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www.lafv.nl 
 

http://www.facebook.com/LeidseAFV  

http://twitter.com/lafv1922   

  

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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

LAFV NIEUWSBRIEF  –  December 2016 / Januari 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 Binnenkort start weer de Bondsfotowedstrijd. Stuur voor 10 januari je max 5 mooiste foto’s in 
aan de interne commissie. Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.  

 Doe mee aan de Fotobond In Beeld Enquête! De redactie en het bestuur van de Fotobond willen 
graag weten hoe de lezers denken over het kwartaalblad. Alle leden wordt gevraagd de enquete in 
te vullen (www.fotobond.nl/enquete). Invullen kost hooguit 10 minuten en kan t/m 24 december. 

 Nieuwe leden: Roberto Donadio    
Opzeggingen: Gert Voerman, Sjoerd Wolterink. 

 

 

 
Programma komende maand 

Zo 04 dec, 11:00 Met andere Ogen 
Trefpunt: Brasserie Streeder (Terweeweg 5, Oegstgeest). Thema: Details van de 
stad. Iedereen is welkom. Aanmelden niet nodig. Coördinator: Jowan Zonneveld. 

Ma 05 dec, 20:00 Vrij Werk (Tafeltjes + Plenair) met Sinterklaaslekkers 
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 12 dec, 20:00 Spreker: Bianca van Soest  

Di 13 dec, 20:00 Intervisie  
Alleen voor deelnemers. Coördinatoren: Fer Kaptein en Paula van Ommen. 

 Tevens: Werkgroepavond Urban 

Zo 18 dec, 12:00 Fotosprint  
Trefpunt: Café Van Engelen (Nieuwe Rijn 1) 

Ma 19 nov, 20:00 Presentatie WG Natuur 
Als er nog tijd is: Vrij werk 

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

 Tevens: Werkgroepavond Jazz 

Ma 26 dec, 20:00 Kerst, geen clubavond 
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http://www.fotobond.nl/enquete
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2 

 

Ma 02 jan, 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 09 jan, 20:00 Presentatie WG Zonder Passe-partouts 
Na de pauze: Vrij werk 

Ma 16 jan, 20:00 Thema-avond: Stilleven met kaars  

Ma 23 jan, 20:00 Bondsfotowedstrijd – Selectie door de club  

Di 24 jan, 20:00 Portret shoots (alle zalen) 

Ma 30 jan, 20:00 Werkgroepavond Docu + Natuur 

Di 31 jan, 20:00 Fotobewerken 
Alleen voor deelnemers. Coördinator: Henk Aschman. 

 

12 december: Spreker Bianca van Soest 

Bianca van Soest is een enthousiaste amateurfotografe van 
fotoclub Diafragma uit Leidschendam. Ze is in vele genres thuis 
(architectuur, urbex, straatfotografie, Hollandse landschappen, 
koeienportretten, …), heeft een goed oog voor compositie, 
detail en licht en een eigen, vaak wat duistere bewerkingsstijl. 
De afgelopen jaren is ze geregeld in de prijzen gevallen bij 
wedstrijden van de Fotobond.  

 

16 januari: Thema opdracht Stilleven met kaars 

Nog een maand en dan luiden wij het jaar 2016 alweer uit. Het is de tijd van gezelligheid, lichtjes, 
kaarsjes, gekleurde lampjes, kortom, een inspirerende maand om het thema Stilleven met kaars uit te 
voeren.  

Wij dagen jullie opnieuw uit om een nieuwe foto te maken, en niet op zoek te gaan in je fotoarchief. 
Laat je inspireren door tijdschriften, etalages, folders, of vaar blind op je eigen innerlijke creatieve 
geest. Het is de bedoeling dat je de foto maakt binnen de muren van je eigen huis, met één of meer 
kaarsen. Maak je er niet te gemakkelijk vanaf met de welbekende fles wijn en glas bij kaarslicht, maar 
creëer een waar meesterwerk, dat Rembrandt doet verbleken. 

Stuur je foto (maximaal 2) in beamerformaat (hoogte 1080 px) uiterlijk 13 januari 2017 naar thema-
opdracht@lafv.nl 

Wij wensen jullie heel veel succes bij het uitvoeren van de opdracht! 

Paula en Miranda 

    

http://www.lafv.nl/event/bfw-selectie-door-de-club-2/
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Bondsfotowedstrijd, inleveren voor 10 januari! 

De Bondsfotowedstrijd staat weer voor de deur. Dit jaar 
willen we iedereen voldoende tijd geven om mooie foto's 
te selecteren. Vandaar dat het ons goed leek om alvast 
een oproep te doen om foto's in te sturen. Ook dit jaar 
hebben we weer veel mooie foto's voorbij zien komen. De 
Bondswedstrijd is bij uitstek geschikt om onze club te laten 
zien. Vorig jaar zijn we op een zeer goede 45ste plaats 
geëindigd met 211 punten en het streven is om in 2017 
net zo goed of beter voor de dag te komen. 

Even een korte samenvatting voor de nieuwe leden: De 
commissie, bestaande uit Wim van Oordt, Miranda Kaltner, 
Claudia van Schoonderwoerd den Bezemer, Andor 
Kranenburg en Joost Wensveen, zal de selectie begeleiden. Uit de gehele club worden uiteindelijk 10 
beelden afgevaardigd naar de Bond, waarbij maximaal 2 beelden (voorheen 3) van dezelfde maker 
mogen zijn. De beelden worden afgedrukt en in een 40x50 cm passe-partout gepresenteerd, de 
binnenmaat van de foto mag variëren. 

