
1 

 

 

www.lafv.nl 
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http://twitter.com/lafv1922 
  

  

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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen van het Bestuur 

 Opzeggingen per einde seizoen: Sandra de Vet, Lotte Gielis, René van Loen, Niels Versluys, Eduard 
Boelen en Cees Spaan.   
 
 

Zomeractiviteit: LAFV Fotosprint 

Op vrijdag 15 juli wordt de eerste LAFV Fotosprint gehouden.  
Verzamelen bij Café van Engelen (Nieuwe Rijn 1), uiterlijk 19:00 uur. 

De Fotosprint is een versnelde versie van de fotomarathon. Om 
19:15 uur krijgt elke deelnemer een SMS bericht met daarin foto 
opdracht / thema nr 1 en nr 2. Deze opdrachten dienen voor 20.15 uur gefotografeerd te worden en in 
de juiste volgorde, dus eerst nr 1 en daarna pas nr 2. Je mag wel meer foto’s van een thema maken, 
maar bij je uiteindelijke keuze van inzending moet nr 1 altijd voor nr 2 gemaakt zijn. Bij de jurering 
wordt zowel op de volgorde als op het tijdskader gecontroleerd! 

Om 20.15 uur worden foto opdracht / thema nr 3 en nr 4 per SMS verstuurd. Hiervoor geldt weer 
hetzelfde: in de juiste volgorde fotograferen en binnen het tijdskader, dus voor 21:15 uur.  
Hierna komen de deelnemers weer samen in Café van Engelen om gezamenlijk wat te drinken, na te 
praten en de 4 jpeg-bestanden in te leveren (hoe we dit gaan doen, dat laten we nog weten). 
 
Voorwaarden en regels voor de LAFV Fotosprint: 

 De opdrachten / thema’s moeten in de opgegeven volgorde (1,2,3 en 4) gefotografeerd worden; 

 Het tijdskader voor het maken van de foto’s mag niet overschreden worden; 

 Je camera moet op de juiste tijd zijn ingesteld, dit i.v.m. controle op de tijdskaders; 

 Alleen de originele Jpeg bestanden mogen ingeleverd worden, dus nabewerking in je camera of op 
je laptop, pc enz is niet toegestaan. 

 Je mag alle mogelijkheden / instellingen van je camera gebruiken om de jpeg foto’s te maken; 

 Neem je mobieltje mee waarvan je het 06 nummer aan de organisatie hebt doorgegeven. 
 

Aanmelden: 

Uiterlijk woensdag 13 juli bij Ton van der Valk (tonvandervalk@ziggo.nl). Zet in het mailtje je naam en 
06-nummer. 

Hopelijk tot 15 juli bij Café van Engelen. 
Jannie, Esther & Ton 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
mailto:tonvandervalk@ziggo.nl
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LAFV Clubtentoonstelling 2016 

De tentoonstellingscommissie (TTcie) organiseert in de maanden november en december de LAFV 

clubtentoonstelling 2016, op de drie verdiepingen van het Leidse Volkshuis. 

Het thema van de tentoonstelling is: “Lucht – Land – Water”. 

We willen graag dat zo veel mogelijk leden - liefst ALLE - leden 

meedoen. De werkgroepen en de thema-groep participeren in 

de uitvoering. Via email worden alle leden van de voortgang 

op de hoogte gehouden. 

Insturen: 

 Deadline 1 september 

 Max. 3 digitale foto’s per fotograaf, in beamer-formaat (1080 pixels verticaal). 

 Naam digitale bestanden bevatten thema onderdeel (LU, LA of WA) en de naam van de fotograaf 
(voorbeeld: WA-PietjePuk-img234.jpg) 

Je kunt je foto’s insturen door ze via deze link in een speciale Dropboxmap te uploaden. Dit werkt 

zowel zonder als met Dropbox account! Bij een klik op de link krijg je een upload scherm, waar je 

bestanden van je eigen harde schijf heen kunt slepen of uit je mappen kun selecteren.  

https://www.dropbox.com/request/7CnXXdXYsbRuH14odSNX  

Als je een Dropbox account hebt, komen je bestanden onder je accountnaam bij ons binnen. Als je 

geen Dropbox account hebt, moet je zelf je naam en emailadres invullen. De bestanden komen terecht 

in een speciale (blinde) map. De ruimte daarvan gaat niet ten koste van je eigen Dropbox ruimte. 

Verdere procedure: 

 De TTcie formeert een selectiegroep van 5 uit diverse disciplines. Deze komt 8 september bijeen. 

 Op 9 september wordt de selectie bekend gemaakt. Van elke deelnemende fotograaf wordt 
minimaal één foto tentoongesteld. 

 Fotograaf zorgt zelf voor afdrukken van geselecteerde foto(‘s). Deadline 10 oktober. 

 LAFV passe-partouts en lijsten (40*50cm) worden gefaciliteerd, maar je mag ook je eigen passe-
partout en/of lijst inbrengen. 

 Fotografen helpen bij inrichten (1 nov) en opruimen (31 december) van de expositie. 
 

Succes met fotograferen en selecteren! 

