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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

LAFV NIEUWSBRIEF – Zomer 2015 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 

Mededelingen 

• In juni is er geen nieuwsbrief verschenen. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus. 

• Niet opgemaakte barkaarten kunnen vanaf september worden ingewisseld tegen cash of tegen 
een nieuw soort strippenkaart. Nader bericht in de volgende nieuwsbrief. 

• Op 29 juni is de LAFV terugverhuisd naar Wijkgebouw Aktief (Berlagestraat). Er is een kleine 
vrachtwagen gebruikt en dit ging vlekkeloos. Om 14:30 was het klaar. Op 4 juli is er verder geklust, 
o.a. is in de kleine zaal het achtergrondpapier van Portret opgehangen (foto’s John van Schie). 

Het verhuisteam bestond uit Hans de Sterke, Cees Spaan, Henk Jan Hoogenberk, Martin 

Bergwerff, Piet van der Star, Willem van der Kleij, onder leiding van Cor de Feber. Veel dank!! 

    

• 1e clubavond nieuwe seizoen: 7 september. Algemene Ledenvergadering: 21 september. 

• Er zijn al wat contouren van het nieuwe programma bepaald. Sleutelwoorden zijn variatie en 
verdieping. De thema-opdrachten zijn goed bevallen. Een gespreksleider zou ook bij Vrij Werk 
goede diensten kunnen bewijzen. En laat eens andersoortig werk zien, bv van een fotograaf die je 
inspireert (en vertel waarom!) en neem ook naast je foto ook eens het originele RAW bestand 
mee en vertel over de keuzes die je bij de nabewerking hebt gemaakt. Daarnaast willen we meer 
externe input door sprekers, juryleden en uitwisselingen. 

• Over het mentoraat 2015-16 volgt nog nader bericht. 

• Nieuwe leden: Hannelore Maier, Marijke de Jong 

Opzeggingen: George Boxma, Cindy Goos, Linda de Jong, Wout Hendrix, Koert Meijer, Kira 
Janssen. 

• Opzeggingen graag vóór 31 juli! Daarmee voorkom je verzoeken om betaling van contributie. 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
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Uitslag clubwedstrijd 

De clubwedstrijd op 22 juni is gewonnen 
door Joost Wensveen. Lex Uiterlinden 
werd 2e en Koert Meijer 3e. Er waren in 
totaal 24 inzendingen. De wedstrijd werd 
gejureerd door Ariane James en Peter 
Dellenbag van Fotogram. Voor de pauze 
hielden zij een presentatie over het 
cursusaanbod van het vernieuwde 
Fotogram. Hiermee werd de LAFV-ers – 
zowel beginners als gevorderden – een 
inkijkje geboden in de veelheid aan 
mogelijkheden om je verder te 
ontwikkelen als fotograaf.  

Zie ook onze website. 

 

Thema-opdracht 

Het volgende thema voor de thema opdracht is: DUBBEL 
Je kunt deze uitdaging vanaf alle kanten uitwerken  en je bent vrij om het thema naar jouw inzicht 
vorm te geven. Je kunt je uitleven door het thema in 1 foto uit te beelden, of je kunt werken met 
bewerkingen en lagen en zo meerdere foto's tot 1 foto maken. Net wat je wilt. Laat je fantasie 
spreken.  
Voor de bespreking willen we graag horen hoe je op het idee bent gekomen en hoe je het verder hebt 
aangepakt. Welke technieken en instellingen je bij het fotograferen of de bewerking hebt gebruikt. 
 
Iedereen mag meedoen. Het moet wel een "verse" foto zijn die je in pas na de afkondiging van het 

thema hebt gemaakt. Doe je ook mee? Stuur je foto uiterlijk 18 september op beamerformaat (max 
1080 hoog) aan thema-opdracht@lafv.nl. Leer, probeer en experimenteer! De thema-avond waarop 
we de foto’s met elkaar bekijken en bespreken is op 28 september (o.v.). 
Allemaal een fijne vakantie periode gewenst. 

