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LAFV NIEUWSBRIEF – Januari 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 6 jan Nieuwjaarsborrel en verrassingsprogramma
Ma 13 jan – Fotobeelden met koorzang (n.a.v. Leids Amateurkunst Festival juni 2013) 

– Eigen werk (na de pauze)
Di! 14 jan Bespreekavond werkgroepen Urban, Jazz en Natuur (3 zalen) 
Ma 20 jan Bespreekavond Documentair (vooralsnog geen brede clubavond) 
Ma 27 jan – Eigen werk (grote zaal)

– Mentoraat Diana Bokje (uitsluitend voor deelnemers hieraan) 

Beste / Lieve LAFV-ers,

Langs deze weg wil ik jullie allemaal fijne feestdagen en een prachtig foto jaar toewensen. We 
kunnen terug kijken op een actief en creatief verenigingsjaar. 
Langs deze weg wil ook iedereen hartelijk danken voor het grote medeleven dat jullie mij tijdens 
mijn kuur hebben getoond. Dat is hart verwarmend en merk je dat deze club meer dan een foto 
clubje!
Namens het bestuur wens ik jullie ook een mooie kerst en nieuwjaars periode toe.

Hans Gillis, Voorzitter LAFV

Mededelingen van het bestuur

• De Clubwedstrijd wordt dit voorjaar gehouden ipv op 6 januari. Het aangekondigde 
thema blijft staan: Straatfotografie. Dus hit the road or hit your archives ;-)

• De landelijke Fotoweek is volgend jaar van 12 t/m 21 september. Het thema is Geluk! 
Een clubje onder leiding van Ben Tangena gaat i.s.m. de tentoonstellingscommissie 
plannen smeden. 

• Heb je ideeën voor de Clubtentoonstelling 2014? Meld ze bij het Bestuur of de 
Tentoonstellingscommissie.
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• Via Jannie de Groot zijn er passe-partouts te koop uit de nalatenschap van Frits Westra. 
Ze kosten € 2,50 per stuk (standaard buitenmaat, variabele binnenmaat). 

• Wie heeft er belangstelling voor 4 a 5 avonden cursus foto’s bewerken / Photoshop? Bij 
voldoende belangstelling gaat het Bestuur dit organiseren.

• NIEUW en op veler verzoek: Op de website staat nu ook een overzicht van de websites 
van leden. Ontbreekt jouw website nog? Mail Cynthia.

• Nieuw lid: Daan Blitz    

Wedstrijden

• Op 20 december werd de uitslag van Foto Online bekend gemaakt. 
Winnaar (25 punten) is onderstaande foto van Mike Kerstens (Fotogroep Vlinderstad, 
Emmen). Hoogst scorende LAFV-er is Pauline Seijffert met 21 punten. Daarna beelden 
van Jolien Schroot en Ton van der Valk met 20 punten. In totaal hebben 9 LAFV-
fotografen zo'n 17 beelden ingestuurd (score variërend van 15-21 punten). 

      
© Mike Kerstens, Emmen (25 punten) © Pauline Seijffert (21 punten)

• Bondsfotowedstrijd
In februari moeten de foto's voor de jaarlijkse Bondsfotowedstrijd op de club worden 
ingeleverd. Ga vast eens door je fotowerk heen op zoek naar (recente) pareltjes! 
Informatie over onze interne selectieprocedure wordt z.s.m. bekend gemaakt. De 
clubinzending moet op 5 maart 2014 binnen zijn bij de Bond. De openbare bespreking 
van de uitslag is op 29 maart bij Fotogroep Haaksbergen.

