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Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

LAFV NIEUWSBRIEF – januari 2016 
 
De nieuwsbrieven staan ook op de website! 
 
 

Beste wensen van de voorzitter 

Beste clubgenoten, 

Tijdens de ALV hebben we teruggekeken op het afgelopen roerige seizoen. 
Ondertussen zijn we al weer drie en een halve maand verder in het nieuwe seizoen en op weg naar 
een nieuw kalenderjaar. 

Het nieuwe bestuur begint al aardig aan elkaar te wennen 
en doet zijn best om de uitkomsten van de enquête te 
vertalen in het programma dat we de club aanbieden. We 
kunnen dat niet alleen, maar hebben daar ook jullie hulp 
bij nodig, en blijven graag van jullie horen wat de wensen / 
ideeën zijn voor de clubavonden. Van elkaar leren blijft de 
grootste motivatie. 

Op 4 januari 2016 hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst 
waar ik helaas niet bij kan zijn. Maar ver van jullie vandaan 
zal ik aan jullie denken en een glas heffen op ieders 
gezondheid, speciaal ook voor de leden die momenteel 
een moeilijke tijd doormaken en waarbij weer gezond 
worden bovenaan hun lijstje staat. 

Ik wens jullie namens het hele bestuur goede feestdagen en hoop dat 2016 voor ons allen een heel 
mooi fotojaar wordt. 

Tot 11 januari 2016, 
Pauline Seijffert 

 

Programma komende maanden 

Het gehele actuele jaarprogramma staat op de site. Daar worden eventuele veranderingen steeds 
bijgehouden. 
 

Januari  

Ma 4-jan - Nieuwjaarsborrel 

- Thema-opdracht: Schuin (deadline 1 januari)  

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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Ma 11-jan - Inspiratie en Vrij Werk: Welke fotograaf inspireert jou? Laat eens wat 
foto’s zien op de club. Ook ‘gewoon’ vrij werk is natuurlijk welkom!  
- In de kleine zaal: Mentoraat (voor deelnemers) 

Ma 18-jan - Presentatie WG Portret 
- Vrij Werk 

Ma 25-jan Bondfotowedstrijd, gezamenlijke eindselectie op de Club  

   

Februari  

Ma 1-feb - Spreker: Rob IJsselstein, Nachtfotografie (http://fotosvanrob.nl/)  
- Na de pauze nachtfotografie van de LAFV met bespreking door Rob. 

Ma 8-feb Vrij werk 

Ma 15-feb, 20:00 stipt! Bezoek aan de fotocollectie v/d Universiteitsbibliotheek (Witte Singel 27).  

Ma 22-feb Vrij Werk 

Ma 29-feb - Thema 4 
- Vrij Werk 

 

Thema-opdracht voor 4 januari 

Het nieuwe thema voor de komende periode is SCHUIN.   
Ook met dit thema kun je weer alle kanten mee op en je 
kunt het vanuit allerlei hoeken bekijken.   
Dit keer geen technisch onderwerp maar een dat vraagt 
om een creatieve aanpak. Kies een insteek vanuit 
architectuur, natuur, abstract of wat dan ook ... en pak de 
uitdaging op om er een sprekende foto van te maken en 
verras elkaar.  

Deze keer 1 foto per persoon. Insturen voor 1 januari naar 

thema-opdracht@lafv.nl. 

De presentatie en bespreking van de foto’s is op de clubavond op 4 januari. 
Succes met de uitwerking en we hopen weer op een mooi aantal inzendingen! 

Hartelijke groet,  
Paula van Ommen en Miranda Kaltner 
 

 

Bondsfotowedstrijd, inleveren voor 11 januari 

De Fotobondswedstrijd staat weer voor de deur. Dit jaar willen we iedereen voldoende tijd geven om 
mooie foto's voor de wedstrijd te selecteren. Vandaar dat het ons goed leek om alvast een oproep te 
doen om foto's in te sturen naar de wedstrijdcommissie. Ook dit jaar hebben we weer veel mooie 
foto's voorbij zien komen.  De bondswedstrijd is bij uitstek geschikt om onze club te laten zien. Vorig 
jaar zijn we op een zeer goede 25ste plaats geëindigd en het streven is om in 2016 net zo goed of beter 
voor de dag te komen.  

