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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  –  November 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 Oproep!  
Heb je een interessante techniek te demonstreren, of vind je het leuk om eens een breed overzicht 
van je werk laten zien? Leuk voor leden die hiervoor lid waren van een andere club!  
We zoeken leden die de komende tijd ca. een halve avond kunnen verzorgen. Zie de clubavonden met 
een * in het overzicht hieronder. Data kunnen in overleg ook schuiven. Contact: Cynthia. 

 De Foto-estafette 2017-2018 is van start gegaan! Zie het schema achterin deze nieuwsbrief.  

 Wie het Jubileumboek nog niet heeft, kan dit op een clubavond (zie de agenda op de site) afhalen. 
Informeer bij een Bestuurslid. Graag aftekenen op de lijst als je het in ontvangst hebt genomen. 

 Nieuwe leden: Fred Bruin  
Opzeggingen: Birgid Zaaijer, Pierre Luiten. 

 
 

Programma komende maand 

Ma 06 nov Presentatie WG Urban + Vrij Werk (indien tijd) 

Di 07 nov Basis cursus Lightroom (voor diegenen die zich opgegeven hebben) 

Ma 13 nov Vrij Werk: Tafeltjesavond 

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

Di 14 nov Werkgroepavond WG Documentair 

 + Werkgroepavond WG Met Andere Ogen 

Ma 20 nov * Technische / Workshopavond: In voorbereiding. Suggesties nog welkom! 

Di 21 nov Werkgroepavond Portret 

Ma 27 nov John van Schie presenteert een overzicht van zijn werk. 
* Er is nog ruimte voor een andere fotograaf! Wie wil? 

   

Ma 04 dec  Vrij werk / Nader te bepalen 

Ma 11 dec Spreker: In voorbereiding. 

Di 12 dec Werkgroepavond Fotobewerken 

 + Werkgroepavond Jazz 

Ma 18 dec Presentatie WG Natuur 

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

Di 19 dec Werkgroepavond Portret 

 

  

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
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Themaopdracht voor 8 januari: ‘Bruisend’ 

De themaopdracht dit keer is "bruisend". Of spetterend. Je kunt dat 
letterlijk uitwerken of meer naar de bedoeling van het woord. 
Bijvoorbeeld iemand die "bruisend van energie" is. Het gaat om het effect 
van bruisend, stralend, spetterend of exploderend. Laat je fantasie gaan 
en verras ons met je foto(´s). 

Iedereen mag meedoen! Stuur maximaal 2 foto s op naar thema-
opdracht@lafv.nl. Inzenden kan tot uiterlijk op vrijdag 5 januari. Op 
maandag 8 januari worden de foto s samen met jou besproken op de 
clubavond. Bij de bespreking zijn we geinteresseerd in de gebruikte 
technieken, maar vooral ook hoe je op het idee bent gekomen en wat je 
hebt gedaan om tot dit beeld te komen.  
Succes met het vinden van een mooi idee en de uitwerking ervan! 

Paula en Miranda 

LAFV en Libertango winnen Publieksprijs op Leids Amateurkunst Festival 

De LAFV heeft samen met Tangogroep Libertango Leiden de publieksprijs in de wacht gesleept op het Leids 
Amateurkunst Festival! Marcel Schikhof, Boudewijn Swanenburg en Ton van der Valk verzorgden 
sfeerverhogend fotowerk bij een tangovoorstelling die liet zien hoe mensen in het jachtige, anonieme leven 
in een grote stad langzaam maar zeker nader tot elkaar komen. Hulde! 

   

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. Inleveren 
uiterlijk 19.45 uur. 

3 Wedstrijdfoto’s per deelnemer + formulier met inschrijfgegevens (Naam, Fotobondnummer, 
Fotoclub, e-mailadres) inleveren op 15 november tot uiterlijk 19.45 uur. Het onderwerp is vrij, 
evenals het formaat (maar max. 40 x 50 cm). Zet op de achterkant van de foto’s  uw naam, 
Fotobondnummer en naam van uw fotoclub en geef aan wat de bovenkant van de foto is. 

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
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We verwachten dat de inzenders persoonlijk aanwezig zijn. Terwijl de jury de foto’s beoordeelt, 
verzorgt ons persoonlijk lid Marcel Batist een AV-programma. De winnaar krijgt een cadeaubon. 

 Do 18 januari 2018: Jaarvergadering bij FLV in Leidschendam. 
Tevens gelegenheid om foto’s in te leveren voor de Afdelingswedstrijd Series (foto’s met samenhang). 

 Ma 12 februari 2018: Presentatie van Maarten Corbijn 
Over zijn activiteiten op het vlak van fotografie, film en het schrijven daarover.  
Locatie: Leidschenveense Fotoclub, Harriët Freezerhof 201 in Den Haag. Aanvang 20.00 uur. 
Deze avond is opengesteld voor de leden van Afdeling Elf. 

