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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  –  Februari 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 Dit jaar bestaat de LAFV 95 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Voor het 
vorige jubileum heeft de LAFV een prachtig boek gemaakt (‘Door Leidse Ogen’). Ook dit keer heeft 
het bestuur besloten een jubileumboek te laten samen te stellen, met 
de beste foto's van de leden van de afgelopen vijf jaar.  
Hiervoor hebben we een paar helpende handen nodig! Lijkt het je leuk 
een fotoboek samen te stellen en/of  heb je ervaring met het 
samenstellen van een mooie selectie en volgorde, tekstschrijven, 
layout, redigeren of andere nuttige kennis, geef je dan op via 
secretaris@lafv.nl, of meld je bij een van de bestuursleden. 

 Nieuwe leden: Minke Vorstenbosch, Andre Koster, Willem 

van der Graaf   
Opzeggingen: Willem Jan Schipper. 

 

 
Programma komende maand 

Ma 06 feb Vrij Werk en Inspiratie (plenair met moderator) 
Neem max 5 foto's mee op stick. Ook werk van een fotograaf die je bewondert is 
welkom, evt. met eigen werk in dezelfde trant! 

 Parallel: Docu-Mentoraat (sessie 2). Alleen voor deelnemers. Contact: Jannie de Groot. 

Ma 13 feb  Presentatie WG Documentair 

 Presentatie Project Abel  

Di 14 feb Intervisie. Alleen voor deelnemers. Coördinatoren: Fer Kaptein en Paula van Ommen. 

 Parallel: Werkgroepavond Jazz. Contact: Bram van den Berg. 

Ma 20 feb Spreker: Toine Westen  

Di 21 feb Werkgroepavond Portret (binnenshoots in alle zalen). Contact: Noraly Oonk. 

Ma 27 feb Technische avond / workshops 
Informatie volgt nog. 

Ma 06 mrt Thema-opdracht: Lange sluitertijd  

 Parallel: Docu-Mentoraat (sessie 3) Alleen voor deelnemers. Contact: Jannie de Groot. 

 

  

http://www.lafv.nl/
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13 februari: Presentatie project Abel 

De tentoonstellingscommissie heeft iets bijzonders 
in petto! Lijkt het je wat om te exposeren in het café 
van Museum Volkenkunde? Kom dan 13 februari 
naar de presentatie over Project Abel! 

  

 

 

 

20 februari: Spreker Toine Westen 

Toine Westen (1980) is fulltime fotograaf en houdt zich het liefst 
bezig met landschapsfotografie, zowel overdag als ’s nachts. Als het 
even kan, reist zij naar Scandinavië om daar foto’s te maken van 
ruige landschappen en het noorderlicht, maar ook de natuur in 
Nederland vormt voor haar een grote bron van inspiratie.  

Met veel plezier deelt Toine haar kennis tijdens workshops en 
fotoreizen in binnen- en buitenland, waarbij ze haar deelnemers de 
(nachtelijke) natuur laat beleven en fotograferen. Daarnaast schrijft 
zij regelmatig blogs met tips over fotografie en nabewerking in het 
algemeen en nacht- en landschapsfotografie in het bijzonder. 
http://www.fotograferenindenatuur.nl/  Bron: http://natuurfotografie.nl/  

 

6 maart: Thema-opdracht 

Het nieuwe thema is lange sluitertijden.  
Lange sluitertijden kun je gebruiken als er onvoldoende licht is. Al snel zul je dan gebruik maken van 
een statief of ander steuntje voor je toestel. Zo kun je zorgen dat je toch een scherp beeld krijgt. Maar 
je kunt lange sluitertijden ook gebruiken om beweging juist zichtbaar te maken, zoals mensen of 
lichtstralen van passerende voertuigen in een straatbeeld, of waterstromen in een beek. En tenslotte 
kun je lange sluitertijden gebruiken om voetgangers en bewegende delen juist te laten verdwijnen uit 
je foto, of om mensen op verschillende plekken in je foto zichtbaar te maken. Kortom mogelijkheden 
genoeg! Kies eens een invalshoek of techniek die nieuw voor je is en ga experimenteren. Alleen of 
samen. We zien jullie resultaten graag weer komen!  

