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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  –  April 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 Op 12 juni is de jaarlijkse Clubwedstrijd, met dit keer Bianca van der Werf als jury! Stuur je foto 
(liefst reisfotografie, landschap, industrieel erfgoed of fine art) uiterlijk 
9 juni in. Meer info hierna. 

 Nieuwe leden: Birgid Zaaijer,  Martine Epskamp   
Opzeggingen: Rob Beurse. 

Verslag Activiteitenmarkt 20 maart 

Op 20 maart werd de z.g. LAFV Activiteitenmarkt gehouden. Er was gelegenheid om in ongedwongen 
sfeer, met drankje en hapje, kennis te nemen van lopende activiteiten, mee te denken over nieuwe 
activiteiten om op die manier meer wisselwerking en kruisbestuiving tot stand te brengen. 

 Voor het 95-jarig jubileum komt er een ‘jubileum product’. Een aantal leden heeft zich aangemeld 
om hier vorm aan te geven. Voor ieder lid is er gelegenheid om zijn beste werk van de afgelopen 
vijf jaar te presenteren. Contact: cvdbrugge@gmail.com   

 De documentaire werkgroep nodigt ook leden buiten de werkgroep uit om mee te doen met het 

project waarbij alle Leidse huizen met huisnummer 95 worden vereeuwigd.  
Contact: minkevorstenbosch@gmail.com  

 Door BplusC zijn we gevraagd een tentoonstelling met het thema ‘De Stijl’ samen te stellen. Een 

60-tal nieuwe foto’s van leden krijgen in september en oktober een plaats in het Volkshuis.  
Contact: bram.vandenberg47@gmail.com  

 Het Leids Amateur Kunst Festival (http://www.leidsamateurkunstfestival.nl/) vindt plaats van 26 
t/m 29 oktober 2017. De manier waarop wij daaraan meedoen word nu uitgewerkt. 
Contact: b.swanenburg@xs4all.nl  

 Het Singelpark toonde vorderingen en plannen. Contact: wjvanderkley@ziggo.nl  

 Verder was er aandacht voor de stedenbanduitwisseling met Torun. 
Contact: jcdegroot@casema.nl  

Er werd voor gepleit een dergelijke bijeenkomst minstens een maal per jaar in het programma op te 
nemen. 

Programma komende maand 

Ma 03 apr Bespreking Bondsfotowedstrijd (bij ons!), door jurylid Herman Schartman. 

 Parallel: Docu-Mentoraat (sessie 4) Alleen voor deelnemers. Contact: Jannie de Groot. 

Ma 10 apr Workshopavond: Tabletop-fotografie  
Neem je camera, statief, flits/licht en creatieve materialen mee. 

Ma 17 apr 2e Paasdag, geen clubavond 

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
mailto:minkevorstenbosch@gmail.com
mailto:bram.vandenberg47@gmail.com
http://www.leidsamateurkunstfestival.nl/
mailto:b.swanenburg@xs4all.nl
mailto:wjvanderkley@ziggo.nl
mailto:jcdegroot@casema.nl
http://www.lafv.nl/event/docu-mentoraat-2/
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Di 18 apr Portret shoots (alle zalen) 

Ma 24 apr Thema-opdracht: Oud  
Indien nog tijd: Vrij werk. 

Ma 01 mei Presentatie WG Jazz 
Na de pauze: Vrij werk. 

Di 02 mei Werkgroep Fotobewerken 

 Parallel: Werkgroep Docu 

Ma 08 mei Bespreekavond Werkgroepen: Er is nog ruimte! 

Di 09 mei Werkgroep Urban. Er is nog ruimte voor een 2e werkgroep! 

Ma 15 mei Vrij werk 

 Parallel: Docu-Mentoraat (5) 

10 april: Workshopavond Tabletop-fotografie 

Op de workshopavond van 10 april gaan we lekker praktisch aan de 
slag, met tabletop fotografie, d.w.z. minilandschapjes en stillevens. 
Neem dus je camera, statief en creatieve materialen mee! Ook een 
flits, zaklantaarn of andere lamp zijn onontbeerlijk. 
Enkele leden nemen een zogenaamde 'lichttent' mee. Als je er ook 
een hebt: welkom! 

Inspiratie:  

 http://www.oogenoptiek.nl/wordpress/tabletop-fotografie/  

 http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/  

 http://www.rommertboonstra.nl/pho/index.htm    

 http://www.carlwarner.com/photographer/all/   

Bruikbare materialen zijn bijvoorbeeld: 

 Speelgoed mannetjes (bv. Playmobil), dieren, bouwstenen, autootjes, dieren etc. 

 Lego bouwstenen. 