Hartelijke groet,  
ook namens Miranda,  
Paula van Ommen 

 

Column door Gerben Ferwerda 

Dé foto is een zwart-witfoto, want dit laat de essentie 
van een foto het beste zien. Althans, dat beweert Gerben 
in zijn nieuwe column op de LAFV-site. Hoe denken jullie 
over deze stelling? Reageer!  
 
Ook jouw bijdrage aan de nieuwsbrief of de LAFV-site 
(bv. recensies van boeken of tentoonstellingen, tips & 
tricks, oproepen, …) is welkom! Stuur een mailtje aan 
communicatie@lafv.nl.  

http://www.fotogram.nl/
http://www.lafv.nl/2015/06/23/joost-wensveen-wint-de-clubwedstrijd-2015/
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://www.lafv.nl/2015/07/07/column-de-foto-is-zwart-wit/
mailto:communicatie@lafv.nl
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3 oktober foto’s gezocht voor tentoonstelling in Stadhuis 
 
Vorig jaar zijn er naar aanleiding van een oproep vanuit de werkgroep Documentaire fotografie om 
foto’s te maken van de 3 oktober feesten in totaal 26 foto’s van 15 leden ingeleverd. Daarvan is een 
serie samengesteld, die in sept-okt 2015 in de vitrines van het stadhuis tentoongesteld zal worden. 
Nu hebben we de mogelijkheid gekregen om 20 foto’s extra op te hangen op panelen van het stadhuis. 

Voor deze extra serie willen we graag foto’s verzamelen van eerdere 3 oktober feesten.  
 
Als je nog foto’s hebt en mee wilt doen, lever deze dan in, voorzien van passe-partout met je naam en 
zo mogelijk met jaar van opname. Het standaard passe-partout formaat is 36*24 cm of 37*24,5 cm, 
maar je kunt ook met eigen ppt ook meedoen (buitenmaat 40*50 cm). 

Inleveren kan tot uiterlijk 15 augustus a.s. bij Jannie (071-5144460) of Eelke (071-5225717) thuis (na 
tel. overleg). Na die datum zal de TT-cie 20 afdrukken uitkiezen die meedoen met de expositie. 
 

Inrichten van de tentoonstelling vindt plaats op 8 september, opruimen op 2 november. 
Tijd: 10.00 uur- Stadhuis - Stadhuisplein 1 - ingang. 

Vraag aan alle leden: Wie wil meehelpen op die data?  
Geef je per mail op bij Eelke (edeboer@live.nl). 

Namens de TT-cie, Eelke de Boer (coord.) 
 
 
Portfolio map 
Eindeloos heb ik er naar gezocht. Iets om m’n mooiste foto’s in te kunnen opbergen, aan anderen te 
kunnen laten zien en de verzameling ook nog te kunnen variëren. Het moest natuurlijk wel een slag 
mooier zijn dan een multomap met doorzichthoezen. En geen portret oriëntatie maar landschap.  
Een fotoboek komt al een eindje in de goede richting. Zo heb ik met veel plezier series architectuur- en 
landschapsfoto’s in boekvorm gegoten. Zie www.blurb.com en zoek ‘Swanenburg’. Maar ik print liever 
zelf, want dan is het helemaal van kop tot staart je ‘eigen’ werk. Bovendien, een boek is zo definitief. 
Iets er uitscheuren is slordig en toevoegen kan niet. 
Ik geloof dat ik nu gevonden heb wat ik zocht. Een prachtig leren map met 20 glasheldere inlegbladen. 
De fabrikant is Prat-Paris en wordt o.a. geleverd door Van Beek (www.vanbeekdesign.nl). Nu kan ik 
naar wens of bevlieging steeds een anders ingericht fotoboek maken. De inlegbladen kunnen zowel 
enkelzijdig als dubbelzijdig gebruikt worden en je kan natuurlijk als het van pas komt ook tekstbladen 
invoegen. Er wordt uitsluitend hoogwaardig materiaal gebruikt dat de foto’s niet aantast. 
Het type dat ik heb gekozen is ‘143-pampa’ en wordt geleverd in verschillende maten van 21 x 30 cm, 
tot 30 x 42 cm, zowel in portretoriëntatie als in landschap. Ik heb gekozen voor 24 x 32 cm want dan 
kan ik uit één vel A3+ (32 x 48 cm) precies twee bladen printen. 
Wanneer ik een ‘vulling’ heb die gezien mag worden, zal ik het meebrengen naar de club. 