Even een korte samenvatting voor de nieuwe leden. De commissie bestaande uit Wim van Oordt, Joost 
Wensveen, Robert van Kralingen, Eelke de Boer en Andor Kranenburg zal de selectie begeleiden. Uit de 
gehele club worden uiteindelijk 10 beelden afgevaardigd naar de bond, waarbij maximaal drie beelden 
van dezelfde maker mogen zijn. De beelden worden afgedrukt en in een 40x50 cm passe-partout 
gepresenteerd, de binnenmaat van de foto mag variëren. 

http://fotosvanrob.nl/
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://www.lafv.nl/2015/03/22/lafv-behaalt-25e-plaats-bij-bondsfotowedstrijd-2015/
http://www.lafv.nl/2015/03/22/lafv-behaalt-25e-plaats-bij-bondsfotowedstrijd-2015/
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Om te  selecteren vragen we jullie om kritisch door je fotomateriaal van afgelopen jaar te gaan en 

maximaal de 5 beste foto's van het afgelopen jaar op te sturen naar robertvankralingen@me.com. 
Foto's graag digitaal (alleen jpg) in werkelijke grootte (dus niet gecomprimeerd). Geef een 
bestandsnaam die makkelijk te lezen is voor de commissie, bestaande uit Voor en Achternaam en 
volgnummer van je foto. De Deadline is maandag 11 januari 2016, voor de digitale bestanden.  

De Commissie zal een voorselectie doen van circa 20 foto's, waaruit de leden van de club de beste 10 
mogen kiezen. Iedereen mag inleveren, ook commissieleden. Commissieleden mogen echter niet op 
hun eigen foto stemmen. De Bespreking / eindselectie op de club zal plaatsvinden op maandag 25 
januari 2016. Reserveer deze datum dus alvast in je agenda. De foto's zullen we op beamer 
presenteren. Proefafdrukken van de voorselectie zullen gemaakt worden zodat mensen makkelijk 
kunnen vergelijken en selecteren. 

De winnaars zullen dus op de club gekozen worden en bekend gemaakt worden op 25 januari 2016. 
Alle winnaars worden tevens via email op de hoogte gebracht omdat het toevallig kan zijn dat een 
maker er niet is. 

Wij wensen iedereen die mee wil doen veel succes met het selecteren van zijn of haar beste foto(s). 

De Wedstrijdcommissie 

 

15 februari: Bezoek aan de fotografiecollectie van de Universiteitsbibliotheek 

Als dank voor de ontvangen boeken uit de LAFV-bibliotheek heeft de 
Universiteitsbibliotheek (conservator Maartje van den Heuvel) ons 
uitgenodigd voor een inkijkje in de fotocollectie van de UB. 

Deze collectie bevat meer dan 110.000 foto’s, negatieven, camera’s en 
toebehoren die dateren van de dagen van de uitvinding van de fotografie 
in de 19e eeuw tot nu. De collectie representeert de geschiedenis, 
ontwikkeling en de diverse verschijningsvormen van de fotografie. Er zijn 
voorbeelden van praktisch alle fotografische procedés, zeldzame 
objecten en artistieke hoogtepunten. Zo heeft de UB ook recente series 
van o.a. Hendrik Kersten en Erwin Olaf. Zie ook 
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/fotografie/.   

De avond begint stipt om 20:00! Koffie drinken moet vóór 20:00 uur 
(Café UB in de hal links); er mogen geen drankjes de zaal in.  
Kom het liefst op de fiets, want die kan je voor de deur kwijt. Met de auto kun je het beste parkeren 
op Parkeerterrein Haagweg (7 min lopen, €2/uur). Geluksvogels vinden misschien een plekje direct 
achter de UB op de Maliebaan (na 19:30 gratis). Onder voorbehoud van wijziging! 

