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LAFV NIEUWSBRIEF  –  Oktober 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 Op de ALV van 25 september zijn in het bestuur benoemd: 
Pauline Seijffert – voorzitter 
Boudewijn Swanenburg – secretaris 
Marijke de Jong – penningmeester 
Cynthia van der Brugge, Helene Roelofs en Marcel Schikhof – bestuurslid 

 Er zijn afspraken met de tentoonstellingscommissie gemaakt over tentoonstellingen en de vergoeding 

van prints.  

 Op veler verzoek wordt er weer een foto-estafette georganiseerd (ca. nov-juni). Wil je meedoen, stuur 
dan uiterlijk 13 okt een mailtje aan foto-estafette@lafv.nl.  

 Op 23 oktober wordt het eerste Jubileumboek feestelijk overhandigd aan oud-LAFV-voorzitter Chris 

Bakker (van 2000 - 2008). Er is voor alle leden een gratis boek.  

 Nieuwe leden: Diederik Schouten (nog geen foto), Klaas 
Zandvliet, Rob Oudshoorn en Stefan Boogaard.      
Opzeggingen: Jolien Schroot, Charles Fourtree, Hennie 
Ligtrink, Sophie Lampe en André den Holander. 

 

 

Programma komende maand 

Ma 02 okt Vrij werk 

Ma 09 okt Vrij werk 

 Parallel: Mentoraat Pieter van Leeuwen (voor diegenen die zich opgegeven hebben) 

Di 10 okt Basis cursus Lightroom (voor diegenen die zich opgegeven hebben) 

Ma 16 okt Werkgroep Urban 

 Parallel: Werkgroep Jazz 

Di 17 okt Werkgroep Portret 

Ma 23 okt Presentatie Jubileumboek + spreker Chris Bakker (oud LAFV-voorzitter)  

Di 24 okt Werkgroep Fotobewerken 

 Parallel: Werkgroep Creatief & Experimenteel 

Ma 30 okt Thema-opdracht: Camouflage  
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23 oktober: Presentatie Jubileumboek / spreker Chris Bakker 

Op 23 oktober wordt het eerste Jubileumboek feestelijk overhandigd aan oud-LAFV-voorzitter Chris Bakker 
(van 2000 - 2008). Het is een prachtig boek geworden, 
met 76 foto’s van 38 leden. Van ieder lid zijn precies 2 
foto’s opgenomen. Er is voor alle leden een gratis boek. 

Aansluitend geeft Chris een presentatie van zijn werk. 
Chris fotografeert bij voorkeur op straat. Zijn hart gaat 
uit naar mensen en hun omgeving. Beide beïnvloeden 
elkaar. Die onderlinge band herkent hij vooral in het 
ogenschijnlijk betekenisloze moment. 

 

30 oktober: Themaopdracht Camouflage 

Probeer je onderwerp en de omgeving zodanig met 
elkaar te verweven, dat je onderwerp niet meer opvalt. 
Of probeer je omgeving op een creatieve manier te 
betrekken bij je onderwerp, zodanig dat je de kijker op 
het verkeerde been zet. Waar gaat het nu om, het 
onderwerp of de achtergrond? Wederom een opdracht 
die de nodige creativiteit en flexibiliteit van jullie 
verlangt.  

Alleen nieuwe foto’s (maximaal 2) in beamerformaat 
(1080 hoog) aan thema-opdracht@lafv.nl.   
Heel veel succes en natuurlijk ontzettend veel plezier bij 
deze creatieve zoektocht! Deadline 27 oktober. 

Paula en Miranda 

LAFV Foto-estafette 

Ook dit jaar zal de LAFV foto-estafette niet ontbreken op 
de evenementenkalender. Geef je dus op en doe mee 
aan deze hilarische foto race met verrassend 
eindresultaat!  
Stuur uiterlijk 13 okt een mailtje aan foto-
estafette@lafv.nl. We starten zo snel mogelijk daarna. 

De foto-estafette van afgelopen jaar is nu te zien op de 
website: http://www.lafv.nl/2017/06/19/foto-estafette-
2016-2017/.  

Het concept: 
Bij een estafette wordt er een stokje doorgegeven, en je 
raad het al … wij geven een foto door! 

Al naargelang het aantal inschrijvingen, worden er groepen geformeerd. Iedere groep ontvangt een 
startfoto. Deze startfoto wordt naar de eerste ontvanger op de lijst verzonden. Het is de bedoeling, dat de 
ontvanger zich laat inspireren door de startfoto. Dit mag zijn door de vorm, de kleur, het onderwerp, de 
omgeving, kortom, alles mag en alles kan, zolang je de startfoto maar als uitgangspunt neemt en hier een 
vervolg foto op maakt. Bijvoorbeeld, je ontvangt een foto van een gebruikt theezakje. Je kunt dan een 
theekopje gaan fotograferen, maar misschien doet het theezakje je denken aan een volle vuilniszak, of je 
gaat de theeplukkers in Sri Lanka fotograferen.  
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Je stuurt jouw gemaakte foto naar de volgende in de lijst. Hier staat uiteraard een strakke deadline voor. 
Jouw ontvanger mag niet de startfoto zien. Stuur je foto ook naar foto-estafette@lafv.nl; hier worden alle 
foto’s van alle groepen verzameld. Aan het eind van de rit worden, op een van de laatste clubavonden, alle 
reeksen gepresenteerd. 

Leids Amateurkunst Festival 

Eind oktober vindt het Leids Amateurkunstfestival plaats in een spiegeltent 
op de Lammermarkt. De LAFV levert op diverse fronten een bijdrage. 
Volledig programma: http://www.leidsamateurkunstfestival.nl/.  