• FIAP-wedstrijd Friendship and Solidarity
FIAP organiseert ter gelegenheid van 175 jaar fotografie 2 wedstrijden met het thema 
Friendship and Solidarity: Een persoonlijke wedstrijd en een World Cup voor 
landenorganisaties. Deelname aan de persoonlijke wedstrijd staat nog open (tot 24 
januari). Voor meer informatie, zie: http://fotobond.nl/friendship-and-solidarity/.
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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)

• Kids –   Joost Wensveen  
T/m 28 jan, Topaz Overduin, Nachtegaallaan 5, 
Katwijk aan Zee. 3 series kinder'portretten', 
waarvan 2 met zijn eigen dochters. 

• Kerstsfeer in Leiden (Werkgroep Documentaire 
Fotografie).
T/m 28 jan, V&D langs de trap naar La Place.

• 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. 

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

• Leids Amateurkunst Festival
Buytenweg Zoetermeer.

• Series uit 1922 en NU (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Radius Merenwijk (Rosmolen 28).

• Series Ambachten (Werkgroep Documentaire Fotografie)
T/m medio feb, Woonzorgcentrum Robijnhof.

• Jouw tentoonstelling ook in dit overzicht? Mail Cynthia. 

Werkgroep Documentaire Fotografie 
De werkgroep Documentaire Fotografie voert gezamenlijk fotoprojecten uit, die meestal iets 
met Leiden te maken hebben. De onderwerpen worden ons vaak aangereikt, maar je kunt ook 
zelf een voorstel doen. We proberen de werkelijkheid vast te leggen, soms in aparte foto's, maar 
vaak in series en als beeldverhaal. Dat proberen we op een zo mooi mogelijke manier te doen 
(standpunt, compositie, licht, techniek etc.). De Documentairegroep telt meer dan 20 leden, 
ieder met hun eigen interesses en sterke en zwakke punten. We proberen elkaar te inspireren en 
van elkaar te leren. Bij sommige projecten zijn ook andere fotografen van de LAFV betrokken.

Veel projecten monden uit in een tentoonstelling. De trap naar La Place in de V&D is onze vaste 
expositieplek. Daarnaast hebben we diverse andere locaties (zie Tentoonstellingen LAFV). Het 
selecteren en samenstellen doen we in wisselende groepjes van 3. De afdrukken voor een 
tentoonstelling laten we zelf op eigen kosten maken.

Plannen voor 2014 en lopende projecten:

• Ma 20 jan: Bespreekavond. Er is ruimte voor nieuwe onderwerpen!
• Ma 24 feb: Presentatie aan de club. 
• Iedere 6 weken een andere serie bij V&D (Leidse onderwerpen, telkens 18 foto's).
• Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael (afgelopen november): Samenstellen van 

een beamerpresentatie en een permanente expositieserie. 
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• Project De Kooi. Komende series: Kerst in de Kooi, bekende 'Kooikers", winkels, 
raamkozijnen en bewoners. Het Kooipark en Kooiplein worden opnieuw ingericht. Er 
gaan huizen gesloopt worden. 18-1 2014 Muziek bij/in Het Gebouw. 19-1 Koopjesmarkt. 
Expositie in Het Gebouw (zie Tentoonstellingen LAFV). Daarnaast  wordt ook nog gedacht 
aan een grotere tentoonstelling van dit onderwerp.

• V&D-verbouwing en plaatsing roltrappen: Hiervoor wachten we op officieel bericht via 
onze vaste contactpersonen. Tot nader orde bij V&D niet fotograferen dus! 

• De serie 1922 en Nu wordt in 2014 waarschijnlijk geëxposeerd in Zorgcentrum 
Groenhoven (30 lijsten verdeeld over meerdere verdiepingen).

• Er komt waarschijnlijk een grote expositie in het Leidse Volkshuis. 

Als je mee wilt doen met de werkgroep, kun je contact opnemen met Jannie de Groot.

Werkgroep Abstract

Elke eerste zondagmiddag/avond van de maand spreken we af en 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.