 

Agenda Afdeling Elf 

Bron en meer informatie: http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/  

 Do 21 jan: Algemene ledenvergadering bij FLV, Molenpad 2A in Leidschendam. 

 Ma 7 maart: Afdelingswedstrijd 3 losse foto’s. Zie hieronder.  

 Ma 7 maart: Inleveren van zwart-wit foto’s in A4-formaat ter selectie voor deelname door 
Afdeling Elf aan de FIAP Monochrome. Thema: Hedendaags Holland. 

 Do 14 april: Natuurfotograaf Theo Bosboom bij FLV, Molenpad 2A in Leidschendam.  

 Voorjaar 2016: Afdelingsmentoraat over portretfotografie. Nadere gegevens volgen.  

mailto:robertvankralingen@me.com
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/fotografie/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

 Bondsfotowedstrijd, zie ook elders in deze nieuwsbrief. 
Wedstrijd voor Fotoclubs. Per club worden 10 foto’s ingestuurd, die individueel worden 
beoordeeld. LAFV-interne deadline: 11 jan. Clubselectie op 25 jan. Bondsdeadline: 20 feb. Uitslag 
en openbare bespreking: 20 maart (regio ’t Gooi). 

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

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 

 3 losse foto’s: ma 7 maart, Alphoto (Maranathakerk, Alphen). Onderwerp en formaat zijn vrij 
(max. 40x50 cm). Print inleveren (met inschrijvingsformulier) uiterlijk 19:45 ter plekke, of bv. bij 
de ALV op 21 jan (zie hierboven). De hoofdprijs is een cadeaubon. 

 Series: 5 foto’s met samenhang. Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm). Najaar. 

 

Andere fotowedstrijden 

 Fotowedstrijd.eu  
Laatste kans! Inschrijving tot en met 29-12-2015. 10 categorieën die gejureerd worden door 
professionals uit de fotografiewereld. In elke categorie een eerste prijs tussen de € 1.250 en € 
1.599, met een Super hoofdprijs ter waarde van € 2.495 aan Canon producten. De winnaars 
worden geëxposeerd op de foto expositie van de Fotofair 2016.  
Categorieën: 1. Zoogdieren, 2. Vogels, 3. Macro, 4. Huisdieren, 5. Dierentuin, 6. Reizen - 
Documentair – Straatfotografie, 7. Landschap & architectuur en openbare kunstwerken, 8. Sport, 
9. Mode & accessoires - Portretten – Trouwen, 10. Art. 

 Kunstprijs BplusC 2016: ‘Balans’ 
BplusC daagt amateurkunstenaars uit om hun werk door een vakjury te 
laten beoordelen op originaliteit, artisticiteit en techniek.  
Deelname is gratis. Aanmelden tot 1 februari 2016. Inschrijfformulier en 
voorwaarden op de website van BplusC. Alle inzendingen worden van 14 
maart t/m 23 april 2016 geëxposeerd in het Volkshuis. Daartoe moeten 
deze op 12 maart hangklaar bij het Volkshuis worden aangeleverd. 
Feestelijke prijsuitreiking op 23 april. 

 DIGIFOTO Pro: ‘Extreem’ 
Een van de spannendste vormen van fotografie is het weergeven van 
extremen. Dit kan schijnbaar gevaarlijke fotografie zijn, een interessante 
juxtapositie gevangen in beeld of fotografie die shockeert. Kortom, je kunt er alle kanten mee op, 
maar wat vaststaat, is dat dergelijke fotografie een effect teweeg brengt bij toeschouwers.  
Inzenden kan t/m maandag 29 feb. Max 2 inzendingen per persoon. Extreme prijzen! 

