
www.lafv.nl
http://www.facebook.com/LeidseAFV  

http://twitter.com/lafv1922  

De LAFV Nieuwsbrief verschijnt 1x per maand.
Redactie: Cynthia van der Brugge 

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com 

LAFV NIEUWSBRIEF – Februari 2014

De nieuwsbrieven staan ook op de website!

Programma komende maand

Ma 3 feb Presentatie Werkgroep Stedelijke Verkenning 
Ma 10 feb Gezamenlijke eindselectie voor de Bondsfotowedstrijd (zie toelichting hierna)
Ma 17 feb Technische avond: 

Robert van Kralingen en Boudewijn Swanenburg over Lightroom (5)
Ma 24 feb Presentatie Werkgroep Documentaire Fotografie 
Vr! 28 feb Fotocafé (nader in te vullen)

Mededelingen van het bestuur

• Op 21 januari heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van LAFV leden die wilden 
brainstormen over de verkoop van foto's. Deze bijeenkomst stond los van de 
aktiviteiten van de LAFV. Hoewel in de mail duidelijk stond wie de initiatiefnemer was en 
waar de response naar toe moest, was er wat verwarring onstaan doordat het 
secretariaat de mail voor de bijeenkomst had verstuurd. De LAFV gaat zorgvuldig om met 
het adressenbestand en stelt dat niet beschikbaar aan derden. Het bestuur hoopt 
hiermee onduidelijkheid te hebben weggenomen. 

• De LAFV doet mee aan de Fotoweek (12 t/m 21september 2014). We gaan een 
fotowedstrijd voor de Leidse bevolking (+omliggende plaatsen) organiseren met als 
thema ‘Geluk’ (thema van de Fotoweek). Hiervoor is nodig:

• Aankondiging/PR
• Wedstrijdreglement
• Jury: we denken aan enkele Leidse fotografen zoals Rob Overmeer 

(Stadsfotograaf Leiden), Taco van der Eb, Annemarie Spilker, Hilde Goossens.
• Expositie van de winnende foto’s. Deze expositie zou kunnen samenvallen 

met onze eigen clubexpositie (om overkill te vermijden).

• Theo zoekt 2 à 3 personen die met hem op zoek gaan naar een nieuwe zaalruimte.
• De club is opzoek naar nieuwe trekker van de bibliotheek werkgroep.
• Lightroom training: Geïnteresseerden kunnen zich bij het Bestuur opgeven. Maximale 

aantal deelnemers 8. Naar verwachting zullen dit 4 a 5 avonden beslaan. Kosten 
ongeveer €50,=

1

http://Www.lafv.nl/
http://lafv.wordpress.com/24-2/documenten/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://twitter.com/lafv1922
http://www.facebook.com/LeidseAFV


• 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: Jos Wolthaus.   

Bondsfotowedstrijd

Stuur voor 7 februari je beste foto's  van afgelopen jaar naar Lafv90jaar@gmail.com 
• Maximaal 5 foto's, in jpg, 700-1200 pixels langste zijde, maximale grootte 3 mb.
• Bestandsnaam: Je voor- en achternaam met een volgnummer.
• Ter inspiratie, zie de galerie van vorig jaar (voor oudere jaren, klik op Wedstrijden > 

Bondsfotowedstrijd).

Selectieprocedure:

• De wedstrijdcommissie van de LAFV (bestaande uit Ton van der Valk, Wim van Oordt, 
Cynthia van der Brugge, Joost Wensveen en Andor Kranenburg) doet een voorselectie. 
Op de clubavond van 10 februari doen we gezamenlijk de eindselectie. Commissieleden 
mogen wel inzenden, maar niet op hun eigen foto's stemmen. 

• Uit de gehele club worden uiteindelijk 10 beelden afgevaardigd naar de Bond, waarbij 
maximaal drie beelden van de zelfde maker mogen zijn. De beelden worden afgedrukt en 
in een 40x50 cm passe-partout gepresenteerd, de binnenmaat van de foto mag variëren.

Als je beeld geselecteerd is: 

• De verantwoordelijkheid voor afdrukken en passepartouts ligt dit jaar weer volledig bij 
de fotografen zelf. Dit gaat op eigen kosten. Er wordt niet centraal door de club 
afgedrukt. De ervaring leert dat de jury erg let op een verzorgde presentatie. Denk dus 
na over de soort afdruk, soort papier, passepartout, kleur daarvan, positie van de foto.

• Deadline voor het inleveren van afdrukken + passepartout: 
24 feb op de club of uiterlijk 2 maart thuis bij Ton van der Valk. 

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.