De tentoonstellingscommissie (tentoonstellingen@lafv.nl)  

 

 

 

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

 Er wordt 2x een Afdelingsmentoraat Straatfotografie voor beginners door Peter Willemse, in 
HuisKinesis, Voorstraat 86 in Delft aangeboden:  
1: woensdagavonden 14 september, 12 oktober, 9 november 2016 en 4 januari 2017 
2: woensdagavonden 15 februari, 22 maart, 19 april en 17 mei 2017. Aanvang 20.00 uur.  
Beide cursussen zitten inmiddels vol.  

 Zaterdag 5 november Dag van de Vrijetijdsfotografie in Apeldoorn. 

 Maandag 14 november 2016 Afdelingsavond door Susanne Middelberg met eigen werk bij 
Daguerre, Leiderdorp, Buurtcentrum Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19. Aanvang 20.00 uur. 

https://www.dropbox.com/request/7CnXXdXYsbRuH14odSNX
mailto:tentoonstellingen@lafv.nl
http://fotobond.nl/dag-van-de-fotografie/
http://www.susannemiddelberg.nl/
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 Donderdag 19 januari 2017 Algemene Ledenvergadering bij FLV, Molenpad 2A in 
Leidschendam. Aanvang 20.00 uur. 
Mogelijkheid om foto’s in te leveren voor de Afdelingswedstrijd 5 foto’s met samenhang, zie 20 
februari 2017. 

 Maandag 20 februari 2017 Afdelingswedstrijd 5 foto’s met samenhang. Bespreking bij 
fotoclub Daguerre, Leiderdorp. Buurtcentrum Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19. Aanvang 
20.00 uur. Dit is tevens de selectie voor deelname aan Foto Nationaal 2017. 
Foto´s moeten tevoren worden ingeleverd, bij de ALV (19 januari, zie hierboven) of eerder bij 
de bestuursleden na samenspraak met het betreffende bestuurslid van Afdeling Elf. Nadere 
wedstrijdvoorwaarden volgen nog. 
 
 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

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

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

 Rayon 11: Afdelingswedstrijd 

 5 foto’s met samenhang. Onderwerp en formaat zijn vrij (max. 40x50 cm). 
Dit is tevens de selectie voor deelname aan Foto Nationaal 2017.  
Inleveren uiterlijk 19 januari bij de ALV (zie agenda Rayon 11 hierboven). Eerder inleveren kan 
bij de bestuursleden na samenspraak met het betreffende bestuurslid van Afdeling Elf. Nadere 
wedstrijdvoorwaarden volgen nog. 
Bespreking Maandag 20 februari 2017 bij fotoclub Daguerre, Leiderdorp. Buurtcentrum 
Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19. Aanvang 20.00 uur.  

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

3e Audio Visuele Festival van het Westen: 1 oktober 2016 

Na het succes van de voorgaande 2 edities hebben AV 
groep Westland en AV groep PixAna (Moordrecht) 
opnieuw samen het initiatief genomen om dit bijzondere 
evenement te organiseren. De Nederlandse en Belgische 
AV-auteurs worden uitgenodigd om hun beste werk in te 
zenden. 

Het belooft een boeiend festival te worden waarbij in 
drie blokken van 1,5 uur, totaal 27 AV series vertoond 
zullen worden (een topselectie uit het totaal van alle 
inzendingen). Met dit festival willen we u en vele 
vrijetijdsfotografen kennis laten maken met deze bijzondere stroming binnen de fotografie. Het maken 
van audiovisuele producties koestert zich in een warme belangstelling. Een fotografische hobby met 
ongekend creatieve mogelijkheden in beeld en geluid. 

Voor extra informatie kunt u onze site bezoeken: http://www.avwest.nl/  

Met vriendelijke groet, 
Marcel Batist, namens de festivalcommissie. 

 

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://www.avwest.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) 

BplusC Nieuwstraat 
(omloop) 

Jong QuiteQuiet 1 juli – 31 aug 

 

Topaz Groenhoven Natuur in en om Leiden 6 juli – 28 sept 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Leiden Marathon 2015 17 mei – 12 juli 

Theehuis Rhijnhof Onbekend   

Radius Merenwijk Onbekend   

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Open Podium Leids Volkshuis T/m juli 

Café Van Engelen 
(expositieruimte souterrain) 

I.v.m. verbouwing voorlopig geen nieuwe series. 
 

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://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/2016/06/27/expositie-jong-quite-quiet-in-bibliotheek-nieuwstraat/
https://topaz.nl/in-de-buurt/locaties/topaz-groenhoven/
http://www.lafv.nl/2016/03/16/natuur-in-de-regio/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.lafv.nl/2016/05/05/driedubbele-marathon/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.radiuswelzijn.nl/
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
http://cafevanengelen.com/
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/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.  

 

Vincent Mentzel: Koninklijke foto’s 
Tot 21 aug 2016, Paleis ’t Loo, Amersfoort. 