 Ringfoto: ‘Een feestelijk gezicht’ 
Een thema passend bij de laatste maand van het jaar. Heeft dus u 
een mooie feestelijke foto liggen? Upload hem dan snel en maak 
kans op te gekke prijzen. Er zijn juryprijzen voor de mooiste foto, 
maar ook een publieksprijs voor de foto met de meeste stemmen!  
 

Voor meer fotowedstrijden, zie de volgende overzichten: 
 http://zoom.nl/fotowedstrijden/index.html/ 

 http://www.fotowedstrijd.info/  

http://fotobond.nl/wedstrijden/bondsfotowedstrijd/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://www.fotowedstrijd.eu/
http://fotowedstrijd.eu/jury%20fotowedstrijd%202014.html
http://fotowedstrijd.eu/prijzen-prices.html
http://www.bplusc.nl/cursusaanbod/beeldende-kunst/kunstprijs2016.html?Kunstprijs%202016
http://www.bplusc.nl/cursusaanbod/beeldende-kunst/kunstprijs2016.html?Kunstprijs%202016
http://www.digifotopro.nl/competitie/fotowedstrijd-extreem
http://www.ringfoto.nl/fotowedstrijd/
http://zoom.nl/fotowedstrijden/index.html/
http://www.fotowedstrijd.info/
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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, kelder Nachtelijk Leiden - 19 jan 

 

Theehuis Rhijnhof Kerst in de Kooi - begin jan 

Radius Merenwijk Troubadours - begin feb 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Verbouwing Stadsschouwburg - begin januari 

Huisartsen De Laat de 
Kanterstraat 32 

Bijzondere beelden van Leiden - eind feb 

Huisartsenpost Alrijne 
Ziekenhuis 

Leidse Havens en Bijzondere 
beelden van Leiden 

- medio mrt 

Buytenwegh Zoetermeer Bruggenserie - medio jan 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig 

Begraafplaats 
Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis van Diederik van 
Leyden Gael 
Permanente expositie van 10 
beelden. Volledige serie: jAlbum. 

Permanent  

 

 

Tentoonstelling in voorbereiding: ‘Unseen’ met Estec Photo Club 

De LAFV en de Estec Photoclub (EPC) organiseren in maart 2016 een gezamenlijke tentoonstelling in 

het Estec-gebouw in Noordwijk. Het thema is ‘Unseen’: Plekken waar je normaal gesproken aan voorbij 

zou lopen, of situaties die je dagelijks tegenkomt maar tot nu toe niet bewust ervoer. Er is plaats voor 

ca. 40 foto’s, waarvan de helft voor de LAFV. De werkgroepen Documentair, Urban en Portret doen 

hieraan mee en leveren ieder 7 foto’s aan. De tentoonstelling bij Estec is slechts 1 (werk)week, van 7 

t/m 11 maart, maar wel op een plek waar de ca. 2000 medewerkers van Estec dagelijks langskomen. 

Waarschijnlijk wordt de serie aansluitend op een nader te bepalen locatie in Leiden geëxposeerd. 

De uitgebreide omschrijving van het thema luidt als volgt:  

"Ongezien - mensen en plaatsen" 

Wij voelen ons in ons leven vertrouwd met de mensen en plaatsen om ons heen. Sommigen zijn ons 

bekend en dierbaar, anderen zijn slechts voorbijgangers. Vaak beschouwen we die mensen en plaatsen 

als vanzelfsprekend en nemen hen niet eens echt waar.  

Als je om je heen kijkt, besef je dat er veel mensen zijn die je dagelijks tegenkomt - buren, collega's, de 

bakker om de hoek - van wie je niets weet over wat hen bezighoudt, hun geluk, hun zorgen, hun 

geheimen ... En als je door de straat loopt, let je ook vast niet op de details die te zien zijn. 

Wij willen graag even stilstaan bij die 'ongeziene' mensen en plekken. We willen er niet alleen naar 

kijken, maar ze ook zien. 