Opening expositie Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael

Op 2 november 2013 was de herbegrafenis van 
de in 1846 gestorven ‘redder van Leiden’ 
Diederik van Leyden Gael. Een lange rouwstoet 
in historische sferen met koets en prominente 
Leidenaars als cabaretier Jochem Myjer, 
burgemeester Henri Lenferink en Rector 
Magnificus Carel Stolker trok dwars door de 
stad.
In opdracht van de Stichting Begraafplaats 
Groenesteeg heeft de Werkgroep 
Documentaire Fotografie dit hele evenement 
fotografisch vastgelegd. Hiervan wordt nu een 
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kleine permanente tentoonstelling geopend in de aula van de begraafplaats. 

Officiële opening: 9 februari 2014, 14:00 uur. 
Met première van de uitgebreide LAFV-beamerserie en een film door de Leidse Video en 
Smalfilm Liga (LVSL).
Begraafplaats Groenesteeg (Aula), Groenesteeg 126 (reguliere openingstijden)

Meer informatie op de website van de LAFV en de Begraafplaats Groenesteeg.
De totale serie is te bekijken op jAlbum. 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden:

Dit overzicht staat ook op de website. 
Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com)

• Aalmarkt – Straatfotografie   en   Verbouwing bij V&D (Werkgroep Documentair).
4 feb – 18 mrt, V&D langs de trap naar La Place.

• Fotoproject De Kooi   (Werkgroep Documentaire Fotografie)
7 feb – 7 mrt: Mooi licht in Het Gebouw en Aan het werk in De Kooi
Het Gebouw (Spoorkamer), Arubapad 2.

• De IJsbaan op de Nieuwe Rijn (Werkgroep Documentaire Fotografie)
t/m 28 feb, Radius Merenwijk (Rosmolen 28).

• Herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael   (Werkgroep Documentaire Fotografie)
Vanaf 9 feb, Begraafplaats Groenesteeg (Aula), Groenesteeg 126 (Openingstijden).
Permanente expositie van 10 beelden. De volledige serie staat op Jalbum.

• 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. 

• Leids Amateurkunst Festival
Buytenweg Zoetermeer.

• 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.
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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 24 feb: Presentatie aan de club. 
• Iedere 6 weken een andere serie bij V&D (Leidse onderwerpen, telkens 18 foto's).
• Project De Kooi. Komende series: bekende 'Kooikers", winkels, raamkozijnen en 

bewoners. Het Kooipark en Kooiplein worden opnieuw ingericht. Er gaan huizen gesloopt 
worden. Expositie in Het Gebouw (zie Tentoonstellingen LAFV). Daarnaast wordt ook nog 
gedacht aan een grotere tentoonstelling van dit onderwerp.

• 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. 
• Nieuwe ideeën: Winkelende mensen, de verkiezingen (voorbereiding en ook al tijdens de 

verkiezingen te exposeren), Leidse bruggen, nachtfoto’s, kleine winkels, musea, de 
komende verbouwing van de Lakenhal, het stationsgebied, historische highlights, religie.

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 2 feb, 14 uur Wit 
We verzamelen om 14 uur bij café Re-spons (http://www.caferespons.nl/). 
Dat gaat om 15.00 uur open dus vooraf iets drinken gaat deze keer niet. Je 
hoeft niet op te geven of je wel of niet meegaat, later komt of eerder 
weggaat. Je kunt de wijk Nieuw Leyden in, of in de omgeving van het café 
blijven.
Kleed je warm aan. De weersverwachting is op dit moment droog en koud. Ik 
hoop op sneeuw/ijs i.v.m. het thema maar da’s afwachten.
Mocht het te gek zijn qua weer, dan wijken we uit naar de Hortus 
(museumkaart).

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)
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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. 

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.

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

Programma 2014:

Vertrek over het algemeen 9:30 uur vanaf Lammenschans (parkeerplaats)

Zo 2 feb Rotterdam CS en Kop van Zuid (uitgesteld uitje van 19 januari)
Zo 16 feb Utrecht, zw-deel en het centrum
Zo 16 mrt A'dam Zuid-as, eind van de middag.
Zo 13 apr Hoofddorp
Zo 18 mei Rotterdam, wandelpad bij Hofplein station
Zo 15 jun A'dam Eye en Java-eiland
Za 12 jul Leiden by night

Werkgroep Natuur & Landschap

Jaarprogramma 1e helft 2014

Jan/feb/mrt Ad Hoc planning en oproep mogelijk bij winterse omstandigheden
Sneeuw, ijs, kruiend ijs, natuur, alles is mogelijk! 

