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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen 

 Het seizoen begint weer op 5 september.  

 De nieuwe agenda staat op de site. Deze is nu gegoten in een echte kalender, te bekijken als lijst 
of als maandoverzicht. Op veler verzoek zijn ook de dinsdagen hierin verwerkt.  
Werkgroepevenementen kunnen worden aangeleverd via cvdbrugge@gmail.com. Op termijn 
kunnen jullie deze waarschijnlijk zelf invoeren. 

 Denk nog aan je inzending voor de Clubtentoonstelling! Zie elders in deze nieuwsbrief. 

 Nieuwe groep in oprichting: Intervisie. Zie vooraankondiging elders in deze nieuwsbrief.  
Op 5 september geven trekkers Fer Kaptein en Paula van Ommen een presentatie. 

 Er zijn nog enkele plekken vrij in de Werkgroep Fotobewerken. 
Eerste bijeenkomst op 6 september. Neem contact op met Henk Aschman. 

 Foto Individueel komt er weer aan! Zie elders in deze nieuwsbrief. 

 Nieuwe leden: Eduard Boelen (hernieuwd). 
Opzeggingen sinds einde seizoen: Sandra de Vet, Lotte Gielis, René van Loen, Niels Versluys, Cees 
Spaan, Liesbeth Mulder, Priscilla Paulussen. 
 

Vacatures 

 Pauline Seijffert wil na vier jaar inzet voor de LAFV - 3 jaar secretaris en 1 jaar voorzitter - stoppen 
met haar bestuurstaken. Dat betekent dat we een nieuwe voorzitter zoeken, die dan op de ALV 
(19 september) kan worden verkozen. Graag komt het bestuur in contact met leden die mogelijk 
geïnteresseerd zijn om het bestuur in de functie van voorzitter aan te vullen. Wil je meer weten of 
ken je iemand die wellicht belangstelling heeft, neem dan graag contact op met een van de 
bestuursleden. 

 Door omstandigheden kan Boudewijn Swanenburg op clubavonden niet meer de computer, 
beamer enzovoort op tijd klaar zetten en bedienen. Frans Moquette heeft al aangeboden dit 
binnen de technische/facilitaire commissie te willen coördineren. Daarnaast zoeken we nog 
enkele vrijwilligers om hierbij te helpen, zodat de taken verdeeld kunnen worden. Wil jij ook 
helpen? Geef het s.v.p. door. 

 Binnen de tentoonstellingscommissie zijn twee vacatures. Ook voor de wedstrijdcommissie 
zoeken we enkele nieuwe leden. Als je via deelname aan een van deze commissies wilt bijdragen 
aan de uitstraling van de club, meldt je belangstelling daarvoor s.v.p. bij het bestuur.  

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
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Programma komende maanden 

Mei  

Ma 05 sep - Instuif met vakantiefoto’s 
- Introductie nieuwe groep: Intervisie. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Ma 12 sep Vrij Werk (Tafeltjes + plenair) 

Ma 19 sep Algemene Ledenvergadering 

Ma 26 sep Presentatie WG Fotobewerken 

 

LAFV Clubtentoonstelling 2016  Lucht – Land – Water  

Doe mee, je hebt nog 5 dagen om je 3 mooiste foto’s in te sturen !! 

De tentoonstellingscommissie (TTcie) organiseert in de maanden november en december de LAFV 
clubtentoonstelling 2016, op de drie verdiepingen van Het  Leidse Volkshuis. 
Het tijdschema is als volgt (deadlines): 

 1 september Insturen max. 3 digitale foto’s per fotograaf  voor de selectie. 

 8 september Selectie ingestuurde foto’s door selectiegroep. 

 9 september Bekendmaking selectie aan deelnemende fotografen. 

 10 oktober Inleveren van afgedrukte foto’s. 

 1 november Inrichten tentoonstelling over 3 verdiepingen van Volkshuis. 

 16 januari 2017 Opruimen tentoonstelling. 
 
Aandachtspunten: 

 Insturen maximaal 3 digitale bestanden via Dropbox (zie 
hieronder). 

 Insturen digitale bestanden in beamer-formaat (1080 
pixels verticaal). 

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

 De TTcie formeert een selectiegroep van 5 uit diverse 
disciplines. 

 Van elke deelnemende fotograaf wordt minimaal één foto tentoongesteld. 

 LAFV passe-partouts en lijsten (40*50cm) worden gefaciliteerd. 

 Fotograaf mag eigen passe-partout en/of lijst inbrengen. 

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

 Fotografen helpen bij inrichten en opruimen van de expositie. 
 