Kaarten incl. consumptie: € 5, verkrijgbaar aan de tent. Met een passe-
partout van € 10 heb je alle dagen toegang tot het festival. 

 Vrij 27 okt: Sentimental Journey (19:00 - 22:30)  
Met o.a. onze samenwerking met Tangostudio Libertango. 

 Za 28 okt: Rough and Hot (19:30 - 22:00) 
Met o.a. fotografie van ons bij de voorstelling van Jeugdtheaterschool Theaterplaats: 

 Za 21 okt. 14.30 uur: Workshop Professioneel fotograferen met je iPhone 
Door Noraly van der Hulst-Oonk in Het Leids Volkshuis (Apothekersdijk). Kosten: € 12,50 pp. 
Aanmelding voor 10 oktober via http://www.leidsamateurkunstfestival.nl/?page_id=2219.  

Afspraken over tentoonstellingen en vergoeding voor prints 

 We onderscheiden clubtentoonstellingen en andere tentoonstellingen. 

 Clubtentoonstelling (tentoonstelling die in principe openstaat voor alle LAFV leden en door het 
bestuur als zodanig wordt betiteld): De printkosten komen geheel voor rekening van de club. Om 
hiervan een eenvoudig proces te maken wordt de bestelling van prints centraal geregeld. 

 Andere tentoonstellingen, bv. door een werkgroep, combinaties van werkgroepen of een ander 
verband: Vergoeding van €3 per print, mits de tentoonstelling in Leiden plaatsvindt (i.v.m. subsidie). 
Hiervoor is in de clubbegroting een post opgenomen van € 750. De begroting voor prints per 
werkgroep is vervallen. 

 Een groep die wil tentoonstellen, dient een plan in bij de tentoonstellingscommissie (TTcie) en checkt 
met de TTcie plaats en tijd van een geschikte mogelijkheid. Het plan bevat o.a.:  

- het aantal prints (bij benadering, hangt af van exacte locatie) 
- betrokken werkgroepen / aantal fotografen 
- thema, aanleiding / actualiteit 
- coördinator / contactpersoon binnen LAFV. 

 Vervolgens vraagt de groep vergoeding voor prints aan bij bestuur. Daarmee is de kwestie geregeld 
voordat er kosten gemaakt worden. 

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

Meer info, zie website: https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/  

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

 Afdelingswedstrijd '3 losse foto’s' 
Inleveren + fotobespreking op woensdag 15 november 2017 bij Fotoclub De Haagse, 
Wapserveenstraat 507 (hoek Hoogeveenlaan), 2545 KX te Den Haag. Aanvang 20.00 uur. Max 3 foto’s, 
inleveren uiterlijk 19.45 uur. Meer informatie, zie website. 
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Wedstrijdagenda van de FotoBond 

Let op! Voor Foto Online en Foto Individueel geldt dat foto’s niet eerder mogen zijn ingezonden voor deze 
wedstrijden. Voor de Bondsfotowedstrijd geldt dat eerder ingezonden foto’s voor Foto Online, Foto 
Individueel of Foto Nationaal geen deel uit mogen maken van de clubinzending. 
Meer info, zie website: https://fotobond.nl/fotowedstrijd/  

 Foto Individueel 
Deze wedstrijd heeft als doel leden de mogelijkheid te bieden hun werk landelijk te tonen en te 
toetsen aan het fotografisch werk van andere leden. Er wordt digitaal ingezonden. De uitslag wordt 
bekend gemaakt in een openbare bespreking. Daarna is er een expositie van ongeveer vijftig, uit de 
inzending geselecteerde, foto’s. 
Je kunt 1-2 foto’s inzenden in de volgende genres: Natuur, Sport, Vakantie, Feest en Open. Deadline: 
vrijdag 20 oktober 2017. Meer info, zie website.  

 Foto Online 
Foto Online is een laagdrempelige online wedstrijd voor alle leden van de Fotobond die 3x per jaar 
wordt georganiseerd.  
Editie 3 (geen thema): Max 2 foto’s, deadline 15 november. Meer info, zie website. 

 Afdeling 11: Afdelingswedstrijd '3 losse foto’s' 
Inleveren + fotobespreking op woensdag 15 november 2017 bij Fotoclub De Haagse, 
Wapserveenstraat 507 (hoek Hoogeveenlaan), 2545 KX te Den Haag. Aanvang 20.00 uur. Max 3 foto’s, 
inleveren uiterlijk 19.45 uur. Meer informatie, zie website. 

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

Dit overzicht staat ook op de website. Help mee het actueel te houden! (cvdbrugge@gmail.com) 

Leids Volkshuis 
Apothekersdijk 33a  

De Stijl door de ogen van de LAFV - 31 oktober 

 
© Henk Aschman 

Café van Engelen  
(Souterrain) 

Leiden Marathon 2017 - 8 november 

Stadhuis Leiden 
(Foyer Burgerzaken) 

Gr. vitrine: Drie Oktober 2016 - 31 okt 

Kl. vitrine: Met Andere Ogen 4 okt – 8 nov 

Aalmarktzaal, Foyer 
(Via ingang Breestraat) 

Schaduwen van Oud Leiden - 1 november 

Theehuis Rhijnhof Selectie van Lucht, Land en Water - 10 oktober 

Radius Merenwijk 
Rosmolen 28 

Selectie van Lucht, Land en Water - 10 oktober 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Selectie van Lucht, Land en Water - december 

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 

Met dank aan Jannie de Groot. 
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