Paleis Het Loo toont een overzicht van bijzondere beelden van de Koninklijke 
Familie, gemaakt door fotograaf Vincent Mentzel. Doordat Mentzel dicht bij de 
familie mocht werken ontstonden er vaak unieke foto’s. Zijn werk toont een 
treffend tijdsbeeld van Nederland en het leven van de Oranjes tijdens Koningin 
Beatrix. 
Het werk van Vincent Mentzel was gedurende zijn journalistieke carrière van 
40 jaar beeldbepalend voor NRC Handelsblad. Door zijn brede perspectief als 
fotojournalist legde Mentzel zich niet toe op één specifiek genre of onderwerp. 
Met Koningin Beatrix, Prins Claus en hun gezin ontstond in de loop der tijd een 
bijzondere band. Mentzel werd diverse keren gevraagd om een officieel 
portret te maken. Met zijn journalistieke oog aarzelde Mentzel niet om ook de 
meer informele momenten tijdens zijn contact met de koninklijke familie vast 
te leggen.  

 

National Geographic: Onbekende Wereld 
T/m 28 augustus 2016, Museon Den Haag 

De meest spectaculaire foto’s van topfotografen als Andrew Suryono en 
Stephen Alvarez. Het accent ligt op natuurfotografie in een context van 
avontuur en wetenschap. De expositie bevat foto’s van adembenemende 
plekken, enerverende gebeurtenissen, bijzondere verschijnselen en 
intrigerende voorwerpen. De fotografen behoren tot de beste ter wereld. Een 
rijk scala aan onderwerpen passeert de revue: 30.000 jaar oude grotkunst die 
niet voor het publiek toegankelijk is, diersoorten die bijna uitgestorven zijn, 
vulkanische bliksem, reusachtige kristallen van meer dan 50 ton. 

 

Helmut Newton – A Retrospective 
Tot 4 sept 2016, FOAM Amsterdam 

Vanaf 17 juni 2016 staat Foam volledig in het teken van de legendarische en 
uiterst invloedrijke fotograaf Helmut Newton (Berlijn, 1920 – West Hollywood, 
2004). De overzichtstentoonstelling bestaat uit meer dan 200 foto’s – 
variërend van zelden vertoonde vroege prints tot monumentale afdrukken.. 
Newton is verantwoordelijk voor een rijk, eigenzinnig en complex oeuvre, dat 
gerekend moet worden tot het meest beeldbepalende van het laatste kwart 
van de twintigste eeuw. De werken in de tentoonstelling zijn merendeels 
vintage prints afkomstig van de Helmut Newton Foundation in Berlijn. Tevens 
is de film Helmut by June te zien, die in 1995 gemaakt werd door Newtons 
vrouw, June. 

 
 

International Garden Photographer of the Year 
T/m 19 sept 2016, Hortus Amsterdam 

De International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) competitie en 
tentoonstelling wordt ieder jaar georganiseerd vanuit Kew Gardens in Londen 
en is ’s wereld grootste op het gebied van tuin-, en plantfotografie.  
De IGPOTY-tentoonstelling bestaat uit beelden van winnaars en 
genomineerden. Deze zijn geselecteerd in verschillende categorieën; van 
indrukwekkende macro’s tot mistige bossen en adembenemende 
landschappen; allen geïnspireerd door de wonderlijke wereld van planten. 

http://photoq.nl/agenda/
http://www.fotoexpositie.nl/
http://www.pf.nl/
https://www.paleishetloo.nl/agenda/koninklijke-fotos/
https://www.paleishetloo.nl/agenda/koninklijke-fotos/
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/national-geographic-onbekende-wereld
http://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/national-geographic-onbekende-wereld
http://www.foam.org/nl/over-ons/press-office/helmut-newton
http://dehortus.nl/igpoty
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Tijdens de tentoonstellingsperiode organiseert de Hortus diverse workshops, 
lezingen en andere activiteiten omtrent (tuin) fotografie. Zie de website.  
 

 

Photography Inc. – Van luxeproduct tot massamedium 
Tot 9 oktober 2016, FotoMuseum Antwerpen, Waalsekaai 47, Antwerpen  

Vandaag is iedereen fotograaf. Met een klik op je smartphone maak je vlot en 
snel de leukste beelden. Geen gedoe meer met filmrolletjes, vaarwel donkere 
kamer. Het digitale tijdperk heeft fotografie voorgoed veranderd. Zo'n 175 jaar 
geleden, bij het ontstaan van de fotografie, ging het er heel anders aan toe: je 
moest minutenlang stilzitten voor een portret en het afdrukproces was erg 
ingewikkeld. 
 

 

 

Informatie van werkgroepen 

 

‘Met andere ogen’ 

Coördinator: 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 jul, 14:15 uur Anne&Max, Gangetje 2, Leiden. 

7 aug? Hou Facebook in de gaten! 

4 sept? Hou Facebook in de gaten! 

 
 
Informatie over de overige werkgroepen weer in het nieuwe seizoen! 

http://photoq.nl/event/photography-inc-van-luxeproduct-tot-massamedium/
http://photoq.nl/locatie/fotomuseum-antwerpen/
mailto:jowanzonneveld@hotmail.com
http://www.lafv.nl/2012/07/26/abstract/
https://www.facebook.com/groups/572450436138351/