Stuur je foto (maximaal 2) in beamerformaat (hoogte 1080 px) uiterlijk 4 maart 2017 naar thema-
opdracht@lafv.nl 

Paula en Miranda 

     

  

http://www.fotograferenindenatuur.nl/
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Bondsfotowedstrijd 

Er waren dit jaar maar liefst 140 inzendingen uit de hele club. De commissie had hieruit 
onderstaande voorselectie van 20 samengesteld, onder toeziend oog van een vertegenwoordiger 
van het bestuur. Op de clubavond van 23 januari hebben de clubleden gestemd voor de 
eindselectie. Hieronder de uitkomst van de stemming. De bovenste 10 beelden (blauw gemarkeerd) 
gaan door naar de Bond.  

 

Gefeliciteerd aan de makers! 
De geselecteerde foto’s beelden moeten als print + digitaal naar de Bond worden verzonden. 
Fotografen moeten zelf voor een afdruk zorgen. Hiervoor geldt de reguliere LAFV-subsidie van €3 
per print (declareren met bonnetje). 

Eisen aan de af te drukken foto’s: 

 Afmeting van de foto’s is vrij. Verplichte buitenmaat: 40 x 50 cm, max 5 mm dik. 

 Zorg voor een goede afdruk, een slechte of slordige afdruk gaat je (en de club) punten kosten. 

 De foto dient te zijn aangebracht op stevig materiaal (hoeft geen passe-partout te zijn). 

 Gebruik voor het plakken géén schildertape (beschadigt de andere foto’s), maar goed plakband.  

 Als een foto niet netjes wordt ingeleverd of andere foto’s beschadigt, dan kan de jury weigeren 
om deze foto te beoordelen! 

Afdruk uiterlijk 20 februari inleveren bij Wim van Oordt (zie ledenlijst) of op een clubavond. 
 
Eisen aan de digitale bestanden: 

 JPEG, maximale kwaliteit 

 Formaat: langste zijde 1500 pixels 
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 Kleurruimte sRGB  

 Bestandsnaam: lidnummer (zie ledenlijst) + naam + volgnummer. 
Gaarne sturen naar: wimmes1970@hotmail.com 
 
Openbare bespreking van de uitslag: 
Zondag 2 april, Van der Valk Hotel Rotterdam – Blijdorp (Energieweg 2, Rotterdam). 
Algemene bespreking: 10.30 uur - 12.30 uur. Clubbesprekingen: 13.30-16.00 uur. 
Parkeren is gratis: Er is voldoende parkeergelegenheid bij Van der Valk of Blijdorp. Gratis uitrijkaart via 
de balie van Van der Valk (wel even opgeven op welke van de 2 parkeerplaatsen u staat). 
 
 

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

 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. 
De inlevertermijn voor deze wedstrijd is inmiddels verstreken.  

 Maandag 10 april 2017 Voordracht van Rik Suermondt (Utrecht): De foto als hedendaagse 
kunst. Locatie: Fotoclub Alphoto, Maranathakerk in Alphen aan den Rijn (Raadhuisstraat 82-
84 / hoek Jongkindt Coninckstraat, op loopafstand van het station). Aanvang 20.00 uur, einde 
uiterlijk 22.30 uur. Voor meer informatie zie www.riksuermondt.nl.  

 Datum nog bepalen: Bespreking Bondsfotowedstrijd 2017 bij de LAFV. 

 Afdelingsmentoraat Portretfotografie door Gerard Hol: 20 september, 7 oktober, 1 november 
en 29 november. Locatie: Zevenhuizen. 
 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

Let op! Foto’s mogen maar éénmalig worden ingezonden voor Foto Online, Foto Individueel, 
Bondsfotowedstrijd en Foto Nationaal. Heb je dus ingezonden voor één wedstrijd of Foto Nationaal, 
dan mag je dezelfde foto (of een uitsnede daarvan) niet nóg een keer inzenden voor een andere 
wedstrijd of Foto Nationaal. 

