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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  
 
 

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

Mededelingen 

 Voorzitter 
Op de ALV nam Pauline Seijffert afscheid als voorzitter en konden we Esther van de Laak in die 
functie welkom heten. 

 Contributie 
Tijdens de ALV is de contributie vastgesteld op € 55 per jaar. Hierbij dan ook het verzoek aan 
iedereen om dit bedrag over te maken op rekening NL 41 INGB 0003 1350 98 t.n.v. Leidse 
Amateur Fotografen Vereniging met vermelding van "contributie 2016-2017 van ..... (je naam)" 

 Foto's inleveren op stick - een verzoek van Frans Moquette 
Het naar de laptop overbrengen van foto's is vaak tijdrovend omdat er gezocht moet worden naar 
de juiste bestanden op de ingeleverde sticks. Dit kan veel eenvoudiger en sneller: 

 Zet de foto's die je wilt laten zien in een map genaamd: 

 _jouw-naam-datum 

 De underscore (_) maakt dat de map bovenaan de lijst met mappen of bestanden staat en 
daardoor makkelijk gevonden kan worden. Een verder helemaal lege stick is nog prettiger. 

 Hierdoor wordt het voor degene die de beamer bedient een stuk prettiger werken. 

 De Foto-estafette is op 5 oktober gestart. Verderop in deze nieuwsbrief het complete schema. 

 Momenteel 2 wedstrijden bij de Fotobond: Foto Individueel en Foto Online. 
Zie elders in deze nieuwsbrief. 

 De volgende Fotosprint vindt plaats op 18 december (o.v.) van ca. 12.00 - 16.00 uur en wordt 
georganiseerd door Femmy, Frans en Helene. Uitvalsbasis is weer Café Van Engelen. Meer 
informatie volgt ca. 3 weken tevoren. 

 Nieuwe leden: Wouter Buysse  
Opzeggingen: Ron Moons, Jiska Bootsma-Wolthaus, Kees van den Berg,  
Robert van Kralingen. 

 Technisch/facilitaire commissie 
Op de ALV is deze commissie weer nieuw leven ingablazen. Frans Moquette heeft zich bereid 
verklaard de commissie te trekken. De commissie verzorgt onderhoud van computer, software en 
beamer, adviseert over aan te schaffen apparatuur of software. Ook wordt o.a. gezorgd voor het 
opstellen en opruimen van de zaal. 
We zoeken met spoed nog twee leden die deel willen uitmaken van de commissie en daarnaast 
vrijwillgers die op toerbeurt helpen. 
Graag aanmelden als commissielid of als vrijwiliger via seretariaat@lafv.nl 

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

Ma 10 okt, 20:00 Thema-opdracht: ROND 

Di 11 okt, 20:00 Intervisie 
  Werkgroepavond Jazz 

Ma 17 okt, 20:00 Vrij werk: Tafeltjes + Plenair 
  Neem je foto's mee als print of tablet/laptop, maar óók op stick (voor de plenaire 

bespreking). Laat even weten of je een laptop meeneemt. 

Ma 24 okt, 20:00 Goud van Oud: Cor Slegtenhorst en Joost Wensveen 
  2 leden laten een selectie van hun oeuvre zien. 

Di 25 okt, 20:00 Portret shoots (alle zalen) 

Ma 31 okt, 20:00 Spreker Gerard Hol + bespreking LAFV-portretwerk  
  Portretfotograaf Gerard Hol (Fatamorganaa) toont een selectie van zijn werk, en 

bespreekt portret/modellenwerk van LAFV-ers.  
 

 

31 oktober: Spreker Gerard Hol + bespreking LAFV-portretwerk 

Gerard Hol (Fatamorganaa, website) fotografeert al 
tientallen jaren en is gefascineerd door gestileerde 
portretten en naaktfotografie. De laatste jaren 
fotografeert hij ook op locaties en maakt conceptuele 
beelden met modellen. Gerard is lid van de landelijke 
gespreksgroep portretfotografie van de Fotobond en werkt 
ook als bondsmentor. 

Voordat hij zijn eigen werk presenteert, zal hij eerst (vóór 
de pauze!) werk van LAFV-fotografen bespreken.  