Insturen fotobestanden via Dropbox: 
Foto's via onderstaande link uploaden in Dropbox: 
https://www.dropbox.com/request/7CnXXdXYsbRuH14odSNX  
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. 
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. Als dit niet lukt, stuur dan je foto’s via Tentoonstellingen@lafv.nl  

Succes! 
Tentoonstellingscie 

 

https://www.dropbox.com/request/7CnXXdXYsbRuH14odSNX
mailto:Tentoonstellingen@lafv.nl
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Vooraankondiging nieuwe activiteit: Intervisiegroep 

Wil je jezelf met hulp van je clubgenoten een stapje verder ontwikkelen? Kom dan meedoen met de 
intervisiegroep. 

Je kunt vanuit alle invalshoeken van fotografie meedoen. Het gaat erom dat je met je foto iets aan de 
kijker wilt vertellen. Een foto met een boodschap, een verhaal waarvan je wilt dat de kijker dat oppakt, 
maar het kan ook gaan om het oproepen van een emotie bij de kijker. Er is geen expert zoals bij het 
mentoraat, maar iedereen kan vanuit zijn/haar kennis en ervaring meedenken en de intervisie groep 
heeft ook geen apart thema zoals de andere werkgroepen. 

Het is de bedoeling dat de fotograaf zelf zijn de eigen richting en  
de eigen creatieve en/of kritische blik op het eigen werk verder 
ontwikkelt. Je helpt elkaar verder door het stellen van vragen aan 
elkaar. Op verzoek van de fotograaf geven we elkaar ook tips. We 
komen dit seizoen 6 keer bij elkaar. Iedere fotograaf komt elke 
bijeenkomst aan bod om het eigen werk met elkaar te bespreken. 
Het is de bedoeling dat je in het seizoen naar een eindpresentatie 
op de club toewerkt ( een foto of een serie). 

Op de clubbijeenkomst van 5 september 2016 vertellen we er meer over. Daarna kun je je opgeven als 
je wilt meedoen. 

Fer en Paula 

 

Fotograferen project Singelpark 

Enige tijd geleden is het bestuur van de LAFV benaderd door de Vrienden van het 
Singelpark. Zij vroegen ons foto’s te maken van de realisatie van het project 
Singelpark. Op de vraag van het bestuur hebben zich een viertal coördinatoren 
gemeld. Dit zijn: Rinus Brouwer, Rina Noordegraaf, Evertjan Westera en Willem 
van der Kleij. Zij hebben inmiddels een aantal gesprekken gehad met de vrienden 
van het Singelpark om de aanpak te bespreken. 

Tijdens de realisatie van het project (meerdere jaren) zijn een aantal foto’s en dus fotografen nodig. 
Wie wil hieraan een bijdrage leveren als fotograaf? Laat het dan even weten aan een van de 
coördinatoren via de mail. 

De vrienden van het Singelpark zijn tevens op zoek naar een of meerdere personen om foto’s te 
bewerken voor gebruik op de website. 

Voor meer informatie, zie de email van 8 augustus. 

Rinus, Rina, Evertjan en Willem 

 

10 oktober: Thema-opdracht Rond 

Na langdurig uitvoerig en diepgaand overleg hebben we besloten dat het volgende 
thema dit keer Rond is. We zijn heel benieuwd jullie originele invalshoeken en 
uitwerkingen. Iedereen kan meedoen. Jullie kunnen je foto s tot 7 oktober per mail 
inzenden naar thema-opdracht@lafv.nl. 
Let op: Alleen nieuwe foto’s vanaf medio augustus kun je insturen voor het thema. 
En zolang het maar ‘Rond’ is staan wij er vierkant achter. 

De ingestuurde foto’s bespreken we op de clubavond op 10 oktober. Dat doen we samen met de 
fotograaf en aanwezige clubleden. Doel is elkaar inspireren en samen leren. 

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
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Aanbieding Adobe Creative Cloud  

Tot 2 september beschikbaar: Creative Cloud-lidmaatschap voor  
€ 10,07/maand voor het eerste jaar. 

 Lightroom CC en Photoshop CC 

 Alle essentiële gereedschappen om foto's te organiseren, 
bewerken en delen op je desktop- en mobiele apparaten 

 Je eigen portfoliowebsite 
 
 
 

Werkgroep Met andere Ogen 

De werkgroep Met andere Ogen heeft de komen de maanden als thema Details van de stad. Hierbij 
gaan we iedere eerste zondag van de maand fotograferen in Leiden en omgeving. Het is niet nodig je 
aan te melden. Je kunt mee komen fotograferen op een zondag en je resultaten daarna delen op de 
besloten Facebook-pagina van Met andere Ogen.  
Bij voldoende animo zal er een bespreekavond komen met als doel een serie te maken van 20 foto’s. 
De serie zou daarna gepresenteerd  kunnen worden. De presentatievorm staat nog niet vast. 