Als fotografen leg je de momenten van betekenis vast, 'vang' je eigenaardige persoonlijkheden, 

emoties, details ... en zo maak je ze 'gezien'.  

 

 

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://cafevanengelen.com/
http://www.lafv.nl/2015/11/24/nachtelijk-leiden-bij-van-engelen/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.radiuswelzijn.nl/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.hetgebouw.nl/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/openingstijden_2.html
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
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Evenementen en inspiratie 

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

 

Foto Individueel (Fotobond) 
T/m 3 januari 2016, ‘De Nieuwe Veste’, Molenstraat 6, Breda 

De expositie van de prijswinnaars, aangevuld met een aantal foto’s die net 
buiten de prijzen vielen, waaronder de foto van onze eigen Noraly Oonk! 

 

Horst P. Horst: Photographer of Style 

T/m 10 januari 2016, Nederlands Fotomuseum (R’dam) 

Eerste grote tentoonstelling in Nederland van Horst P. Horst (1906-1999), één 
van de belangrijkste modefotografen van de twintigste eeuw. Horst werkte 
tijdens zijn carrière voornamelijk in Parijs, Londen en New York. Als vaste 
fotograaf van Vogue fotografeerde hij werk van couturiers als Coco Chanel, 
portretteerde hij sterren als Marlène Dietrich en werkte hij samen met 
kunstenaars als Salvador Dalí. Zo bracht hij zestig jaar lang de wereld van 
mode, kunst, design en theater in beeld. De tentoonstelling presenteert 
iconische modefoto’s, haute couture, vintage modetijdschriften, schetsen en 
persoonlijke notities. 

 
 

 

Spiegeloog – Het zelfportret in de Nederlandse kunst 1900-2015 
T/m 24 januari 2016, Museum Arnhem 

Wat maakt het zelfportret zo populair? Wat zegt het over de kunstenaar? 
Geeft de kunstenaar hiermee inzicht in zijn innerlijk? Museum Arnhem 
presenteert in Spiegeloog het zelfportret, een genre dat al eeuwenlang 
onderdeel is van de beeldende kunst. De motieven om een zelfportret te 
maken lopen uiteen; soms in opdracht, soms als studiemateriaal, als aanleiding 
tot zelfonderzoek of als middel om te experimenteren met verschillende 
stijlen. Het zelfportret is een momentopname waarmee de kunstenaar de 
toeschouwer toont hoe hij/zij zichzelf ziet, en bovenal, hoe hij of zij gezien wil 
worden. Het genre ontwikkelde zich niet alleen in de tijd, ook kunstenaars van 
dezelfde generatie benaderen het genre op geheel uiteenlopende wijze. Met 
meer dan 100 schilderijen, tekeningen, foto- en videowerken en installaties 
wordt in Spiegeloog een rijk beeld geschetst van het zelfportret. Er is ook 
aandacht voor het effect van de (amateur) ‘selfie’ en daaraan verbonden de 
‘status-anxiety’. Heeft de huidige ‘selfie’-beeldenstroom invloed op de wijze 
waarop kunstenaars omgaan met het zelfportret? 

 

De Iconen van National Geographic 
T/m 31 januari 2016, Afrika Museum (Berg en Dal) 

Al jaren zet National Geographic de toon als het gaat om fotografie. Of het nu 
indrukwekkende oorlogsverslaggeving is of prachtige natuurfotografie, de 
foto’s grijpen je aan en soms laten ze je nooit meer los. Wie kent het beeld van 
het Afghaanse meisje met de indringende oogopslag van Steve McCurry niet? 
Deze foto, samen met ruim 70 andere fotografische parels van National 
Geographic zijn t/m 31 januari 2016 te zien in het Afrika Museum.  
De tentoonstelling omvat ruim 70 werken van 10 fotografen: Frans Lanting, 
Steve McCurry, David Doubilet, Michael Yamashita, Joel Sartore, Jodi Cobb, 
Michael Nichols, Chris Johns, Annie, Griffiths en Paul Nicklen. De foto’s zijn niet 
alleen mooi om naar te kijken maar roepen ook emoties als verbazing, 
ontroering, bewondering en ontzag op. 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
http://fotobond.nl/event/expositie-foto-individueel-in-breda/
http://www.museumarnhem.nl/NL/agenda/tentoonstellingen/spiegeloog
http://www.afrikamuseum.nl/nl/tentoonstelling/iconen-nationalgeographic
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Teun Hocks: unieke selectie van fotografie en schilderkunst 
T/m 28 februari 2016, CODA Museum (Apeldoorn) 