 Max 2-3 foto’s per fotograaf.  

 Vanwege de tijd kunnen er slechts ca. 12 foto’s worden 
besproken. Wie het eerst komt … 

 Foto’s graag van te voren uploaden of mailen.  
Dropbox-link (ook zonder account): 
https://www.dropbox.com/request/qnqtXfEPXDGQsYLIBf0F.  
Alternatief kun je het opsturen aan fotopresentatie@lafv.nl.  

 Als er nog tijd is kunnen ook enkele ter plekke meegebrachte foto´s worden besproken. 
 

Het LAFV mentoraat 2016-2017 

We hebben Hester den Boer bereid gevonden om dit jaar het LAFV mentoraat te verzorgen. 

Hester is freelance (onderzoeks-)journalist en fotograaf. Ze heeft reizen gemaakt naar Rusland, 
Centraal-Azië, Kameroen, Ghana, Pakistan, Afghanistan en Israël, waarover ze fotografische en 
geschreven reportages maakte. Deze zijn gepubliceerd in onder andere De Groene Amsterdammer en 
NRC. Tijdens haar reizen logeert ze bij mensen thuis, waardoor ze hun leefwereld van dichtbij in beeld 
kan brengen. Website: http://www.hesterdenboer.nl 

http://www.lafv.nl/event/thema-1-rond/
http://www.lafv.nl/event/intervisie-3/
http://www.lafv.nl/event/werkgroepavond-jazz/
http://www.lafv.nl/event/vrij-werk-tafeltjes-plenair-9/
http://www.lafv.nl/event/goud-van-oud/
http://www.lafv.nl/event/portret/
http://www.lafv.nl/event/spreker/
https://fatamorganaa.myportfolio.com/
https://www.dropbox.com/request/qnqtXfEPXDGQsYLIBf0F
mailto:fotopresentatie@lafv.nl
http://www.hesterdenboer.nl/
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Foto uit de serie ‘Russische ijsvissers’ van 
Hester den Boer:  
Een ijsvisser heeft van stukken karton een 
windscherm gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Het mentoraat is voor een diverse groep van 10 leden, dus niet specifiek natuur, portret, documentair 
of iets anders. De fototechniek wordt als bekend beschouwd, je leert dus niet je camera bedienen. Als 
je je opgeeft gaan we ervan uit dat je je ook echt inzet voor het mentoraat en alle avonden aanwezig 
zult zijn. 

Er zullen 5 bijeenkomsten zijn op maandagavond. De data zijn: 19 december, 30 januari, 13 maart, 24 
april, 29 mei. De presentatie van de resultaten voor de hele club is op 12 juni. 

De eigen bijdrage is €65 per deelnemer zijn. Pas als dit bedrag is overgemaakt op rekening NL 41 INGB 
0003 1350 98 t.n.v. Leidse Amateur Fotografen Vereniging met vermelding van "mentoraat Hester den 
Boer, van ..... (je naam)" is je inschrijving definitief. 

Je kunt je kunt je opgeven via secretaris@lafv.nl. Plaatsing is in volgorde van aanmelding. Fotografen 
die zich voor het eerst aanmelden voor een mentoraat hebben voorrang op leden die voorgaande 
jaren al een mentoraat gevolgd hebben. 
 

Tentoonstellen van jouw 3 oktober foto's 

Veel LAFV fotografen hebben tijdens het afgelopen 3 
oktober feest 2016 de festiviteiten gefotografeerd. Een 
selectie van deze foto's willen we volgend jaar rond het 
3 oktober feest 2017 gebruiken voor het samenstellen 
van een tentoonstelling. Hierbij wordt in principe van 
iedere fotograaf minimaal 1 foto in de selectie 
meegenomen. De werkwijze is als volgt: 

1. Zet de in te sturen foto's (maximaal 3) om naar ons 
beamer formaat: hoogte = 1080 pixels  

2. Stuur deze (maximaal 3) foto's voor 1 november 
2016 naar: tentoonstellingen@lafv.nl  

3. Bewaar de originelen van je ingestuurde foto's  

4. In augustus 2017, als de locatie van de tentoonstelling bekend is, worden de foto's geselecteerd en 
bekend gemaakt welke foto's moeten worden afgedrukt. 

