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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen van het Bestuur 

 Het jaarlijkse clubuitje vindt plaats op zondag 12 juni (nog enigszins onder voorbehoud). De 
bestemming wordt z.s.m. bekend gemaakt. Reserveer vast! 
 
 

Programma komende maanden 

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

April 
 

Ma 4-apr - Presentatie van BplusC over vraag en aanbod fotocursussen. 
- Vrij Werk (plenair met moderator) 

Ma 11-apr 
20:00 Stipt! 

Bondsfotowedstrijd Jurytournee 
Bespreking voor ons rayon door jurylid Hans van Weelden.  

Ma 18-apr - Presentatie WG Jazz 
- Inspiratie-avond. Welke fotograaf bewonder je en heb je eigen werk in die trant? 
- In de kleine zaal: Mentoraat (voor deelnemers) 

Ma 25-apr - Presentatie Mentoraat 

Mei 
 

Ma 2-mei - Vrij Werk (tafeltjesbespreking en na de pauze plenair) 

Ma 9-mei - Thema 5 
- Vrij Werk (plenair met moderator) 

Ma 16-mei Pinksteren, geen clubavond 

Ma 23-mei - Spreker: Monique Shaw (Stadsfotograaf van Leiden 2015-16)  
- Clubwedstrijd: "Tussen Tafellaken en Servet: de inwoners en cultuur van de 
intieme wereldstad Leiden", gejureerd door Monique en 2 LAFV-leden. 

Ma 30-mei - Presentatie WG Portret 
- Vrij Werk (positief – negatief) 

Juni   

Ma 6-jun - Presentatie WG Fotobewerken 
- Experiment met ‘vrije discussie’? Onderwerpen van te voren in laten dienen. 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
https://www.facebook.com/Stadsfotograaf-Leiden-567648943339712/
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Ma 13-jun Extra Thema-avond 

Ma 20-jun Slotavond 

 

 

Leren & fotograferen bij de LAFV 

Uit de enquête is gebleken dat de leden veel waarde 
hechten aan het (verder) leren fotograferen. Het 
bestuur heeft hierover met verschillende leden 
doorgepraat en een plan van aanpak opgesteld voor 
het stimuleren van het leren binnen de fotoclub. 

Plan van aanpak leerontwikkeling LAFV 
De visie is dat leden binnen de club (verder) leren fotograferen door dit samen met andere leden te 
doen. Dit kan onder meer door:   

 samen te fotograferen in de werkgroepen en tips uit te wisselen; 

 gezamenlijke fotobesprekingen te houden; 

 mee te doen aan het mentoraat; 

 het meedoen aan fotowedstrijden. 

De fotoclub zorgt voor een juiste omgeving daarvoor, door middel van het organiseren van activiteiten 
die de interactie en het onderlinge leren stimuleren, bijvoorbeeld:  

 de fotobespreking meer in kleine groepen te laten plaatsvinden; 

 meer te fotograferen op thema; 

 vragen over fototechniek te verzamelen en op een technische avond in de groep te bespreken; 

 presentaties van leden over fotografen die hen inspireren, en hierop gebaseerd eigen werk; 

 uitgebreide bespreking van één door de groep aangewezen foto uit het meegenomen vrije 
werk van een fotograaf. 

Verder leren naast de LAFV 
Om (verder) te leren fotograferen is naast het meedoen aan 
clubactiviteiten ook enige zelfstudie noodzakelijk. Dit kan door 
informatie uit fotoboeken, maar ook zijn veel tips op internet gratis 
beschikbaar. Enkele interessante websites: 

 http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/tips_en_truuks   

 http://www.digitalcameraworld.com   

Wil je meer gestructureerd en stapsgewijs leren fotograferen, dan kan je dit het beste doen onder 
begeleiding van een professionele fotograaf en ervaren docent. Dit is op eigen gelegenheid en voor 
eigen kosten. Suggesties voor fotocursussen en opleidingen staan vermeld op de LAFV website: 
http://www.lafv.nl/fotocursussen/.  