Di 8 apr Fotobespreekavond
Za 12 apr Amsterdamse Waterleidingduinen 

Herten, vossen, vogels, duinlandschappen 
Za 10 mei Bollenvelden (omgeving Noordwijk)
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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!
Wordt nog uitgewerkt. 

Fotoestafette

Zie het onderstaande schema. 

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

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

Omhoog  
Piet vd velde 15-2-2014
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  
Henk Aschman 15-2-2014
Koert Meijer 1-4-2014 koert-meijer@planet.nl wimmes1970@hotmail.com

Vrij  
Cor de Feber 15-2-2014
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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Ingezonden mededeling: Theaterprogramma De Aarsman Projectie 

U kent Hans Aarsman mogelijk als fotocommentator in de wekelijkse 
rubriek De Aarsman Collectie in de Volkskrant of van zijn optredens in 
De Wereld Draait Door. Met De Aarsman Projectie maakt hij zijn eerste 
theaterprogramma. Na een succesvolle reeks in de Kleine Komedie in 
Amsterdam, toert hij nu door het hele land.
 
Een bijzondere en geestige avond die het midden houdt tussen een 
lezing en een conference. Met als leidraad de foto’s waarmee hij ons 
langs een nieuwe wereld voert. Een wereld die we allang zouden 
kunnen kennen, als we eens wat beter om ons heen zouden kijken. Of, zoals Ronald Giphart zei: 
‘Hij ziet details die zonder zijn blik verborgen bleven, legt verbanden die anders niet worden 
gelegd, stelt onverwachte vragen en trekt bijzondere conclusies’.
 
Zijn onemanshow is een aantal keer te zien in de provincie Zuid-Holland:

• Woensdag 12 maart in de Leidse Schouwburg
• Zaterdag 22 maart in de Rotterdamse Schouwburg
• Zaterdag 29 maart in de Warenar te Wassenaar
• Vrijdag 11 april in het Isala Theater te Capelle a/d IJssel
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Evenementen en inspiratie

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

 

 

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. 

Fred Rohde:   Vergankelijkheid  
1 feb t/m 15 maart 2014, Wevershuis, Leiden 
Het werk van de Leidse fotograaf Fred Rohde is deels documentair 
en deels experimenteel. Te zien zijn o.a. zwart-wit foto's gemaakt 
met de Lomo-camera in het Hongaarse dorp Tallya. In de series 
'Photochemical Happenings' werken fotochemicaliën in op het 
fotopapier wat het effect geeft van zeer oude, door de tand des tijd 
aangetaste, foto's. Naast de fotoseries zijn er diverse prachtige 
installaties. Door de foto's af te drukken op grote transparanten en 
deze tegen de ramen te bevestigen met tegenlicht krijgen Fred 
Rohde's foto's een andere dimensie. 

Professional Imaging 2014
29 t/m 31 maart 2014, De Loods, Nijkerk
De grootste beurs op gebied van fotografie in Nederland is de 
Professional Imaging. In 2014 verhuist deze beurs naar De Loods in 
Nijkerk, een grotere locatie. Grote introducties zijn er meestal niet 
op deze beurs die een nationaal karakter heeft, wel is het een goede 
kans om al het nieuws wat eerder is aangekondigd eens te 
proberen. 
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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.

 

 

Zilveren Camera 
T/m 6 april 2014, Fotomuseum Den Haag 
De Zilveren Camera 2013, de belangrijkste prijs voor 
fotojournalisten in Nederland, is toegekend aan Ilvy Njiokiktjien 
(1984). Haar foto van het laatste eerbetoon aan Nelson Mandela is 
ingezonden in de categorie Buitenland en werd uit ruim 10.000 
inzendingen verkozen tot de beste persfoto van 2013. Njiokiktjien is 
de eerste vrouw die sinds de oprichting van de wedstrijd in 1949 de 
Zilveren Camera wint. 
Daarnaast: 

 Robin de Puy (1986) winnaar Nationale Portretprijs 2013
 Rob Hornstra (1975) en Arnold van Bruggen (1979) winnen 

Canonprijs 2013
De winnende foto’s zijn samen met de andere genomineerde foto’s 
tot en met 6 april 2014 te zien in het Fotomuseum Den Haag en reist 
daarna door naar onder meer Assen en Naarden. 

 

Photokina 2014
16 t/m 21 september 2014, Keulen, Duitsland 
Deze tweejaarlijkse beurs staat garant voor spektakel op gebied van 
techniek. In aanloop naar en tijdens de beurs verwachten we 
diverse grote aankondigingen. Het is hét moment van 2014 voor de 
fabrikanten om zich in de schijnwerpers te zetten.
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