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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

LAFV NIEUWSBRIEF  –  November 2016 Archief (website) 

Mededelingen 

 2017: 95 jaar LAFV! Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Er zijn al wat ideeën over hoe we dit zouden kunnen vieren, 
maar het bestuur kan dit uiteraard niet alleen. We zoeken daarom jou! 
Heb jij leuke plannen hoe we het jubileum zouden kunnen invullen? En 
vindt je het ook leuk om te zorgen dat die plannen werkelijkheid 
worden? Wordt dan lid van de jubileumcommissie en organiseer ons 
verjaardagsfeest! Opgeven kan tot 1 december 2016 
via bestuur@lafv.nl.  

 Het mentoraat 2016-2017 door Hester den Boer kan i.v.m. te weinig belangstelling helaas niet 
doorgaan. De betaalde bijdrage zal worden teruggestort. Er vindt wel een eigen mentoraat van de 
Werkgroep Documentair plaats. Dit zit inmiddels vol. 

 De eerder aangekondigde Dag van de Vrijetijdsfotografie (5 november, Apeldoorn) van de 
Fotobond is afgelast. 

 Voor wie de Contributie nog niet heeft betaald: Z.s.m. € 55 overmaken op rekening NL 41 INGB 
0003135098 t.n.v. Leidse Amateur Fotografen Vereniging o.v.v. “Contributie 2016-17 + je naam”. 

 De Technisch/facilitaire commissie is op de ALV nieuw leven ingeblazen. Frans Moquette wil de 
commissie 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 nog leden die deel willen uitmaken van de commissie en 
daarnaast vrijwilligers die op toerbeurt helpen. Graag aanmelden via secretariaat@lafv.nl. 

 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. 

 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: Marion Rot    
Opzeggingen: Hans de Sterke 

 

 

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

Di 01 nov, 20:00 Fotobewerken 
Alleen voor deelnemers. Coördinator: Henk Aschman. 

Zo 06 nov, 14:15 Met andere Ogen 
Trefpunt: Café Burgerzaken (Breestraat 123). Thema: Details van de stad.  
Iedereen is welkom. Aanmelden niet nodig. Coördinator: Jowan Zonneveld. 

Ma 07 nov, 20:00 Werkgroepavond op maandag  
Werkgroep Natuur (clubgebouw) + ZPP (elders) 

Di 08 nov, 20:00 Intervisie  
Alleen voor deelnemers. Coördinatoren: Fer Kaptein en Paula van Ommen. 

Di 08 nov, 20:00 Werkgroepavond Urban 

Ma 14 nov, 20:00 Presentatie WG Urban 
Als er nog tijd is: Vrij werk 

Ma 21 nov, 20:00 Workshop Cyanotypie (blauwdruk) door PAR  

Di 22 nov, 20:00 Werkgroep Portret (alle zalen) 

Ma 28 nov, 20:00 Thema-opdracht: Symmetrie  

 

28 november: Thema opdracht Symmetrie 

Het nieuwe thema is Symmetrie. Symmetrie vind je overal om je 
heen, in de natuur in planten en bloemen, in ons lichaam, maar net 
zozeer in de architectuur en het landschap. En voor zover het er nog 
niet is, kun je met fotobewerking ook de mooiste figuren en 
patronen creëren tot een symmetrisch geheel. Maar kies je dan 
voor de perfecte symmetrie, of laat je nog een klein onderdeel in 
je foto zijn eigen gang gaan? 

In kleur of zwart wit. Ga op zoek en experimenteer. Het thema is vanuit allerlei mogelijke invalshoeken 
technieken te benaderen. Verras ons met jouw uitwerking en stuur je foto in beamerformaat (hoogte 
1080 pix) voor 25 november naar thema-opdracht@lafv.nl. Je mag max. 2 foto's insturen. 
  