Presentatie Fotocursussen in Leiden door BplusC op 4 april 2016 
Als je behoefte hebt aan een fotocursus, dan hebben we goed nieuws. Op de clubavond van 4 april 
2016 geeft BplusC een presentatie over hun fotocursussen. Hierbij kunnen leden ook hun eigen 
cursusbehoefte aangeven. Als lid van de LAFV, krijg je 10% korting op de fotocursussen van BplusC. 
http://www.bplusc.nl/cursusaanbod/Fotografie--computer-en-nieuwe-media.html   
 

  

http://www.photofacts.nl/fotografie/rubriek/tips_en_truuks
http://www.digitalcameraworld.com/
http://www.lafv.nl/fotocursussen/
http://www.bplusc.nl/cursusaanbod/Fotografie--computer-en-nieuwe-media.html
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9 mei: Thema-opdracht Schaduw 

Bij het thema Schaduw kun je behalve op je technische kennis, ook een beroep doen op je creatieve 
vermogen. Een uitgelezen kans om alles uit de kast te halen, of liever gezegd, uit je camera. 
Schaduw en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt zowel binnen als buiten 
fotograferen. Bij gunstige weersomstandigheden, het juiste licht 
en de stand van de zon, kun je prachtige schaduwen vangen. Maar 
ook in de studio kun je met een beetje inspiratie alle kanten op.  

Ga aan de slag en doe mee! Het is de bedoeling dat je jezelf 
creatief uitdaagt en dus niet vanuit je luie stoel je archieven 
raadpleegt. Ja ja, we moeten een beetje streng zijn. Alleen verse 
foto's die je voor het thema maakt. Vergeet niet om je foto’s te 
voorzien van je eigen naam en lever ze op beamerformaat aan. 
Max 2 foto’s, vóór 7 mei, aan thema-opdracht@lafv.nl. 

 

23 mei: Clubwedstrijd 

Op 23 mei vindt de Clubwedstrijd weer plaats. Deze 
wordt door iemand van buiten de club gejureerd en 
daarvoor hebben we dit jaar Monique Shaw, de 
Stadsfotograaf van Leiden 2015-16, bereid gevonden. 
Zij doet dit samen met enkele clubleden. 

Het thema van de wedstrijd is haar eigen thema als 
Stadsfotograaf: Tussen Tafellaken en Servet: de 
inwoners en cultuur van de intieme wereldstad 
Leiden. “Aan de hand van de authentieke bouwstenen, 
een mix van oud-Leidse, Nederlandse en internationale 
gebruiken en natuurlijk de bewoners ga ik op zoek naar 
de trots van Leiden.” 

Je kunt dit thema op je eigen manier invullen en het contrast tussen metropool en provinciestad 
zoeken in de mensen, de cultuur, het stadsbeeld of hoe je maar wilt. Op deze manier kunnen we als 
LAFV laten zien hoe wij dit thema zouden vormgeven. Een leuk experiment. 
Kies of maak bij dit thema 1 beeld. Over de aanleverwijze (gedrukt / digitaal) volgt nog bericht. 

Hoe Monique het thema zelf aanpakt kun je iedere vrijdag in het Leidsch Dagblad en op Facebook zien 
(ook zonder account zichtbaar). 
 
 

6 juni: Vragenuurtje 

Bij elkaar weten we, of kunnen we, natuurlijk ontzettend veel. 
Daarnaast zal ieder van ons weleens met vragen zitten. “Hoe kan je 
‘dit’ het beste doen?”, of “waarom doen we ‘dat’ nooit?” Op 6 juni, na 
de presentatie van de Werkgroep Fotobewerken, willen we proberen 
om nieuwsgierigheid en kennis bij elkaar te brengen d.m.v. een 
vragenuurtje. Iedereen kan van te voren vragen indienen. Dat kunnen 
technische vragen zijn, of foto-inhoudelijke vragen, of organisatorische 
vragen. 

Stuur je vragen naar secretaris@lafv.nl en op 6 juni zullen we kijken of er antwoorden zijn. Als zo’n 
vragenuurtje aanslaat, kunnen we dit volgend seizoen vaker op de agenda zetten.  

https://www.facebook.com/Stadsfotograaf-Leiden-567648943339712/
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Nieuw lid Rob Beurse: In beweging - bevroren in de tijd 