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 Portret

We fotograferen in zalen van Stichting Radius (Kopermolen, Leiden) en buiten. Binnen werken 
we met studioflitsers van de LAFV en enkele leden zodat we vaak met 3 à 4 studio sets kunnen 
werken. We fotograferen meestal met 2 fotografen op één set en leren van elkaar. 
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Wil je een keer meekijken, 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.

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 Stedelijke Verkenning

Op de bespreekavond van 28 oktober hebben we gebrainstormd over nieuwe locaties.  
Deze moeten nog in onderstaand schema worden verwerkt.

Ma 14 jan Bespreekavond
Bestemmingen verdelen over onderstaande data en foto's bespreken.

Zo 19 jan
Zo 16 feb
Zo 16 mrt
Zo 20 apr
Zo 18 mei
Zo 15 jun

Werkgroep Natuur & Landschap

Vers van de pers:

Jaarprogramma 1e helft 2014

Di 14 jan Fotobespreekavond
Jan/feb/mrt Ad Hoc planning en oproep mogelijk bij winterse omstandigheden

Sneeuw, ijs, kruiend ijs, natuur, alles is mogelijk! 
Za 18 jan Wildlife Photographer of the Year (Museon Den Haag, €10,50 / MJK: gratis)

Mogelijk op de terugweg fotosessie Valkenburgse Meer. 
Meer info en aanmelding volgt nog.

Di 8 apr Fotobespreekavond
Zo 12 apr Amsterdamse Waterleidingduinen 

Herten, vossen, vogels, duinlandschappen 
Za 10 mei Bollenvelden (omgeving Noordwijk)
Za 24 mei Groen in de stad

Wandeling met stadsbioloog Frits in en rond Leiden 
27-29 jun Ons foto weekend. Zet de datum alvast in je agenda!

5

mailto:hasnigroen@casema.nl


Wordt nog uitgewerkt. 

Fotoestafette

Zie het onderstaande schema. 

Deadline Doorsturen aan CC aan Wim van Oordt
Voorwerp 1
Frans Moquette 1-1-2014
Cor Slegtenhorst 15-2-2014 corentoke@casema.nl wimmes1970@hotmail.com
Bojana Jokonovic 1-4-2014 bjokanov@gmail.com wimmes1970@hotmail.com

Voorwerp 2  
Simon Duindam 1-1-2014
Eelke de boer 15-2-2014 edeboer@live.nl wimmes1970@hotmail.com
Sandra de Vet 1-4-2014 sandradevet@zonnet.nl wimmes1970@hotmail.com
Sophie Lampe 15-5-2014 sophielampe@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com

Omhoog  
Ben Tangena 15-1-2014
Piet vd velde 15-2-2014 pvandevelde@kpnmail.nl wimmes1970@hotmail.com
Jannie de groot 15-3-2014 jcdegroot@casema.nl wimmes1970@hotmail.com
Wout vd Slikke 15-4-2014 slikkew@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com
Miranda Kaltner 15-5-2014 mirandakaltner@hotmail.com wimmes1970@hotmail.com

Eet smakelijk  
Hans Gillis 1-1-2014
Henk Aschman 15-2-2014 henk.aschman@online.nl wimmes1970@hotmail.com
Koert Meijer 1-4-2014 koert-meijer@planet.nl wimmes1970@hotmail.com

Vrij  
Han de Bruin 15-1-2014
Cor de Feber 15-2-2014 c.defeber@ziggo.nl wimmes1970@hotmail.com
André den Hollander 15-3-2014 andredenholland@gmail.com wimmes1970@hotmail.com
Cynthia vd Brugge 15-4-2014 cvdbrugge@gmail.com wimmes1970@hotmail.com
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Evenementen en inspiratie

Bronnen: PhotoQ, Fotografie.nl, Fotoexpositie.nl en de sites van de fotomusea.