Veel succes! 

Namens de werkgroep documentaire fotografie, 
Jannie 

  

mailto:secretaris@lafv.nl
mailto:tentoonstellingen@lafv.nl
http://www.hesterdenboer.nl/
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LAFV Clubtentoonstelling 2016  Lucht – Land – Water  

Er zijn 43 fotografen en 72 gekozen foto’s. 
Als je niet met een foto meedoet, kun je natuurlijk wel meehelpen! In oktober worden de afdrukken in 
ppt en lijsten gezet. Dat doen we op 10, 17 en 24 oktober vooraf aan de clubavond en in de pauze. Een 
fotograaf die meerdere afdrukken heeft, of er geen ervaring mee heeft, kan dan misschien wel hulp 
gebruiken. 

Om het expositieklaar maken van de foto’s voor de clubtentoonstelling niet al te chaotisch te laten 
verlopen hebben we een verdeling gemaakt over de drie beschikbare maandagavonden. 
We zijn uitgegaan van de achternamen op alfabetische volgorde. 

- 10 oktober – A t/m H (van Henk Aschman t/m  Henk-Jan Hoogenberk) 
- 17 oktober – J t/m R  (Kuno Janssen t/m Helene Roelofs) 
- 24 oktober – S t/m Z (John van Schie t/m Jowan Zonneveld) 

N.B.: Is het voor jou mogelijk al om 19.30 uur te komen: GRAAG! 
Als je alleen op één van de andere avonden kan, ben je dan ook welkom! Laat ‘t dan even weten... 
Lijsten, ppts, naamkaartjes liggen die avond klaar. Er is op de avonden een uitgebreide handleiding 
aanwezig – Gebruik  die. Elkaar helpen is toegestaan – graag zelfs. 
Vragen, onduidelijkheden ? Kom er mee ! 

Bij het in- en uitrichten zijn ook mensen nodig.  

 Dinsdag 1 november: Vervoer van de spullen naar Het Leidse Volkshuis (Apothekersdijk 33a).  
‘s Morgens, ‘s middags en ‘s avonds gaan we daar telkens met een groepje fotografen de 
tentoonstelling inrichten. 

 Maandag 16 januari 2017: ‘s Morgens uitrichten van de expo. En vervoer van de spullen naar de 
Berlagestraat. Hiervoor kun je je ook al aanmelden! 

Heb je tijd? Wil je daar aan meedoen? Geef je dan snel op voor een van de dagdelen.  
Mailadres: jcdegroot@casema.nl. Zet de datum dan ook meteen in je agenda. 

Goede voorbereiding allemaal!  

De tentoonstellingscommissie 

 

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

 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. 
 

  

mailto:jcdegroot@casema.nl
http://fotobond.nl/dag-van-de-fotografie/
http://www.susannemiddelberg.nl/
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

 Foto Individueel 
Inzenden van 4 sept - 20 okt. Max 2 foto’s per genre (Abstract, Model, Natuur, Straatfotografie en 
Open). Openbare bespreking op 27 nov in “De Boodschap” in Rijen. Uit de topgroep worden 50 
foto’s gekozen voor een reizende tentoonstelling, gesponsord door Webprint. 

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

 3e editie: ‘Zo zielig’, maar je mag ook zonder thema inzenden (aangeven bij uploaden). 
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: bij bestuursleden Afdeling 11 (op 
afspraak). 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).  
 