Sinds kort ben ik lid van de LAFV. Ik ben met fotografie al bezig vanaf mijn 14de jaar (1957). Het in de 
foto laten zien van beweging heeft me altijd gefascineerd. Traditioneel proberen we juist beweging uit 
te sluiten door het belichtingsmoment zo klein mogelijk te houden, of de beweging te beperken tot de 
activiteit: fietsen, motorrijden … Ik wil met mijn fotografie geen momenten vastleggen, maar 
gebeurtenissen. Ik laat de kijker ervaren wat er in een periode van 1, 2, 3 of 5 seconden gebeurt. Ik doe 
dat door bij vast licht (studio licht of daglicht) een bijpassende lange belichtingstijd te kiezen en daarin 
een ‘model’ te laten bewegen. Door middel van een bewust gekozen moment van een zeer korte 
‘bevriezings’ flits(en) ontstaan fascinerende beelden. Er gebeurt van alles. De foto’s die zo ontstaan 
zijn altijd in één opname gemaakt. Overigens is het basisidee niet echt nieuw. De ingeflitste kerstfoto 
die doorbelicht is stond aan de basis.  
Ik ben op zoek naar leden om samen de grenzen en mogelijkheden van deze manier van 
fotograferen te verkennen! Neem contact op via info@robbeursefotografie.nl.  
Zie ook: http://www.robbeursefotografie.nl/conceptuele-fotografie. 

     

 
 

Fotografen gezocht voor de Museumnacht! 

De Museumnacht Leiden 2016 zoekt fotografen. De Museumnacht vindt plaats 
op de avond van 28 mei, verspreid over meerdere locaties in de stad. Er wordt 
daarom gedacht aan ca. 5 fotografen. De foto’s worden gebruikt ter promotie 
van het evenement in 2017, steeds met naamsvermelding van de fotograaf. 
Wie geïnteresseerd is kan direct contact opnemen met Eva Brandel 
(evabrandel@museumnachtleiden.nl).  

 
 

Nik Filters vanaf nu gratis te downloaden 

Google nam in 2012 het Duitse Nik software over. 
Sinds 24 maart dit jaar zijn de populaire creatieve 
plug-ins gratis te downloaden en te gebruiken. Dat 
is goed nieuws voor iedereen die met nabewerking 
van zijn foto's bezig is. Wie dit jaar nog tegen 
betaling de suite aangeschaft heeft, kan zijn geld 
terugvragen bij Google. 

De Nik Collection bestaat uit 7 desktop plug-ins die 
volop creatieve mogelijkheden voor fotobewerking 
bieden. De Nik Collection is verkrijgbaar voor 
Windows en Mac. Je kunt de suite gratis 
downloaden via de website. Doe er je voordeel mee! www.google.com/nikcollection 

(Bron: http://zoom.nl/artikel/software/23932-nik-filters-vanaf-nu-gratis-te-downloaden.html)  

mailto:info@robbeursefotografie.nl
http://www.robbeursefotografie.nl/conceptuele-fotografie
http://museumnachtleiden.nl/nl
mailto:evabrandel@museumnachtleiden.nl
http://www.google.com/nikcollection
http://zoom.nl/artikel/software/23932-nik-filters-vanaf-nu-gratis-te-downloaden.html
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Bondsfotowedstrijd 

De LAFV heeft dit jaar met 211 punten de 45e plaats behaald. Het best scorende clublid is Joost 
Wensveen met zijn ‘duikplankfoto’ die 23 punten kreeg. Direct daaronder met 22 punten de andere 
inzending van Joost, en foto’s van Miranda Kaltner en Robert van Kralingen. De overige foto’s van de 
LAFV kregen 21 punten en eentje 17 punten. Lees meer op de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 Robert van Kralingen, 21 punten  Joost Wensveen, 22 punten 

 

 

  Miranda Kaltner, 22 punten 

 

 

 

 

 

 

 Robert van Kralingen, 22 punten Andor Kranenburg, 21 punten Miranda Kaltner, 17 punten 

 

 

 

 

 

 

 Joost Wensveen, 23 punten  Robert van Kralingen, 21 punten 

 

 

 

 

 

 

 Robin van Spronsen, 21 punten  Boudewijn Swanenburg, 21 punten 
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Agenda Afdeling Elf 

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

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

 

 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

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

 2e editie: Architectuur. 
Inzending: 1 mei - 15 juni 2016. Bekendmaking: 1 juli 2016 

 3e editie: Thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. 
Inzending: 1 okt - 15 nov 2016. Bekendmaking: 1 december 2016 

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 

 Najaar 2016: Series (5 foto’s met samenhang). Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm). 

 Voorjaar 2017: 3 losse foto’s: Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm). 
 
 

Martien Coppensprijs 2016 (documentaire series) 

De Martien Coppensprijs is dé fotowedstrijd in Nederland voor documentaire fotografie door vrije-
tijdsfotografen. Het thema van 2016 is: ‘Zo doen we dat tegenwoordig’ / Hedendaagse rituelen. 
Je kunt aan deze fotowedstrijd meedoen als individu of met een groepje fotografen. Het gaat om een 
samenhangende reeks van vijf documentaire foto’s. Tip: 3 oktober is ook een ‘hedendaags ritueel’! 