21 november: Workshop Blauwdruk (Cyanotypie) door PAR 

Janet Keukelaar van Galerie Print - Art - Read (PAR) verzorgt een 
workshop in deze oude fotografische techniek. Door middel van 2 
chemicaliën, opgelost in water, kan aquarelpapier lichtgevoelig 
gemaakt worden voor UV-licht. Deze techniek werkt zonder donkere 
kamer. Het enige dat nodig is, zijn de chemicaliën, de zon en een mooi 
onderwerp. Tijdens de workshop wordt hiervoor een zonnebank 
gebruikt. Waar het UV-licht het papier raakt, ontstaat de mooie blauwe 
kleur. Waar het wordt tegengehouden, blijft het wit. 

Tijdens de workshop mag je zoveel afdrukken maken als je wil, dus je kunt steeds nieuwe dingen 
uitproberen. Voor alle benodigdheden wordt gezorgd, maar je kunt zelf voorwerpen meenemen, die je 
wilt belichten. Nadere instructies volgen.  

De workshop wordt deels betaald door de LAFV, maar we vragen aanvullend een eigen bijdrage van 
€10. Meld je aan via secretaris@lafv.nl en maak het bedrag over op rekening NL 41 INGB 0003 1350 98 
t.n.v. Leidse Amateur Fotografen Vereniging o.v.v. "Workshop PAR + je naam". Je aanmelding is pas 
definitief bij ontvangst van de betaling. Er kunnen max. 30 mensen meedoen.  

http://www.lafv.nl/event/fotobewerken-2/
http://www.lafv.nl/event/met-andere-ogen-3/
http://www.lafv.nl/event/bespreekavond-werkgroepen/
http://www.lafv.nl/event/bespreekavond-werkgroepen/
http://www.lafv.nl/event/intervisie-2/
http://www.lafv.nl/event/kleine-zaal-nog-beschikbaar-6/
http://www.lafv.nl/event/presentatie-werkgroep-2/
http://www.lafv.nl/event/workshop-technische-uitleg/
http://www.lafv.nl/event/portret-2/
http://www.lafv.nl/event/thema-2/
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://www.print-art-read.nl/workshops/
mailto:secretaris@lafv.nl
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In Memoriam – Koos Davidse 

Koos was al heel lang lid van de LAFV, namelijk vanaf december 1987. Zoals hij zelf wel 
eens vertelde “viel hij met zijn neus de boter”, want de LAFV had een trip gepland naar 
fotoclubs in Pilsen en Praag en Koos besloot mee te gaan. Ook bij het derde bezoek aan 
Tsjecho-Slowakije 2 jaar later was Koos van de partij. 

Fotografisch was Koos actief op verschillende terreinen. Zo was hij al vroeg lid van  de 
werkgroep Stedelijke verkenning  maar was hij ook een van de leden van het eerste uur van de 
werkgroep Jazz. Later werd hij ook lid van de werkgroep Documentaire. Op landelijk niveau was hij 
jaren lang lid van de landelijke werkgroep Journalistiek.  

Koos was echt een fotograaf van de wereld om hem heen, zoals Koos hem zag. Hij had een scherp oog 
voor leuke details, spannende vormen, maar vooral ook van mensen in diverse situaties. Het “goede 
moment”, vaak komisch, soms ontroerend. Beroemd waren zijn foto’s van de Leidse Drie Oktober 
Optocht en dan vooral voorafgaand aan de optocht zelf, bij de start. Ook van de Straatparade van het 
Zomerfestival in Rotterdam heeft hij vele malen foto’s van laten zien. 

De waardering voor zijn werk kwam ook tot uiting in de vele prijzen die hij heeft gewonnen. 
Geldprijzen, een aantal keren een camera maar vaak ook gewoon de eeuwige roem. Ook zijn veel van 
zijn foto’s uitgekozen voor de Leidse gemeentelijke kalender, gemeentelijke beleidsstukken e.d. Vele 
jaren koos de organisatie van de Jazzweek een foto van Koos om ingelijst aan de sponsors te geven als 
dank voor hun financiële bijdrage. De laatste jaren kreeg ook in het Magazine van BplusC  een foto van 
Koos (bijvoorbeeld van de Open Dag) een prominente plaats. 

