciplinair programma met films, 
workshops, interactieve projecten, fotowedstrijden, 
netwerkactiviteiten, fotoroutes door de stad en meer. 

        

 

Herontdekking van de wereld 
T/m 8 december 2013, Huis Marseille, A'dam 
Gaat de fotografie heden ten dage nog ergens over behalve dat het 
medium de drager is van informatie? Een grote groep Nederlandse 
fotografen geeft daar een antwoord op met werk dat zich juist richt 
op het wezen van fotografie. Opnieuw ligt de nadruk op puur 
fotografische aspecten, zoals kijken, licht, kleur, reflectie en 
experiment. Het is de kern van het medium fotografie zelf die aan 
de basis ligt van deze gepassioneerde, artistieke verkenning. 
Met veel nieuw werk van Popel Coumou, Elspeth Diederix, Eddo 
Hartmann, Scarlett Hooft Graafland, Juul Kraijer, Katja Mater, 
Hellen van Meene, Ilona Plaum,  Maurice Scheltens en Liesbeth 
Abbenes, Simon van Til, Viviane Sassen en Awoiska van der Molen.  

http://www.photoq.nl/agenda/vandaag/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://talentvollefotografen.com/
http://www.fotofestivalschiedam.nl/
http://www.huismarseille.nl/nl/tentoonstelling/de-herontdekking-van-de-wereld-grote-openingstentoonstelling-in-een-verdubbeld-huis-marseille
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Lee Friedlander - America by Car 
T/m 11 december 2013, FOAM Amsterdam  
Solotentoonstelling van de bekende fotograaf Lee Friedlander 
(1934, VS). In deze tentoonstelling zijn 2 series te zien.  
America by Car is een verslag van de omzwervingen die Lee 
Friedlander maakte in de Verenigde Staten. Hij besloot alleen maar 
te fotograferen vanuit de huurauto's die hij gebruikte. Dashboards, 
deurstijlen en autoruiten maken daardoor een wezenlijk deel uit 
van het beeld. Hij maakt bovendien gretig gebruik van teksten op 
billboards en symbolen op uithangborden om extra betekenis te 
geven aan zijn werk. The New Cars 1964 is een veel oudere serie. In 
opdracht van Harper's Bazaar fotografeerde Friedlander alle 
nieuwe automodellen van 1964. In plaats van hun beste kant te 
tonen, koos Friedlander ervoor de auto's te parkeren op banale 
plekken zoals voor meubelzaken en op autoslopen. Destijds 
verdween de doos met foto's in een kast nadat ze verworpen 
waren door de redactie van Harper's Bazaar omdat de beelden niet 
verleidelijk genoeg waren. Friedlander vergat de serie en ontdekte 
deze pas recent weer.  

 
 

  
 
 

Framed in Print 
T/m 11 december 2013, FOAM Amsterdam  
Een nooit eerder getoond overzicht van veertig jaar fotografie in 
toonaangevende Nederlandse tijdschriften. De tentoonstelling 
omvat het werk van vijf fotografen die het tijdsbeeld decennialang 
voor een groot deel hebben bepaald. Het beeld van de 
lifestylebladen uit die tijd is voor een belangrijk deel van hen 
afkomstig. Hun werk in opdracht van tijdschriften als Avenue, 
Elegance, AvantGarde en Nieuwe Revu heeft veel invloed gehad op 
reclame- en modefotografie in Nederland. De typische 
tijdschriftthema's als documentair, culinair, mode, interieur, reizen, 
portret en sport komen in de tentoonstelling aan bod. Binnen de 
thema's wordt het beste van het werk van de fotografen 
samengebracht en een intrigerend tijdsbeeld gecreëerd.  

         

WIT. Fotografie, kunst, design, mode, film  
T/m 5 jan 2014, Nederlands Fotomuseum, R'dam 
De tentoonstelling WIT is een totaalervaring met fotografie als 
leidraad. Wit staat voor een nieuw begin, een onbeschreven blad. 
Deze kleur vormt het uitgangspunt voor een veelzijdige 
tentoonstelling waarin het publiek in aanraking komt met 
verschillende betekenissen van wit. WIT is multidisciplinair, 
presenteert documentaire-, portret- en landschapsfotografie, maar 
ook kunst, mode, design, architectuur, film, video en meer. WIT 
gaat over onze maatschappij, over verschillende culturen, religie en 
politiek. WIT is historisch en eigentijds. WIT toont de relatie tussen 
fotografie als kunstvorm en actuele maatschappelijke thema’s. 

http://www.foam.org/visit-foam/calendar/2013-exhibitions/lee-friedlander
http://www.foam.org/visit-foam/calendar/2013-exhibitions/framed-in-print%20
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/nl/tentoonstellingen-activiteiten/tentoonstellingen/verwacht/evenement/51-wit-fotografie-kunst-design-mode-film
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Peter Willemse: Een jaar Facebook foto’s en verder……..  
25 okt 2013 – 4 jan 2014, Huis Kinesis, Delft (Voorstraat 86) 
Peter Willemse is lid van Fotoclub FC’59 te Delft en van de 
landelijke Olympus Camera Club. Al vanaf februari vorig jaar neemt 
hij elke dag een foto met zijn I-phone en plaatst deze direct op 
Facebook. De foto in een Polaroid versie/formaat geeft een mooi 
overzicht van de dagelijkse observatie van de fotograaf. Hierdoor 
komt hij tot indrukwekkende en fascinerende beelden met een 
geheel eigen visie. De nog altijd groeiende collectie van ruim 500 
foto’s zijn te bezichtigen als eerste solo expositie bij HuisKinesis in 
Delft. Voor openingstijden zie de website. 

  

Koos Breukel: Me We - The Circle of Life  
T/m 12 januari 2014 , Fotomuseum Den Haag  
Koos Breukel is een van de bekendste portretfotografen van 
Nederland. Hij fotografeert kinderen, studenten, schrijvers, politici, 
zeilers en transseksuelen. In deze overzichtstentoonstelling vertelt 
hij aan de hand van ruim 100 fotoportretten een universeel en zeer 
persoonlijk levensverhaal. Het overzicht omvat werk van de 
afgelopen 30 jaar, waarvan veel nooit eerder te zien is geweest.  
De portretten van Koos Breukel (Den Haag, 1962) zijn nooit 
oppervlakkig. Het zijn geen meedogenloze foto’s, maar 
onbevooroordeelde portretten die recht doen aan het individu, de 
sporen van diens leven en bovenal aan de waardigheid van de 
persoon. In Me We - The Circle of Life worden onbekenden en 
beroemdheden naast elkaar getoond.  

 
 
 

http://fotobond.nl/peter-willemse-huiskinesis/
http://www.huiskinesis.nl/