 Foto Online 
Editie 1, thema ‘Feest’: inleveren t/m 15 februari. Uitslag begin maart. 
Editie 2, thema n.t.b.: inleveren 1 mei – 15 juni. Editie 3, thema n.t.b.: inleveren 1 okt – 15 nov.  

 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. Sluitingsdatum voor inleveren 
is voorbij. 
Bespreking Maandag 20 februari 2017 bij fotoclub Daguerre, Leiderdorp. Buurtcentrum 
Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19. Aanvang 20.00 uur.  

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

  

mailto:wimmes1970@hotmail.com
http://www.riksuermondt.nl/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2017/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
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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) 

Cafe van Engelen  
(Souterrain) 

Jazz in Leiden (zwart-witfoto’s) – 14 maart 

 

Stadhuis Leiden 
Kleine vitrine Burgerzaken 
Grote vitrine Burgerzaken 

 
Jazz in Leiden (kleurenfoto’s) 
Lucht - Land - Water (selectie) 

 
– begin maart  
– begin maart 

Aalmarktzaal 
(Foyer, alleen met ticket) 

Jong Quite Quiet – ? feb 

Open Podium BplusC ? feb – n.t.b. 

Kunstcafe De Oude School 
(Dorpsstraat 40, Warmond) 

Het Beste van de LAFV – 4 maart 

Theehuis Rhijnhof Winter op Rhijnhof Binnenkort  

Radius Merenwijk Vrije tijd in de Kooi – medio maart  

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 

Permanent 
 

 

Stedenbanduitwisseling Leiden – Torun (Polen) 

Ieder jaar vindt er vanuit Leiden een uitwisseling plaats met onze partnerstad Torun in Polen. De 
doelstelling is met allerlei verenigingen wederzijds contacten te leggen en stedenband te verstevigen. 
Vanuit Torun komt er van 14 t/m 17 juni een bus naar Leiden, en van 17 oktober t/m 22 okt gaat er 
een bus met Leidenaren naar Torun.  

Het is een lange busreis: ‘s nachts rijden met een stop in Potsdam. Dit jaar is als extra uitstapje een 
dagexcursie naar de havenstand Gdansk gepland. De kosten van de busreis waren vorig jaar € 145,-  Bij 
hotel komt daar € 50,- per dag bij. Overnachten bij een gastgezin kan ook. Dan is een kado voor het 
gastgezin mee te nemen.  

Welke LAFV-ers zouden het leuk vinden om hierbij aan te sluiten?  
Torun heeft een fotoclub. Daar zullen we contact mee hebben. Van ons wordt dan b.v. verwacht 
belangstellenden mee te nemen op een wandeling door Leiden. En als groep mee te doen met de 
gezamenlijke maaltijd. Als je zou willen, zou je een overnachtingsplaats kunnen bieden. 

Zie ook: www.leiden-torun.eu/stedenband.htm en http://whc.unesco.org/en/list/835/gallery/.  

Heb je belangstelling: Laat dat mij dan svp vóór 7 februari per mail weten (jcdegroot@casema.nl).   
De definitieve inschrijving is in het voorjaar. Daarna is een bijeenkomst over afspraken en programma.  

Vriendelijke groet, Jannie de Groot 

 

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
https://cafevanengelen.nl/
http://www.lafv.nl/2017/01/12/de-lafv-swingt-met-u-mee-in-cafe-van-engelen/
http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/burgerzaken/
http://www.lafv.nl/2017/01/12/de-lafv-swingt-met-u-mee-in-cafe-van-engelen/
http://www.lafv.nl/2016/10/30/clubtentoonstelling-2016-lucht-land-water/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.kunstcafewarmond.nl/
http://www.lafv.nl/2016/06/27/expositie-jong-quite-quiet-in-bibliotheek-nieuwstraat/
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://www.leiden-torun.eu/stedenband.htm
http://whc.unesco.org/en/list/835/gallery/
mailto:jcdegroot@casema.nl
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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: 

  
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: 

  
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: 

  
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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