Boudewijn Swanenburg 

mailto:edeboer@live.nl
http://www.blurb.com/
http://www.vanbeekdesign.nl/
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

• Foto Online: 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar).  

De zomereditie had als thema ‘Beeldbewerking’. Deelnemende LAFV-ers: Han de Bruin, Miranda 

Kaltner, Jolien Schroot, Boudewijn Swanenburg en Esther van de Laak (hoogst scorend, net 
buiten de prijzen). 

• Rayon 11: Afdelingswedstrijd 
Deze wedstrijd is gesplitst in een wedstrijd voor series en losse foto's. 

 Series: 5 foto’s met samenhang. Onderwerp vrij. Formaat vrij (max. 40x50 cm). Najaar 2015.  

 3 losse foto’s: Onderwerp en formaat zijn vrij. Maximale grootte 40 x 50 cm (incl. evt. passe-
partout). Voorjaar 2016. 

 

Agenda Rayon 11 van de FotoBond (Zuid-Holland Noord) 

Bron: http://fotobond.nl/nieuws/zuid-holland-noord/ 

• Donderdag 3 december een Afdelingsavond met Carel van Hees over fotoboeken bij FLV, 
Molenpad 2A in Leidschendam. 

 
 

Fotowedstrijd Oude Morsch ‘Kunst & Ambacht’ 

De buurtvereniging De Put in de Oude Morsch en Stichting Historische Haven Leiden nodigen alle 

(amateur) fotografen uit Leiden en omgeving uit voor een fotowedstrijd met als thema ‘Kunst & 

Ambacht’. Dit thema sluit aan op het thema van de open monumenten dagen 2015. We zoeken foto’s 

genomen in Leiden en vooral in de Oude Morsch waarop aandacht  is voor de maritieme kunst, 

scheepsambachten, scheepswerven, architectuur, beeldende kunsten, letteren of muziek en ook de 

ambachtskant zoals stucwerk, tegeltableaus, metselwerk, glas-in-lood, de klokkenmaker of de 

hovenier. 

Stuur voor de mooiste, leukste en/of artistiekste foto naar fotowedstrijd@deoudemorsch.nl. Vergeet 

niet je contactgegevens (naam en telefoonnummer) te vermelden in de e-mail.  

 Max. 3 foto’s p.p. 

 Max 12MB in totaal, px/inch kwaliteit voor groot formaat 

 Historische foto’s tellen ook mee, mits zelf gemaakt. 

 Sluitingsdatum: 18 september 24:00 uur, mailadres: fotowedstrijd@deoudemorsch.nl 

 Meer informatie over de fotowedstrijd, zie www.deoudemorsch.nl. 

De geselecteerde foto’s worden in de eerste twee weken van oktober geëxposeerd in de etalage van 
The Printer (Morsstraat 2) en tijdens de 3-oktoberfestiviteiten op het Kort Galgewater.  

De winnaars worden door een jury van vijf personen o.a. Nelleke Oosten en twee professionele 
fotografen Sander Pardon en Wouter Keuris en beeldend kunstenaar Frederik Roes en Peter Zuur 
gekozen en de prijsuitreiking is op  maandag  28  september  om 19:30 uur  bij biercafé Lemmy’s door 
Wethouder Robert Strijk van Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur. Dit is de ook de 
opening van de tentoonstelling. De eerste prijs is een inlijsting van de winnende foto op groot formaat 
en een dinerbon van El Gaucho Grillrestaurant in Leiden. De tweede en derde prijs is een inlijsting op 
kleiner formaat en er is een workshop vilten van Viltgalerie Lopsen in Leiden. 