Jowan Zonneveld 

 

Winnaars Fotosprints 

De 1e Fotosprint (15 juli) had mooi weer en werd gewonnen door Miranda Kaltner. Thema’s waren 
Dubbelbeeld, Doorkijkje, Spannend en Straatportret. Er waren 12 deelnemers. Series op Flickr. 

 

 
De 2e Fotosprint (19 augustus) werd gewonnen door Femmy de Bart. Thema’s waren Geduld, Droog, 
Gelaatstrekken en Bewegend. 8 leden deden mee aan de sprint die plaatsvond in de stromende regen. 
Series op Flickr. 

       

 
Iedereen vond het zeer geslaagd en het idee is om dit vaker te organiseren. Dank Jannie de Groot, Ton 
van der Valk, Esther van de Laak, Noraly Oonk en Frans Moquette voor de eerste 2 edities! 
 

https://www.facebook.com/groups/572450436138351/
https://www.flickr.com/groups/2932537@N24/pool/
https://flic.kr/s/aHskFue2BM
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Tentoonstelling Het beste van de LAFV 

Op 29 augustus wordt in BplusC Nieuwstraat onze tentoonstelling 
Het beste van de LAFV ingericht. Deze tentoonstelling is alvast naar 
aanleiding van de Kunstroute (24/25 sept). We zijn hiervoor 
uitgenodigd door Amateurkunst Leiden.  

Te zien zijn 20 foto’s in de genres portret, 
natuur, architectuur en ‘fine art’ die de 
afgelopen 2 jaar zijn geselecteerd voor de 
Bondsfotowedstrijd. De foto’s worden 

geprint op dibond, met dank aan Gallery Color in Noordwijk. 

Fotografen: 
Andor Kranenburg, Boudewijn Swanenburg, Cor de Feber, Cynthia 
van der Brugge, Esther van de Laak, Helene Roelofs, Henk 
Aschman, Jiska Bootsma, Jolien Schroot, Joost Wensveen, Khalid 
Zerrou, Martin Bergwerff, Miranda Kaltner, Noraly Oonk, Paula van 
Ommen, Pauline Seijffert, Robert van Kralingen, Robin van 
Spronsen, Wim van Oordt, Wout van der Slikke. 

 

  

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. 

 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, 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 Individueel 
Inzenden van 4 sept - 20 okt via www.fbfotoonline.nl. Max 2 foto’s per genre (Abstract, Model, 
Natuur, Straatfotografie en Open). Openbare bespreking op 27 november in “De Boodschap” in 
Rijen. Uit de topgroep worden vijftig foto’s gekozen voor een reizende tentoonstelling, 
gesponsord door Webprint. 

http://fotobond.nl/dag-van-de-fotografie/
http://www.susannemiddelberg.nl/
http://www.fbfotoonline.nl/
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 Foto Online 
3 edities per jaar (voorjaar, zomer, najaar).  

 3e editie: Geen thema / Vrij. 
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/  

 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

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

Vm. V&D / Pop-up store 
(etalage Maarsmansteeg) 

Noraly Oonk – #myperfectlife Ga snel kijken! 

 

BplusC Nieuwstraat 
(omloop) 

Het Beste van de LAFV 29 aug – 28 okt 

BplusC Nieuwstraat 
(entreehal) 

3 Oktober - Straatfotografie 15 sept – 15 okt 

BplusC Het Leidse Volkshuis 
(alle verdiepingen) 

Lucht – Land – Water  1 nov – 15 jan  

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Leidse Havens 30 aug - ..?  

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

Theehuis Rhijnhof Bewoners van de wijk de Kooi  

http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://www.avwest.nl/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/2016/06/12/winnaar-in-real-life-noraly-oonk-wint-martien-coppensprijs-2016/
http://www.lafv.nl/2016/06/27/expositie-jong-quite-quiet-in-bibliotheek-nieuwstraat/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.lafv.nl/2016/05/05/driedubbele-marathon/
https://topaz.nl/in-de-buurt/locaties/topaz-groenhoven/
http://www.lafv.nl/2016/03/16/natuur-in-de-regio/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
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Gezondheidscentrum Rijnland 
(Goudeket Fysiotherapie) 

Bruggen, Bijzondere beelden 
van Leiden 2013 en 
Noorderliefdefestival 

11 juli – begin okt 
 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Jazzfoto’s Begin aug - ..?   
 

Radius Merenwijk Open Podium   

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://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
http://www.radiuswelzijn.nl/
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