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) 

Bloemen 
Zwart-wit 

– 16 okt 
16 okt – jan 

 

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  

Stadhuis Leiden 
(Atrium Burgerzaken) 

Leiden aan de Rijn ?? 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Leidse Havens – 25 okt  

Jong Quite Quiet 25 okt – jan 

Theehuis Rhijnhof Ambachten: Kapper/grimeur – Medio nov 

Gezondheidscentrum Rijnland 
(Goudeket Fysiotherapie) 

Bruggen, Bijzondere beelden van 
Leiden 2013 en Noorderliefde 

– 10 okt 
 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Jazzfoto’s – Medio nov 
 

Radius Merenwijk Open Podium BplusC – 11 okt  

Café Van Engelen 
(expositieruimte souterrain) 

Marathon: Vrijwilligers – 10 okt 
 

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://fotobond.nl/wedstrijden/foto-individueel-2016/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/2016/06/27/expositie-jong-quite-quiet-in-bibliotheek-nieuwstraat/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/burgerzaken/
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.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
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LAFV Foto-estafette 2016/17 

Uiterlijk op de Begindatum ontvang je de foto van je voorganger in de ketting. Maak hierop een 
creatief vervolg door een element naar keuze uit deze foto over te nemen (bv. beeldelement, kleur, 
concept). Je mag jouw foto bewerken.  
Stuur je foto vóór de Deadline door naar de volgende in de lijst (kopie aan foto-estafette@lafv.nl). Het 
mag ook eerder dan de deadline, dan heeft de volgende meer tijd. Ongeveer een week voor het 
verstrijken van de deadline krijg je een reminder. 
Haal je het door omstandigheden niet, of is je voorganger te laat met versturen, geef dan een seintje 
aan elkaar en aan foto-estafette@lafv.nl. 

Veel succes en inspiratie! 

 
Groep A: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  

 
(Startfoto) 

 
 
 
anke.taal@casema.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

1 Anke Taal 5-okt 9-nov 
 
benmonique@casema.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

2 Ben Tangena 9-nov 14-dec 
 
b.swanenburg@xs4all.nl en foto-estafette@lafv.nl  

3 Boudewijn Swanenburg 14-dec 18-jan 
 
claudia.fotografie@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

4 Claudia van Schoonderwoerd den B. 18-jan 22-feb 
 
debart.vording@gmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

5 Femmy de Bart 22-feb 29-mrt 
 
corentoke@casema.nl en foto-estafette@lafv.nl  

6 Cor Slegtenhorst 29-mrt 3-mei 
 
boelen.ed@hetnet.nl en foto-estafette@lafv.nl  

7 Eduard Boelen 3-mei 7-jun  Terug naar de organisatie:  foto-estafette@lafv.nl  

        

 
Groep B: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  

 
(Startfoto) 

 
 
 
jcdegroot@casema.nl en foto-estafette@lafv.nl  

1 Jannie de Groot 5-okt 9-nov 
 
h.maier@hetnet.nl en foto-estafette@lafv.nl  

2 Hannelore Maier 9-nov 14-dec 
 
j.b.de.bruin@hccnet.nl en foto-estafette@lafv.nl  

3 Han de Bruin 14-dec 18-jan 
 
frans@moquette.nl en foto-estafette@lafv.nl  

4 Frans Moquette 18-jan 22-feb 
 
c.defeber@ziggo.nl en foto-estafette@lafv.nl  

5 Cor de Feber 22-feb 29-mrt 
 
motorminded75@hotmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

6 Esther van de Laak 29-mrt 3-mei 
 
Terug naar de organisatie: 

 
foto-estafette@lafv.nl  

        

 
Groep C: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  

 
(Startfoto) 

 
 
 
yuhuayeh@yahoo.com en foto-estafette@lafv.nl  

1 Yu Hua Yeh 5-okt 9-nov 
 
wimmes1970@hotmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

2 Wim van Oordt 9-nov 14-dec 
 
tonvandervalk@ziggo.nl en foto-estafette@lafv.nl  

3 Ton van der Valk 14-dec 18-jan 
 
vanheuvel.weijnen@wxs.nl en foto-estafette@lafv.nl  

4 Tjark van Heuvel 18-jan 22-feb 
 
simon@sduindam.nl en foto-estafette@lafv.nl  

5 Simon Duindam 22-feb 29-mrt 
 
pseijffert@gmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

6 Pauline Seijffert 29-mrt 3-mei 
 
kunojansen@hotmail.com en foto-estafette@lafv.nl  

7 Kuno Jansen 3-mei 7-jun 
 
Terug naar de organisatie: 

 
foto-estafette@lafv.nl  
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