 

http://fotobond.nl/nieuws/zuid-holland-noord/
mailto:fotowedstrijd@deoudemorsch.nl
mailto:fotowedstrijd@deoudemorsch.nl
http://www.deoudemorsch.nl/
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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) 

Café Van Engelen 
(expositieruimte in de kelder) 

Jazz in Leiden  
Selectie van 20 foto's. 

- 4 augustus 

 

Stadhuis, Burgerzaken  
(panelen in de hal) 

Herinrichting Breestraat  
Wisselende series. 

 

(vitrines) Kooiproject  

Theehuis Rhijnhof Leids Amateurkunst Festival 2011 - 10 augustus 

Aalmarktzaal 
(Entree en foyer) 
Alleen met ticket. 

Bijzondere beelden van Leiden (2013) - Juli 

 

Radius Merenwijk Bijzondere beelden van Leiden (2015) - 10 augustus  

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig 

 

Buytenwegh Zoetermeer Jong QuiteQuiet Festival Medio juni - sept  

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis van Diederik van 
Leyden Gael 
Permanente expositie van 10 
beelden.  
De volledige serie staat op jAlbum. 

Permanent 

 

 

 

Werkgroepinformatie 

Wordt in het nieuwe seizoen weer opgenomen! 

 

  

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://cafevanengelen.com/
http://www.lafv.nl/2015/06/10/jazzfotografie-in-souterrain-cafe-van-engelen/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/stadhuis/
http://www.lafv.nl/2015/04/19/nieuwe-breestraatserie-nu-te-zien-in-het-stadhuis/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.radiuswelzijn.nl/
http://www.hetgebouw.nl/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.lafv.nl/2015/03/09/jong-quitequiet-de-lafv-fotografeert-het-singer-songwriter-festival/
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://www.lafv.nl/2014/01/30/de-herbegrafenis-permanent-herbeleven-op-de-groenesteeg/
http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1453296;jsessionid=cwby38vp0jbz1ln7t78x6l2pr
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2015/05/Bojana-Jokanovic-7-Van-Engelen-JdG-1-klein.jpg
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2014/11/fotoboekje-leven-in-de-kooi-cover.png
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2014/01/9_tvdv_dsc_40372.jpg
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Evenementen en inspiratie 

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

 
 

 

Koninklijke foto’s: Vincent Mentzel in Het Hof 
T/m eind sept 2015, Museum Hof van Nederland (Dordrecht) 

Een bijzondere tentoonstelling van fotojournalist Vincent Mentzel over de 
Koninklijke Familie. Aan de hand van een selectie uit het uitgebreide oeuvre 
van Mentzel wordt een beeld geschetst van de Oranjes door de jaren heen.  
Vincent Mentzel was jarenlang dé fotograaf van de Haagse politiek en is 
befaamd om zijn portretfotografie waarin hij iedere persoonlijkheid feilloos 
weet te treffen. Van leden van het Koninklijk Huis maakte hij honderden foto’s 
die intieme en persoonlijke portretten opleverden. De tentoonstelling toont 
een selectie van 94 toonaangevende foto’s die Mentzel in de loop der jaren 
van hen maakte. 

 

FACES | European Portrait Photography since 1990 
T/m 23 augustus 2015, Nederlands Fotomuseum 

Onder de titel FACES | European Portrait Photography since 1990 brengt het 
Nederlands Fotomuseum deze zomer werk van 32 fotografen en beeldend 
kunstenaars bij elkaar die in de afgelopen decennia bepalend zijn (geweest) 
voor de vernieuwing binnen de Europese portretfotografie. Naast grote namen 
als Anton Corbijn, Rineke Dijkstra, Boris Mickailov, Thomas Ruff, Juergen Teller 
en Stephan Vanfleteren, maken ook minder bekende – maar invloedrijke – 
fotografen deel uit van de selectie. De tentoonstelling laat de kracht, rijkdom 
en diversiteit van de hedendaagse Europese portretfotografie zien en legt 
daarbij verbanden met de renaissancetraditie – de oorsprong van het 
portretgenre. 