Schrijf je eerst in via de website. Je ontvangt dan 'n korte checklist met vervolgstappen. 
De foto's moeten uiterlijk 15 mei op het inzendadres: Hoeksehei 10, 5469 NJ Erp, zijn ontvangen. 

Bij de foto's verwachten we een titel en een korte tekst over wat je met deze serie wil laten zien. Deze 
tekst is bedoeld om bij deelname aan de reizende tentoonstelling dienst te doen als zaaltekst. 
Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, die bestaat uit vooraanstaande professionals 
op het terrein van de documentaire fotografie. 

Meer informatie op de website: http://www.brabantsdialectenfestival.nl/martien-coppensprijs  

 
 

Andere fotowedstrijden 

 NRC Fotowedstrijd ‘Nederland fotografeert’ 
Het thema van april is nog niet bekend.  

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

 http://www.fotowedstrijd.info/  

 

 

  

http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://www.brabantsdialectenfestival.nl/martien-coppensprijs
http://foto.nrc.nl/
http://zoom.nl/fotowedstrijden/index.html/
http://www.fotowedstrijd.info/
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David Noton: Chasing the Light Roadshow 

Join us on an evening with one of the world’s most renowned landscape photographers, David 
Noton. His passion for photography, travel and the world’s most beautiful locations are the defining 
influences that have shaped his life, work and creative approach to photography.  

This will be no ordinary talk on photography – using the latest high definition projection technology to 
stage a full scale show, David utilises satellite imagery to transport you on a trip of a lifetime, including 
images, music and video sequences, anecdotes and all presented with his unique sense of humour. 

Za 23 april 2016, 19:30 uur, Hilton Hotel, Zeestraat 35, Den Haag.  
Tickets à € 20 via http://www.photographyschool.nl/david-noton/.   

   

  

 

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 souterrain) 

Jazzfotografie 2016 15 mrt – 10 mei 

 

Stadhuis Leiden 
(Atrium Burgerzaken) 

Unseen (i.s.m. ESTEC Photo Club) 15 mrt - 10 april 

Architectuur in Leiden (i.s.m. RAP) 11 april – 7 mei 

Theehuis Rhijnhof Concert van de Troubadours 7 mrt – mei 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Renovatie van de Stadsgehoorzaal 18 mrt – 17 mei 

Radius Merenwijk Noorderliefdefestival T/m begin april 

Gezondheidscentrum Rijnland 
(Goudeket Fysiotherapie) 

Natuur in en om Leiden Medio mrt - jun 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Ambachten; Noorderliefdefestival T/m april 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Voorlopig 

 

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

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

Permanent 

 

  

http://www.photographyschool.nl/david-noton/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://cafevanengelen.com/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/burgerzaken/
http://www.lafv.nl/2016/03/08/unseen/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.radiuswelzijn.nl/
https://gc-rijnland.praktijkinfo.nl/
http://www.lafv.nl/2016/03/16/natuur-in-de-regio/
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
http://www.hetgebouw.nl/
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
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/2016/01/18/expositie-open-podium-voor-amateurkunst/
http://www.lafv.nl/wp-content/uploads/2014/11/fotoboekje-leven-in-de-kooi-cover.png
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Evenementen en inspiratie 

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

 

De Iconen van National Geographic 
T/m 1 mei 2016, Afrika Museum (Berg en Dal) 

Wie kent de foto niet van het Afghaanse meisje met de indringende oogopslag, 
een beeld dat op je netvlies brandt? Het is de wereldberoemde foto van Steve 
McCurry; al uitgeroepen tot ‘de Mona Lisa van de fotografie’. Net als deze zijn 
er talrijke andere foto’s die bekendheid hebben gekregen onder de vlag van 
National Geographic. Dankzij een samenwerking tussen het Afrika Museum en 
National Geographic is een selectie van die meesterwerken onder de titel De 
Iconen van National Geographic t/m 1 mei 2016 in Berg en Dal te bewonderen. 

 

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.  

 

Wildlife Photographer of the Year 
5 maart t/m 29 mei, Naturalis 

Kijk een makaak diep in de ogen, waan je tussen een school vissen en tel alle 
kleuren van de aarde. Vanaf zaterdag 5 maart tot en met zondag 29 mei 
bewonder je ‘s werelds beste natuurfoto’s in Naturalis. Uniek in Nederland! 
Sinds 1965 organiseert het Natural History Museum in Londen de Wildlife 
Photographer of the Year Competition. Natuurfotografen, jong en oud, van 
over de hele wereld dingen mee naar de titel.  