De fotoschilderijen van beeldend kunstenaar Teun Hocks, telkens met hemzelf 
in de hoofdrol, genieten wereldwijd bekendheid. Het oeuvre van Hocks wordt 
gekenmerkt door vakmanschap, een scherp gevoel voor humor en zijn grote 
gave als verhalenverteller. Hij is niet alleen de maker van het werk maar 
fungeert ook telkens als hoofdpersoon. Het is geen onverschrokken held maar 
een Buster Keaton die geconfronteerd wordt met een surrealistische wereld of 
met een onwaarschijnlijke en onhaalbare taak. In zijn vaak typische Hollandse 
taferelen speelt hij niet alleen met het alledaagse, maar zien we ook een 
allegorie van zotheid en referenties aan de magische werelden van Pieter 
Breughel en René Magritte. Soms is het beeld zuiver komisch, maar evenzo 
vaak is het poëtisch, surrealistisch, absurd of zelfs tragikomisch waarbij Hocks 
alle elementen uit een film of verhaal in een beeld vervat. 

 

Martin Roemers – Metropolis 
12 december 2015 - 6 maart 2016, Huis Marseille (A’dam) 

Tegenwoordig woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad. 
De grootste steden ter wereld bevinden zich in India en het Verre Oosten. 
Geïntrigeerd door het proces van voortschrijdende urbanisatie maakte Martin 
Roemers tussen 2007 en 2015 beelden van het leven in maar liefst 22 
megasteden op vijf continenten. 

 

Utrecht in beeld. Foto's van F.F. van der Werf 
T/m 21 mei 2016, Het Utrechts Archief (Hamburgerstraat 28) 

Van de jaren dertig tot de jaren zestig fotografeerde de Utrechtse fotograaf 
Van der Werf veel van wat er gebeurde in Utrecht. Van klein tot groot nieuws, 
bijzondere en alledaagse gebeurtenissen en bekende en onbekende 
Utrechters. F.F. van der Werf was een veelzijdig fotograaf. Naast dat hij actief 
was als persfotograaf, maakte hij prachtige sfeerbeelden en artistieke foto's 
van Utrecht. De straten, pleinen en grachten van Utrecht vormden voor Van 
der Werf een eindeloze inspiratiebron. Hij bracht deze stadsgezichten op een 
geheel eigen wijze in beeld. Het Utrechts Archief bewaart de grootste collectie 
foto's van F.F. van der Werf en brengt deze foto's nu samen. U ziet een selectie 
van ruim 120 foto's, die opnieuw zijn afgedrukt. Daaronder bevinden zich veel 
tot voor kort onbekende opnames.  

 

  

http://www.coda-apeldoorn.nl/museum/teun-hocks/
http://www.huismarseille.nl/tentoonstelling/martin-roemers/
http://www.hetutrechtsarchief.nl/expositie/utrecht-in-beeld
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Informatie van werkgroepen 

 

‘Met andere ogen’ 

Coördinator: Jolien Schroot. 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/  
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/572450436138351/  
 
De voormalige werkgroep Abstract is omgevormd tot ‘Met andere ogen’. Alle LAFV-ers kunnen 
meedoen, je hoeft dus geen ‘werkgroeplid’ te zijn. 
De eerste zondag van de maand gaan we gezamenlijk fotograferen in Leiden en directe omgeving aan 
de hand van een thema, maar je mag ook met een eigen idee aan de slag gaan. Ook kun je tijdens deze 
middagen samen met andere fotografen werken aan je techniek. 
Vooraf en/of achteraf doen we gezellig een drankje. 
 