 

Amsterdam Light Festival
T/m 19 januari 2014, binnenstad Amsterdam 
Het winterse lichtfestijn voor jong en oud. De historische binnenstad 
van Amsterdam is ruim 50 winterdagen het sfeervolle decor voor 
het internationale licht- en waterfestival.
Het festival toont verschillende lichtsculpturen, projecties en 
installaties van hedendaagse (internationale) kunstenaars in de 
openbare ruimte. De vaarroute, Water Colors, toont alle 
kunstwerken langs de Amsterdamse grachten en de Amstel. De 
wandelroute, Illuminade, vindt plaats in de Amsterdamse 
binnenstad.  

      

 

WIT. Fotografie, kunst, design, mode, film 
Laatste kans! 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.

 

Koos Breukel:   Me We - The Circle of Life     
Laatste kans! 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. 
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Carli Hermès:   De kunst van het verleiden - 25 jaar topfotograaf  
T/m 26 jan 2014, Coda-Museum Apeldoorn
Erotisch, eigentijds, prikkelend, bevreemdend en verleidend zijn al 
25 jaar de belangrijkste kenmerken van het werk van topfotograaf 
Carli Hermès. Of hij nu in opdracht fotografeert of vrij werk maakt, 
zijn beelden zijn altijd prikkelend, spannend en op verrassende wijze 
gestileerd. De tentoonstelling toont voor het eerst in museale 
context een overzicht van hoogtepunten en sleutelwerken uit het 
foto- en filmoeuvre van Carli Hermès. 
Erotiek en een vervreemdende werkelijkheid spelen steeds een 
belangrijke rol in zijn werk. De scheiding tussen de autonome 
kunstenaar die vrij werk maakt en de fotograaf die in opdracht een 
reclamecampagne produceert, is bijna niet te maken. Ze komen uit 
elkaar voort en lopen in elkaar over. Carli Hermès deelt dit met 
generatiegenoten als Inez van Lamsweerde en Erwin Olaf. 

Wildlife Photographer of the Year 2013
T/m 23 feb 2014, Museon, Den Haag
Expositie met 's werelds beste natuurfoto's, gevormd door de 
bekroonde foto's van The Wildlife Photographer of the Year 
Competition, een prestigieuze internationale fotografiewedstrijd.
Op 15 oktober 2013 is in het Natural History Museum in Londen 
Greg du Toit uitgeroepen tot BBC Wildlife Photographer of the Year 
2013. De Nederlander Jasper Doest behaalde de eerste prijs in de 
categorie 'Creative Visons'. Verder vielen de Nederlanders Theo 
Bosboom, Gerard Leeuw (zie de foto hiernaast, een ex-LAFV-er!) en 
Jef en Louis Pattyn in de prijzen.

 

Gouden jaren. Rob Hornstra's Rusland
T/m 9 mrt 2014, Huis Marseille, Amsterdam 
Een overzicht van het werk dat Hornstra de afgelopen tien jaar in 
Rusland maakte, waaronder dat voor de afgeblazen Sotsji-expositie. 
Hornstra werkt het liefst aan langlopende projecten waarin hij 
verhalen wil vertellen en vooroordelen wil ontkrachten. Maar Sotsji 
is slechts één van zijn Rusland projecten. In de documentaire traditie 
maar met een volstrekt eigen stijl, worden zijn foto’s gekenmerkt 
door een narratief en schilderachtig karakter. Een haat-
liefdeverhouding met een kleurrijk land met bijzondere bewoners. 

 

William Klein overzichtstentoonstelling
T/m 12 maart 2014, Foam, Amsterdam 
William Klein (1928) is van grote invloed geweest op de fotografie 
van de 2e helft van de 20e eeuw. Er is o.a. aandacht voor zijn New 
Yorkse werk uit de jaren '50. Met zijn opdrachten voor Vogue was hij 
een groot vernieuwer van de modefotografie. Naast zijn vroege 
experimenten met abstracte fotografie zijn ook de beschilderde 
contactafdrukken van de laatste decennia te zien. Ook wordt een 
selectie getoond van zijn speelfilms en documentaires.
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