 
 

 

Robin de Puy - If this is true… 10.000 km door Amerika op een motor 
19 mrt t/m 26 jun 2016, Fotomuseum Den Haag 

Robin de Puy (1986) is op dit moment een van de meest gevraagde 
portretfotografen in Nederland. De keerzijde van het succes van haar werk in 
opdracht is dat ze nauwelijks nog tijd heeft voor vrij werk en ze vreest dat ze 
haar onbevangenheid zal verliezen. Op haar reis door Amerika bepaalt ze weer 
helemaal zelf wie ze fotografeert. Het resultaat is een prachtige reeks 
portretten die het Fotomuseum Den Haag in haar eerste museale 
solotentoonstelling presenteert. In mei 2015 begint Robin de Puy aan haar reis. 
Het belangrijkste wat ze bij zich heeft, vervoert ze in de zadeltassen van haar 
motor: twee lampen, twee fotocamera’s en een flitsparaplu. Zij doorkruist het 
land zonder vaststaande route om bijzondere, karakteristieke koppen vast te 
leggen. Vrouwen, mannen en kinderen die zij toevallig op haar weg tegenkomt.  
In de eerste week werd Robin de Puy gevolgd door documentairemaakster 
Simone de Vries en cameraman Maarten van Rossem. Halverwege voegden de 
twee zich nogmaals een week lang bij haar.  

  

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
https://afrikamuseum.nl/nl/tentoonstelling/iconen-nationalgeographic
http://www.hetutrechtsarchief.nl/expositie/utrecht-in-beeld
http://www.fotomuseumdenhaag.nl/tentoonstellingen/robin-de-puy
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Informatie van werkgroepen 

 

‘Met andere ogen’ 

Coördinator: Jolien Schroot, Jowan Zonneveld 
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 1e zondag van de maand gaan we gezamenlijk fotograferen in Leiden en omgeving aan de hand van 
een thema, maar je mag ook met een eigen idee aan de slag gaan. Ook kun je samen met andere 
fotografen werken aan je techniek. Vooraf en/of achteraf doen we gezellig een drankje. 
 

3 april, 14.00 uur Contrast / Schaduw, Restaurant De la Soul, Morsstraat 60, Leiden 

1 mei, 14:30 uur Anders, Locatie wordt nog bepaald. Zie FB groep Abstract fotografie LAFV. 

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' 
 
 

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/  
 
Vergeten jullie niet foto’s te maken op de begraafplaats Rhijnhof? 
 

Zo 17 april Bollenvelden rond Noordwijkerhout 

Za 21 mei Avifauna, Alphen aan de Rijn (onder voorbehoud) 
Hopelijk mogen we ook in een aantal vogelverblijven foto’s maken. In 
maart/april worden hierover definitieve afspraken gemaakt met de afd. 
Educatie. Er zijn dan ook veel jonge vogels. Afd. Educatie wil dan wel de 
mooiste foto’s vrij gebruiken. 

Zo 19 jun  

Za 16 jul  
Zo 21 aug  

 
Verdere info over de activiteiten volgt bij de aanmeld e-mail. 
Los van deze agenda zijn tussendoor extra foto uitjes natuurlijk in te plannen via Facebook of via Cor. 
 
 

Werkgroep Zonder Passe-Partouts 

Coördinatoren: Han de Bruin en Andor Kranenburg 
Webpagina: https://www.facebook.com/groups/ZPP.LAFV/   
 
Geen update ontvangen. 
 
 

mailto:jcschroot@gmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
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:j.b.de.bruin@hccnet.nl
mailto:akranenburg@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/ZPP.LAFV/
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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/  
 
3 april Rotterdam, de Mullerpier en de Euromast omgeving. 

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. 
 
 

Werkgroep Portret 

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

Di 19 april, 19.30 u. Shoot clubgebouw 
Di 3 mei  Foto bespreking bij Esther 

Zo 22 mei, 10.30 u. Buitenshoot ? 

Ma 30 mei  Club presentatie 

Di 7 juni  Afsluiting portret seizoen 

 
 

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:  

 JQQ-optredens; Concerten van het JeugdSymfonieorkest Rijnland; project Unseen; 
Nachtfotografie; Activiteiten van Radius; Onderwerpen in de Kooi. 

Onderwerpen in voorbereiding:  

 Manege “Moedig Voorwaarts; Woonboten in Leiden en hun bewoners; 

 
 
 

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/
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/