 

Swinging Sixties London – Photography in the Capital of Cool 
T/m 2 september 2015, Foam 

Deze thematische groepstentoonstelling dompelt de bezoeker onder in het 
bruisende Londen van de jaren 60, een tijdperk dat overliep van 
mogelijkheden. Swinging Sixties London presenteert alle iconische 
ontwikkelingen in en rond fotografie: mode, beroemdheden, muziek, 
tijdschriften, design en sociale verandering. Foam brengt werk samen van 
beeldbepalende fotografen van de jaren 60, die in hun tijd vaak net zo 
beroemd waren als de sterren voor hun camera. Met werk van Terence 
Donovan, Brian Duffy, John French, Norman Parkinson, John ‘Hoppy’ Hopkins, 
John Cowan, Eric Swayne en Philip Townsend. 

 

Expositie Landelijke Gespreksgroep Portret 
01 augustus – 24 oktober, Huis Kinesis (Delft) 

De Landelijke Gespreksgroep Portret van de Bond voor Nederlandse Amateur 
Fotografen Verenigingen (BNAFV), kortweg Fotobond.  houdt zich bezig met 
het fotograferen van de mens in al zijn verschijningsvormen en gaat dus uit van 
een veel ruimere opvatting dan alleen het studio-portret. Er bestaat een grote 
vrijheid met betrekking tot de vormgeving. 
In planning staan een zondag in september en oktober.  Deelnemers aan de 
expositie  maken “creatieve portretten” van bezoekers bijv. tbv facebook & 
linkedin en verzorgen diverse portfoliobesprekingen. Laat U inspireren! 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotografie.nl/agenda.php
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
https://www.hethofvannederland.nl/tentoonstellingen/koninklijke-fotos/
http://www.nederlandsfotomuseum.nl/nl/tentoonstellingen/nu-te-zien/evenement/288-faces-european-portrait-photography-since-1990
http://photoq.nl/locatie/nederlands-fotomuseum/
http://www.foam.org/nl/museum/programma/swinging-sixties-london
http://photoq.nl/locatie/foam/
http://www.huiskinesis.nl/


7 

 

 

In the Picture: Fotografie als bron voor schilderkunst 
T/m 29 november 2015, Gemeentemuseum Den Haag 

In de nieuwste tentoonstelling In the Picture komen schilders aan bod, waarbij 
fotografie het vertrekpunt is. Vanaf haar opkomst in de negentiende eeuw 
biedt fotografie nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars. Fotografie kan 
dienen als technisch hulpmiddel, en helpt kunstenaars om op een andere 
manier te kijken naar de wereld om hen heen. Door het gebruik van fotografie 
tijdens het schilderen kunnen kunstenaars bijvoorbeeld experimenteren met 
compositie, uitsnede, kleur en lichtval. Het fotografische beeld verplaatst zich 
naar het doek en wordt zo door de kunstenaar bewust in een andere context 
gebracht. 

 

Life is Strange 
12 juni 2015 tot 6 september 2015 

Deze zomer is Huis Marseille de plek om ruim 200 vergeten verhalen en 
onbekende geschiedenissen te (her)ontdekken in Life is Strange. Fotografische 
ontdekkingen uit ‘Het Leven’. De foto’s tonen de petites histoires van de 
wereld uit de eerste helft van de 20ste eeuw. 
Een roerige periode in politiek-maatschappelijk en journalistiek opzicht: de 
persfotografie kwam voor tot bloei en bracht de nieuwe naoorlogse 
wereldorde in de talloze geïllustreerde tijdschriften voor het voetlicht. Nu 
worden die dezelfde tijdschriften in hun bestaan bedreigd, maar internet biedt 
op talloze websites en platforms soelaas. Want de mens blijft onverminderd 
geïnteresseerd in opmerkelijke verhalen die naast het grote nieuws bestaan. 

 

http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/the-vincent-award-room-in-the-picture
http://photoq.nl/locatie/gemeentemuseum-den-haag/
http://www.huismarseille.nl/nl/tentoonstelling/life-is-strange-fotografische-ontdekkingen-uit-tijdschrift-het-leven