3 jan, 14:30 uur Drie, Dende Leiden 

7 feb, 14:30 uur Harig, Hortus Botanicus Leiden 

6 mrt, 14:30 uur Liefde, Hooglandse Kerk 

1 mei, 14:30 uur Anders, V&D Leiden 

5 jun, 14:30 uur Blingbling, Zwembad De Vliet, Leiden 

3 jul, 14:30 uur Ruim, Vlietland 

7 aug, 14:30 uur Droom, Theehuis 'De Leidse Hout' 

4 sept, 14:30 uur Verrassing, Anne&Max Leiden 

 
 
 

Werkgroep Stedelijke Verkenning (Urban) 

Coördinatoren: Wim van Oordt en Pierre Luiten. 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/   
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/390562517750471/  
 

31 jan Oostkant IJ, pakhuizen etc. 

28 feb Zaandam/Hoorn. 

27 maart (1e paasdag): Zuidas Amsterdam. 

23 april Zaterdag, avond fotografie Botlek gebied/landtong: aanlegplaatsen schepen. 

29 mei Campus Erasmus universiteit. 

26 juni Dordrecht. 

31 juli Utrecht Leidsche Rijn langs de A2. 

 
Er kan nog in worden geschoven als er nog interessante locaties worden aangedragen. 
Verder willen we graag meer bespreekavonden houden. Dit zou bv als een huiskamergroepje kunnen. 
En dan wie als eerste aanmelden kunnen meedoen. Of als er erg veel animo voor kunnen we bij cafe 
van Engelen of een andere locatie uitwijken. 
 
 

  

mailto:jcschroot@gmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
mailto:wimmes1970@hotmail.com
mailto:fam.luiten@kpnmail.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-stedelijke-verkenning/
https://www.facebook.com/groups/390562517750471/
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Werkgroep Natuur en Landschap 

Coördinatoren: Cor de Feber en Rolf Zoutendijk. 
Webpagina:  http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/  
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/785640141448755/  
 
Za 16 jan, Zo 21 feb, Za 19 mrt, Zo 17 apr, Za 21 mei, Zo 19 jun, Za 16 jul, Zo 21 aug. 
Bestemmingen moeten nog worden bepaald. 
 
Zet alvast alle data in je agenda! 
Voor alle foto uitjes geldt dat er vooraf een mail verstuurd wordt met info en aanmelding. 
Meld je aan om ook een item (mede) te organiseren. Dit kan ook een specifiek onderwerp zijn, zoals 
vogels, dieren, flora, bos of landschap, macro, etc. Wij willen graag een wisselwerking en verdieping 
met thema’s, begeleiding en samenwerking! 
 
 
 

Werkgroep Portret 

Coördinator: Nico Groen 
Webpagina: http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/   
 

Wo 13 jan foto bespreking bij Paula 

Di 19 jan, 19.30 u. Shoot clubgebouw 

Di 23 febr, 19.30 u. Shoot Radius 

Di 8 mrt.  Foto bespreking bij Claudia 

Di 22 mrt, 19.30 u. Shoot Radius 

Di 19 april, 19.30 u. Shoot clubgebouw 

Di 3 mei  Foto bespreking bij Esther 

Zo 22 mei, 10.30 u. Buitenshoot ? 