 Treinbaan materiaal 

 Inhoud van je fruitschaal en groentela 

 Bonsaiboompjes, miniplantjes, bloemen, takjes (levend of verwelkt) 

 Mosjes etc. Kijk eens tussen de Kerstspullen ;-) 

 Stenen, schelpen etc. 

 Doosjes, blikjes of papier om zelf in een vorm te vouwen. 

 Plakband, lijm, prikkertjes etc om iets te bevestigen. 

Als onder- en achtergronden: 

 Zand 

 Kleedjes of andere stoffen 

 Glas, spiegels etc. 

 Prints van landschapsfoto's of kalenderbladen om als achtergrond te gebruiken! 

Licht: 

 Flitslicht (op statief of stabiliseren op een zakje rijst oid) 

 Kaarsen of waxinelichtjes 

 Spotje of lamp 

 Lichttentje 

We zijn hier naar verwachting de hele avond mee bezig. Kijk bij elkaar mee en leer! 
De resultaten zien we graag terug als vrij werk of op een nader aan te kondigen avond. 

Foto's: Cynthia van der Brugge 

http://www.oogenoptiek.nl/wordpress/tabletop-fotografie/
http://www.digitalefotografietips.nl/fotosmaken/productfotografie/
http://www.rommertboonstra.nl/pho/index.htm
http://www.carlwarner.com/photographer/all/
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24 april: Thema-opdracht: Oud 

Het volgende onderwerp voor ons fotothema is Oud. Ook hier kun je je 
creatieve fotofantasie, volledig de vrije loop laten. Het is een onderwerp dat 
je heel breed kunt interpreteren. Wat is oud en hoe wil ik vastleggen met 
mijn camera? Wordt het een persoon of een ding, een element in de natuur? 
Kan ik iets oud laten lijken? Heb ik er een boodschap bij? Goud van oud, oud 
en wijs, oud en versleten, oud en vergeten ... 

Kortom je krijgt de ruimte om geheel naar eigen inzicht je camera te 
gebruiken, je instellingen op een creatieve manier te gebruiken en te 
fotoshoppen naar eigen idee. 

Wij zijn weer heel benieuwd naar jullie geweldig creatieve inzendingen. Je kunt maximaal 2 nieuwe 
foto’s inzenden (dus alles mag, behalve oude foto s uit je archief ;-). Stuur je foto’s in beamerformaat 
(hoogte 1080 px) uiterlijk 21 april 2017 naar thema-opdracht@lafv.nl.  

Heel veel succes! Paula en Miranda 

Van de Tentoonstellingscommissie: 

1. Hulp nodig voor verplaatsen Clubtentoonstelling ‘LUCHT, LAND, WATER’ 

Er hebben zich al wat mensen gemeld: HEEL GOED! Toch is er nog wat meer HULP NODIG. 
PLAATS : in het Rijnlands Revalidatie Centrum – Wassenaarseweg 501,  Leiden. 
 Di 25 april vanaf 10 uur: Inrichten van de expositie. Nog hulp nodig van 3 tot 4 fotografen.   

 Za 22 juli vanaf 10 uur: Uitrichten en vervoer van de spullen naar de Berlagestraat – hulp nodig 
van 3 fotografen + 1 auto.  

Mail naar  jcdegroot@casema.nl en ZET de datum vast in jouw agenda. 

2. Expositie De Stijl in het Volkshuis 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Leiden de beroemde 
stroming De Stijl is opgericht. In het hele land, maar ook in 
Leiden wordt daar op verschillende manieren aandacht aan 
gegeven. 

Nu heeft BplusC onze club benaderd met het aanbod om in de 
maanden september en oktober (dus incl. periode van de 
Kunstroute) foto’s te exposeren in het Volkshuis rond het 
thema “De Stijl”. 

Op de clubavond van 20 maart hebben wij er al vast wat over gesproken en het idee blijkt echt aan te 
spreken. Het zal dan een activiteit worden die door de hele club zal worden uitgevoerd. Alle leden 
kunnen meedoen. 

Wat betreft de fotografische aanpak zijn er In een eerste brainstorm al een paar ideeën aangedragen. 
Bijvoorbeeld nog aanwezige gebouwen, ornamenten uit de periode van de Stijl, gebouwen waar je 
invloeden van de Stijl in terug kan vinden. Onderwerpen in de geest van de Stijl fotograferen, of in de 
computer bewerken tot De Stijl-plaatjes. Portretten in de geest van die tijd. Opschriften met letters uit 
deze periode. Maar er is vast nog veel meer denkbaar. 
We zoeken dus ideeën en voorstellen. 