Om te selecteren vragen we jullie om kritisch door je fotomateriaal van afgelopen jaar te gaan en je 
beste foto's (maximaal 5) van het afgelopen jaar op te sturen naar fotowedstrijd@lafv.nl. Foto's graag 
digitaal (alleen jpg) in beamerformaat (1080 px hoog). Geef een bestandsnaam die makkelijk te lezen is 
voor de commissie, bestaande uit voor- en achternaam + volgnummer van je foto. De inleverdeadline 
voor de digitale bestanden is dinsdag 10 januari 2016. 

De Commissie zal een voorselectie doen van tenminste 20 foto's, waaruit de clubleden de beste 10 
mogen kiezen. Iedereen mag inleveren, ook commissieleden. Commissieleden mogen tijdens de 
voorselectie echter niet op hun eigen foto stemmen. Bij de voorselectie zal ook een afgevaardigde van 
het Bestuur aanwezig zijn. De bespreking en eindselectie op de club zal plaatsvinden op maandag 23 
januari 2017. Reserveer deze datum dus alvast in je agenda. We zullen de foto's op de beamer 
presenteren en proefafdrukken maken zodat mensen makkelijk kunnen vergelijken en selecteren. 

De uiteindelijke afvaardiging voor de Bondsfotowedstrijd zal dus op de club gekozen worden en 
bekend gemaakt worden op 23 januari 2017. De betreffende fotografen worden tevens via email op de 
hoogte gebracht omdat het toevallig kan zijn dat een maker er niet is. 

Wij wensen iedereen die mee wil doen veel succes met het selecteren van zijn of haar beste foto(s). 

De Wedstrijdcommissie 
 

LAFV Fotosprint 

Op zondag 18 december wordt de derde LAFV Fotosprint 
gehouden. Verzamelen bij Café van Engelen (Nieuwe Rijn 1, 
Leiden) om uiterlijk 12.00 uur. 

De Fotosprint is een versnelde versie van de fotomarathon. 
Om 12.15 uur verspreiden de deelnemers zich individueel. 
Kort daarna krijgt elke deelnemer een SMS bericht met 
daarin foto thema nr. 1. Deze opdracht dient voor een 
bepaalde tijd gefotografeerd te worden. Daarna volgen, in 
wisselende tijdstippen na elkaar, opdracht 2, 3 en 4. 

De foto’s moeten in de juiste volgorde worden gemaakt. Je 
mag wel meer foto’s van een thema maken, maar bij je 

Winnende foto van Femmy de Bart bij het 
thema ‘Bewegend’ op de vorige Fotosprint. 

© Joost Wensveen, 23 punten in 2016. 

mailto:fotowedstrijd@lafv.nl
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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! 

Hierna komen de deelnemers weer samen in Café van Engelen om de 4 jpeg-bestanden in te leveren 
en gezamenlijk wat te drinken en na te praten. 

Voorwaarden en regels voor de LAFV Fotosprint: 

 Begin met een lege USB kaart. Dat scheelt heel veel tijd bij de jurering. 

 De foto opdrachten / thema’s moeten in de opgegeven volgorde (1, 2, 3 en 4) digitaal 
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 jpg foto’s te maken; 

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

Aanmelden: 
Er is plaats voor 12 deelnemers, dus geef je snel op! Dat kan tot uiterlijk 13 december 2016 via email 
helener@ziggo.nl. Zet in de mail jouw naam en 06-nummer. 

Frans, Helene en Femmy 
 

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

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

 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).  
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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 Het Leidse Volkshuis 
(alle verdiepingen) 

LAFV Clubtentoonstelling 2016:  
Lucht – Land – Water  

– 15 jan  

 

Kunstcafe De Oude School 
(Dorpsstraat 40, Warmond) 

Het Beste van de LAFV 15 jan – Ntb 

Etalage Maarsmansteeg Wintertijd. – jan 

Aalmarktzaal, Foyer 
(alleen met ticket) 

Jong Quite Quiet – begin jan 

Stadhuis Leiden 
(Atrium Burgerzaken) 

Leiden, stad van inspiratie – Ntb  

Theehuis Rhijnhof Lichtjesavond 2015 – medio jan 

Radius Merenwijk Open Podium BplusC (deel 2) – medio jan 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Leiden en Bruggenfoto’s – mrt 
 

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 

 

 

2 tentoonstellingen van Rob Beurse  

Een wijk om even stil te zijn 
In 2015 en 2016 vroeg Rob bewoners van de Professoren- en 
Burgemeesterswijk wat hun favoriete plek in de wijk is en 
waarom ze dat vinden. De tentoonstelling laat in 18 foto’s en 18 
ontboezemingen het resultaat zien. Een van de bewoners noemt 
de wijk ‘een wijk om even stil te zijn’. Dat werd de titel van de 
tentoonstelling en het bijbehorende boekje. 
De tentoonstelling is te zien van 18 dec t/m 20 jan in de 
Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, op de uren dat de kerk 
open is. Op 17 december om 17.00 uur vindt de opening 
plaats. U ben van harte uitgenodigd. 
  
Bevroren in de tijd 
Rob heeft op tot 13 januari ook een tentoonstelling in Holset bij 
Vaals onder de titel ‘Bevroren in de tijd’. Beetje uit de buurt, 
maar mocht je toevallig in de buurt zijn, bijvoorbeeld in verband 
met de kerstmarkt in Valkenburg of Aken, dan is een bezoekje 
zeker de moeite waard.  
Meer info vindt je op: 
http://www.vvvzuidlimburg.nl/agenda/detail/expositie-
bevroren-in-de-tijd/64380/  

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.radiuswelzijn.nl/
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
http://www.vvvzuidlimburg.nl/agenda/detail/expositie-bevroren-in-de-tijd/64380/
http://www.vvvzuidlimburg.nl/agenda/detail/expositie-bevroren-in-de-tijd/64380/
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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: 

  
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: 

  
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: 

  
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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