Voor Koos was een foto vooral een afdruk. Lang na de intrede van de beamer waren de prints van Koos 
een vast onderdeel van de eigenwerkavonden van de LAFV. 

Wij zullen Koos als mens en als fotograaf nog lang blijven herinneren. 
Koos is 85 jaar geworden. 

Met dank aan Bram van den Berg en Martin Bergwerff 
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3e etalage-expositie: Wintertijd 

Doe mee met de 3e expositie in onze etalage in de Maarsmansteeg! Onderwerp: Wintertijd.  
Deze expositie wordt gehouden van eind november tot begin januari (precieze datum wordt nog 
vastgesteld).Stuur zo snel mogelijk je beste foto’s in! Er is plaats voor 15 foto’s; de eerste 15 inzenders 
doen mee. De werkwijze is als volgt: 

1. Zet je in te sturen foto&#39;s (maximaal 3) om naar ons beamerformaat: hoogte = 1080 pixels 
2. Stuur deze (maximaal 3) foto’s vóór 11 november 2016 naar: tentoonstellingen@lafv.nl 
3. Bewaar de originelen van je ingestuurde foto’s. 
4. Na selectie wordt z.s.m. bekend gemaakt welke van je foto’s is geselecteerd om af te drukken. 
5. Het afdrukformaat is 30*45cm 

Veel succes!  
Namens de ‘etalage-commissie’, Hannelore Maier 

 

Inrichting Clubtentoonstelling – Bedankt! 

Het is gelukt! Alle 66 foto’s en 6 grootformaten hebben hun plekje in Het Leidse Volkshuis gekregen.  
Het zelf printen en expositieklaarmaken van de foto’s in ppt en lijsten is iedereen gelukt; vaak 
zelfstandig, soms met hulp van andere fotografen. Anna leende 6 van haar grote lijsten uit voor de 
expositie; Eelke plakte de grote foto’s zorgvuldig in de ppts. 

Op maandagmorgen 31 oktober was het perfect weer en niet te druk in de stad. Eelke en Bram hebben 
het vervoer van alle lijsten geregeld. Alle spullen kregen een veilig plekje in Het Leidse Volkshuis. ‘s 
Middags hebben Bert en Jannie alle draden nog eens geteld en er op verschillende wanden nog draden 
bijgehangen. Hannelore is die middag alvast begonnen met het inrichten van de vitrine. 

Op dinsdag 1 november zijn een ochtend- en een middagploeg actief geweest. ‘s Ochtends lukte het 
met Eelke, Hannelore, Willem, Femmy, Rina, Yvonne en Jannie de eerste verdieping en een deel van de 
begane grond in te richten. Henk en Bram hebben heel secuur de grote lijsten een mooie plaats 
gegeven. In de middag was er tijd voor de tweede verdieping. Henk, Yu. Marijke, Henk-Jan, Eelke, 
Bram Hannelore en Jannie waren hierbij actief. ‘s Avond bij het inloopuur van half 7 tot half 8 was er 
een gezellig groepje kijkers. Na het kijken was er een drankje in de foyer.  

Vertel vrienden, familie en kennissen over onze tentoonstelling! Er is vaak drukte in Het Leidse 
Volkshuis bij conferenties, cursussen en optredens ... dus veel mogelijke kijkers. 

Op 16 januari ruimen we alles weer op. Er is nog ruimte voor en paar helpers op die morgen.  
jcdegroot@casema.nl. 

Bedankt voor alle hulp en samenwerking!  