Omdat het toch wel een flinke klus is om straks in september zoveel foto’s klaar te hebben, willen we 
een groepje formeren om ideeën te verzamelen en het proces aan te sturen. Op de clubavond 

Foto: Henk Aschman 

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
mailto:jcdegroot@casema.nl
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hebben zich al een drietal leden gemeld, maar we zouden er graag nog een paar mensen bij krijgen. 
De vraag aan jullie is dus: 

 Wie wil in het groepje meedenken en mee helpen? 

 Wie heeft er een leuke idee voor een aanpak, invalshoek voor dit onderwerp? 

 De werkgroepen: zien jullie vanuit je specifieke fotografische discipline een handvat? 

3. Exposeren in de zomermaanden in het Volkshuis 

In de zomermaanden wordt het Volkshuis niet gebruikt voor cursussen e.d., maar er werken wel 
mensen en regelmatig worden delen van het pand verhuurd. Het is dus niet dagelijks maar wel 
regelmatig open. 

De muren zijn in die periode leeg, maar wij mogen daar in die tijd exposeren. Er is dus plek voor een 
individuele of een groepje fotografen om daar werk op te hangen. 

Zie je daar iets in? Laat het ons dan weten. 
We wachten jullie reacties met spanning af. 

Jannie de Groot (jcdegroot@casema.nl) 
Bram van den Berg (bram.vandenberg47@gmail.com) 

LAFV Clubwedstrijd 2017  

Op 12 juni is het weer zo ver: onze jaarlijkse Clubwedstrijd. Dit jaar hebben we Bianca van der Werf 
bereid gevonden om de jurering van de inzendingen voor haar rekening te nemen.  

We beginnen de avond met een presentatie van haar eigen werk. Bianca komt uit Den Haag en werkt 
daar als zelfstandig fotograaf. Ze heeft een opleiding Architectural Design gevolgd aan de Koninklijke 
Kunstacademie Den Haag. Sinds 2005 gebruikt ze het medium fotografie voor haar werk. Daarvoor 
werkte ze als kunstschilder en tekenaar. Deze elementen vind je nog steeds terug in haar foto’s. Haar 
foto worden gekenmerkt door een zekere rauwheid en verval, waarvan een eigen schoonheid uitgaat. 
De foto’s roepen op het eerste gezicht een zekere spanning op maar stralen bij nader bestudering een 
warme sfeer uit. De onderwerpen die ze fotografeert zijn divers, van fine art, landschap, industrieel 
erfgoed tot reisfotografie. 

    

We willen de clubwedstrijd in het teken zetten van het werk van Bianca. Het zou dan ook leuk zijn als 
jullie bij de fotowedstrijd werk insturen dat daarop aansluit. De wedstrijdcommissie hoopt dat dit jou 
stimuleert tot het maken van nieuw werk, of misschien heb je wel recent werk (2016-2017) dat daar 
mooi op aansluit en waarover je het oordeel van een professional wilt horen. 

Het programma start om 20:00 uur met presentatie van Bianca. Vervolgens zal Bianca na de pauze de 
ingestuurde foto’s individueel bespreken. We sluiten de avond rond 22:30 uur af met het 
bekendmaken van haar top 3. We verwachten dat het een zeer interessante en natuurlijk spannende 
avond zal worden!  
 

mailto:jcdegroot@casema.nl
mailto:bram.vandenberg47@gmail.com
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Stuur je foto (1 per fotograaf) in door hem uiterlijk 9 juni via deze link in een speciale Dropboxmap te 

uploaden, in beamerformaat (1080 pixels verticaal). 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.  

https://www.dropbox.com/request/YDlahpLrvolZzh57YxQ6 

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. De ruimte daarvan gaat niet ten koste van je eigen Dropbox ruimte. 

Alternatief kun je je foto per e-mail insturen, aan fotowedstrijd@lafv.nl.  

Docu-project Huisnummer 95: Alle LAFV-ers kunnen meedoen! 

Binnen de groep documentaire fotografie hebben tijdens de clubavond van 20 maart jl, een aantal 
mensen de koppen bij elkaar gestoken om na te gaan of er misschien een leuk onderwerp te bedenken 
is dat aansluit bij het 95-jarig bestaan van de LAFV. 

Van de diverse ideeën die daarbij gegenereerd zijn, bleek het maken van een serie 
foto’s van / rond Leidse panden met huisnummer 95 ieder het meest aan te 
spreken. Zoals gebruikelijk zal dit thema dan ook binnen de docu-groep worden 
voorgesteld en bij voldoende belangstelling nader worden uitgewerkt. Gezien de 
bijzondere aanleiding lijkt het ons een prima idee om alle fotografen van de LAFV 
gelegenheid te geven hieraan mee te doen (analoog aan b.v. de Leidse marathon, 
3 Oktober etc.). 

Mocht je het leuk vinden om ook aan dit thema te gaan bijdragen meld je dan even per mail bij de 
trekkers van dit project. Zodra er voldoende belangstelling voor deelname is zullen we een projectplan 
uitwerken en aan de deelnemers beschikbaar stellen. 