Di 7 juni  Afsluiting portret seizoen 

Ma 13 juni  Club presentatie 

 
 
 

Werkgroep Documentaire fotografie 

Coördinator: Jannie de Groot 
Webpagina’s: http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/  
 http://lafv-cultuur.jalbum.net/  
 
Onderwerpen waar we mee bezig zijn:  
Kooipleinbouw – deelgebied 5; Kooi – Noordelijke blokken;  Nachtfotografie; Kooionderwerpen; 
Breestraat (vervolg?); Volkstuincomplex Ons Buiten; JQQ; Kinderboekenfeest, samenwerking met 
fotoclub Van Estec (Unseen) 

Mogelijk nieuwe onderwerpen (ideeën): 
Winkelende mensen; kleine winkels; Musea; Verbouwing van de Lakenhal; Stationsgebied; Historische 
highlights; Religie, Leiden en toerisme; Sport in Leiden, Gemeentereiniging, Muurgedichten, 
Geveltekens, Het Singelpark; (Meelfabriek); 700 jaar Hooglandse Kerk (te laat).  
 
 

mailto:c.feber@ziggo.nl
mailto:r.zoutendijk@gmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/galerie-natuur-landschap/
https://www.facebook.com/groups/785640141448755/
mailto:hasnigroen@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/portret/
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://www.lafv.nl/2012/07/26/documentaire-fotografie/
http://lafv-cultuur.jalbum.net/


10 

 

Werkgroep Zonder Passe-Partouts 

Coördinatoren: Han de Bruin en Andor Kranenburg 
Webpagina: https://www.facebook.com/groups/ZPP.LAFV/   
 
Voor ZPP is afgesproken drie groepsopdrachten te doen, naast vrij werk. Dit als experiment om uit de 
eigen ideeën te komen en als inspiratie om andere originele fotobeelden te maken.  
In de groepsopdracht is niemand de eigenaar van het fotobeeld en is niemand de regisseur.  
We maken een beginfoto, tussentijds meerdere foto's en een eindfoto, zodat het proces duidelijk 
wordt.  
 
Groepsopdracht A (1e bijeenkomst) 
We maken gezamenlijk een lelijke foto die niemand wil maken, op de locatie gebouw Haagweg 4 te 
Leiden.  
We hebben vooraf geen idee wat voor foto we gaan maken, maar nemen elk 1 beeldelement mee (o.a. 
voorwerp, persoon, dier, tekening, kledingstuk etc.) zonder dit aan anderen vooraf te laten weten of af 
te stemmen.  
Al deze beeldelementen gebruiken we in de foto. We zetten eerst alle beeldelementen willekeurig in 
een opstelling en maken 1 beginfoto. Vervolgens krijgt iedereen afzonderlijk 5 minuten tijd om alle 
beeldelementen zelf vorm te geven (weghalen of toevoegen) en maken dan telkens 1 foto.   
We zijn dan geïnspireerd door anderen over de aanpak,  
Vervolgens plaatsen we gezamenlijk elk beeldelement tot een compositie, totdat iedereen het eens is 
dat dit de lelijkste foto is, waarbij elke opmerking van een ieder voor plaatsing van het beeldelement 
oké is. Eens of niet na 30 minuten maken we de eindfoto.  
 
Groepsopdracht B (meerder bijeenkomst) 
Iemand geeft vooraf aan welke foto die wil maken door een script en iedereen helpt hierin mee voor 1 
uur waar de foto wordt gemaakt.  
Dan maken we direct daarna gedurende 1 uur gezamenlijk, behalve de fotograaf, een foto binnen het 
thema en sfeer van de oorspronkelijke foto. 
Vervolgens gaat de fotograaf 1 uur aan de slag met deze foto om geïnspireerd door de aanpak van 
anderen een andere foto te maken. 
 
Groepsopdracht C (Latere bijeenkomsten) 
We mailen elk 1 afzonderlijk foto van een externe kunstzinnige fotograaf aan de groep.  
Vervolgens bepalen we samen in een overleg welke foto we kiezen als inspiratie. 
Na de keuze maken we gezamenlijk 1 foto geïnspireerd op het thema en de sfeer van deze externe 
fotograaf. 
 
 

mailto:j.b.de.bruin@hccnet.nl
mailto:akranenburg@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/ZPP.LAFV/