Namens de tentoonstellingscommissie,  
Jannie de Groot. 

mailto:jcdegroot@casema.nl
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Tip voor feedback op series en projecten: Fotoreview van de Fotobond 

Wil je feedback op een serie of project? De club en ook wedstrijden 
zijn meestal meer gericht op individuele foto’s. De Fotobond draait 
tot begin december een proef met een nieuwe vorm van bespreking: 
Fotoreview. Hierbij krijg je persoonlijk én deskundig advies over je 
serie of project, zodat je een steuntje in de rug krijgt om weer verder te gaan.  
De uitvoering is in handen van Bondsmentoren onder coördinatie van de Taakgroep Opleiding & 
Sprekers. Na afloop van deze proefperiode wordt gekeken of Fotoreview wordt toegevoegd aan de 
service voor leden van de Fotobond. 
Je kunt t/m 3 december 2016 je foto’s insturen via het formulier op de site: 
http://fotobond.nl/informatie/taakgroep-opleidingen-sprekers/fotoreview/  

 

Reserveer nu! Jaarboek Fotobond 2016 

Fotobondleden maken prachtig werk, en daar zijn we trots op! Die trots en dat werk willen we delen 
met al onze leden én iedereen buiten de Fotobond. We hebben een inspirerend ‘Fotobond Jaarboek 
2016’ samengesteld, dat een representatief beeld geeft van de stand van zaken in de Nederlandse 
vrijetijdsfotografie in 2016. De selectiecommissie bestond dit jaar uit: Roos Aldershoff (Architectuur), 
Jeroen Hendriks van Draumlist (Fotomanipulatie), Jan Vermeer (Natuur), Katharina Pohlmann 
(Journalistiek) en Carla van de Puttelaar (Portret).  

Van de LAFV staan er 7 leden met een foto in: Yvonne van Dam, Carla 
Matthee, Frans Moquette, Helene Roelofs, Piet van der Star, Boudewijn 
Swanenburg en Ton van der Valk. 

Leden van de Fotobond kunnen hun exemplaar van het Jaarboek reserveren. 
Het boek kost € 22,00 (mogelijk plus € 8,95 verzendkosten. Er wordt gezocht 
naar de goedkoopste optie). Om een goed beeld te krijgen, hoeveel mensen 
het boek willen hebben, verzoeken we je in te tekenen op het boek, via de 
website. Deze intekenactie loopt t/m 11 november 2016. Na 14 november 
2016 ontvang je bericht, met nadere informatie over de wijze van betalen en 
hoe we gaan verzenden. De levering van het boek vindt plaats in de laatste 
week van november. 

 

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

 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. 

 

  

http://fotobond.nl/informatie/taakgroep-opleidingen-sprekers/fotoreview/
http://fotobond.nl/jaarboek-fotobond-2016/
http://fotobond.nl/jaarboek-fotobond-2016/
http://www.susannemiddelberg.nl/
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

 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) 

BplusC Het Leidse Volkshuis 
(alle verdiepingen) 

LAFV Clubtentoonstelling 2016:  
Lucht – Land – Water  

1 nov – 15 jan  

 

Kunstcafe De Oude School 
(Dorpsstraat 40, Warmond) 

Het Beste van de LAFV 15 nov – Ntb 

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

Zwart-wit 
Daarna: Wintertijd. 

– Eind nov 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Jong Quite Quiet 8 nov – jan 

Stadhuis Leiden 
(Atrium Burgerzaken) 

Leiden aan de Rijn – Ntb  

Theehuis Rhijnhof Ambachten: Kapper/grimeur – Medio nov 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Jazzfoto’s – Medio nov 
 

Buurthuis De Kooi 
Driftstraat 49 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende foto’s. 

Voorlopig 
 

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-online/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.kunstcafewarmond.nl/
http://www.lafv.nl/2016/06/27/expositie-jong-quite-quiet-in-bibliotheek-nieuwstraat/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/burgerzaken/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
http://www.libertasleiden.nl/c/huizen-van-de-buurt/lb10586/de-kooi
http://www.lafv.nl/2014/11/02/leven-in-de-kooi/
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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