Minke Vorstenbosch 
(minkevorstenbosch@gmail.com)  
Henk Aschman (henk.aschman@online.nl)  

Fotowedstrijd Begraafplaats Groenesteeg 

Graag wil ik u attent maken op de fotowedstrijd die het bestuur van de Stichting tot instandhouding van de 
begraafplaats Groenesteeg uitschrijft in het kader van haar 25-jarig bestaan.  

De begraafplaats is een prachtig verstild plekje in onze mooie binnenstad. Er zijn veel bekende Leidenaren 
begraven. U kunt ter kennismaking onze site bezoeken: www.begraafplaatsgroenesteeg.nl, maar een 
bezoek aan de begraafplaats zelf is natuurlijk veel mooier; deze is elke dag geopend. 

U kunt maximaal 3 foto’s insturen (secretariaatgroenesteeg@gmail.com). Deadline 1 september 2017. 

Motto: Sfeerbeelden van de historische begraafplaats Groenesteeg 

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Dirk Ketting, Hielco 
Kuipers en Monique Shaw. De 1e prijs bedraagt: € 200,-, de 2e prijs € 100,- en de 3e prijs € 50,-. 

Lees wel de voorwaarden in het reglement! 
https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Reglement%20fotowedstrijd%2025%20jarig%20bestaan%20Stic
hting%20Groenesteeg.pdf 

Het bestuur hoop dat u meedoet en wenst u alvast veel succes! 

Hein van Woerden 
Bestuurslid Stichting tot instandhouding van de 
begraafplaats Groenesteeg Leiden. 

https://www.dropbox.com/request/YDlahpLrvolZzh57YxQ6
mailto:fotowedstrijd@lafv.nl
mailto:minkevorstenbosch@gmail.com
mailto:henk.aschman@online.nl
http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/
mailto:secretariaatgroenesteeg@gmail.com
https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Reglement%20fotowedstrijd%2025%20jarig%20bestaan%20Stichting%20Groenesteeg.pdf
https://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Reglement%20fotowedstrijd%2025%20jarig%20bestaan%20Stichting%20Groenesteeg.pdf


6 

 

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

 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.  

 Dinsdag 9 mei 2017 komt mode- en portretfotograaf  Brendan de Clercq een optreden verzorgen 
bij FC’59 in Delft. Deze avond wordt opengesteld als Afdelingavond en is toegankelijk voor alle 
Fotobondleden van Afdeling Elf. Locatie: Speeltuin Bomenrijk, Beukenlaan 1, 2612 VC Delft. 
Aanvang 20.00 uur. Meer op www.brendandeclercq.com 

 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, dan mag je dezelfde 
foto (of een uitsnede daarvan) niet nóg een keer inzenden voor een andere wedstrijd. 

 Foto Online 
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 

 November 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) 

Cafe van Engelen  
(Souterrain) 

Schaduwen van Oud Leiden - 9 mei 

 
© Jannie de Groot 

Rumore di Mare 2016 (zeemanskoren) 9 mei - 4 juli 

Stadhuis Leiden 
(Foyer Burgerzaken) 

Gr. vitrine: Het Beste van de LAFV - medio mei 

Kl. vitrine: Zwart-wit straatfotografie - medio mei 

Aalmarktzaal, Foyer 
(Via ingang Breestraat) 

Open Podium BplusC - 11 april 

Jazz 11 april - 6 juni 

Theehuis Rhijnhof Winter op Rhijnhof - medio april 

Glas en Glazenier Medio apr - 10 juni 

Radius Merenwijk 
Rosmolen 28 

Leidse Havens - 23 mei 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Jong Quite Quiet Festival 2016 - juli 

Buurtcentrum De Kooi 
Driftstraat 49 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Geen einddatum 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

Kooiproject 
Regelmatig wisselende series. 

Geen einddatum 

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

Herbegrafenis van Diederik van 
Leyden Gael 
10 beelden, volledige serie op jAlbum. 

Geen einddatum 

  

http://www.riksuermondt.nl/
http://www.brendandeclercq.com/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2017/
http://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
https://cafevanengelen.nl/
http://www.lafv.nl/2017/03/14/schaduwen-van-oud-leiden/
https://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/#c52924
http://www.lafv.nl/2016/08/29/expositie-het-beste-van-de-lafv/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
https://www.radiuswelzijn.nl/locaties/leiden
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
https://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.lafv.nl/2017/03/14/schaduwen-van-oud-leiden/
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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: 

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

        

 
Groep B: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  

 
Klaar. 

      
        

 
Groep C: Begin Deadline 

 
Verzenden aan: 

  
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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