 In voorbereiding 
Wedstrijd Series (februari 2018), Afdelingsmentoraat Documentaire fotografie. 

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

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

 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. 

 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.  
Openbare bespreking van de top 50 en prijsuitreiking op zondag 26 november om 10:30 uur in Rijen 
(De Boodschap, Nassaulaan 62-64).  

 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. Inleveren 
uiterlijk 19.45 uur. 

3 Wedstrijdfoto’s per deelnemer + formulier met inschrijfgegevens (Naam, Fotobondnummer, 
Fotoclub, e-mailadres) inleveren op 15 november tot uiterlijk 19.45 uur. Het onderwerp is vrij, 
evenals het formaat (maar max. 40 x 50 cm). Zet op de achterkant van de foto’s  uw naam, 
Fotobondnummer en naam van uw fotoclub en geef aan wat de bovenkant van de foto is. 

We verwachten dat de inzenders persoonlijk aanwezig zijn. Terwijl de jury de foto’s beoordeelt, 
verzorgt ons persoonlijk lid Marcel Batist een AV-programma. De winnaar krijgt een cadeaubon. 

  

https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
http://fotobond.nl/wedstrijden/foto-online/foto-online-2017/
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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) 

Stadhuis Leiden 
(Foyer Burgerzaken) 

Hal: Gezichten van Leiden 11 nov - 11 dec 
 

Grote vitrine: Huisnummer 95 - 12 december 

Kleine vitrine: Met Andere Ogen - 8 november 

Café van Engelen  
(Souterrain) 

Leiden Marathon 2017 - 8 november 

Daarna nog niet bekend.  

Aalmarktzaal, Foyer 
(Via ingang Breestraat) 

Schaduwen van Oud Leiden - 15 november 

Troubadours  15 nov - 10 jan 

Theehuis Rhijnhof Zeemanskorenfestival Rumor di Mare - 12 december 

Radius Merenwijk 
Rosmolen 28 

Zeemanskorenfestival Rumor di Mare - 12 december 

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. 

  

http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
https://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/#c52924
http://www.lafv.nl/2016/08/29/expositie-het-beste-van-de-lafv/
http://www.lafv.nl/2017/08/10/wat-een-weertje-weerfotos-van-carla-matthee/
https://cafevanengelen.nl/
http://www.lafv.nl/2017/03/14/schaduwen-van-oud-leiden/
http://www.stadspodia.nl/programma/locatie/aalmarktzaal-leiden
http://www.lafv.nl/2017/03/14/schaduwen-van-oud-leiden/
http://www.rhijnhof.nl/?page_id=800
https://www.radiuswelzijn.nl/locaties/leiden
http://www.middin.nl/component/locations/location/156-leopoldhove
http://www.lafv.nl/2016/10/30/clubtentoonstelling-2016-lucht-land-water/
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
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LAFV Foto-estafette 2017/18 

De foto-estafette heeft dit keer 18 deelnemers, opgedeeld in 3 groepen van 6 leden. 
Iedere ronde duurt 5 weken (totaal 30 weken). De estafette begint in week 43 (1 november) en loopt tot week 
22 (30 mei). De presentatie op de club is op 18 juni (laatste clubavond). 
 
Uiterlijk op de Begindatum ontvang je de foto van je voorganger in de ketting. Maak hierop een creatief vervolg 
door er een element naar keuze uit over te nemen (bv. beeldelement, kleur, concept …). Je mag je foto 
bewerken.  
Stuur je foto vóór de Deadline door naar de volgende in de lijst, met een 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) 

 
 wimmes1970@hotmail.com    

1. Wim van Oordt 1-nov 6-dec spboogaard76@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

2. Stefan Boogaard 6-dec 10-jan noralyoonk@hotmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

3. Noraly van der Hulst-Oonk 10-jan 14-feb m.bergwerff@hccnet.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

4. Martin Bergwerff 14-feb 21-mrt frans@moquette.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

5. Frans Moquette 21-mrt 25-apr benmonique@casema.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

6. Ben Tangena 25-apr 30-mei Terug naar de organisatie:  foto-estafette@lafv.nl  

       

       

 
Groep B: Begin Deadline Verzenden aan: 

  

 
(Startfoto) 

 
 willemgroef@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

1. Willem van der Graaf 1-nov 6-dec simon@sduindam.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

2. Simon Duindam 6-dec 10-jan minkevorstenbosch@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

3. Minke Vorstenbosch 10-jan 14-feb kunojansen@hotmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

4. Kuno Jansen 14-feb 21-mrt debart.vording@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

5. Femmy de Bart 21-mrt 25-apr b.swanenburg@xs4all.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

6. Boudewijn Swanenburg 25-apr 30-mei Terug naar de organisatie: 
 

foto-estafette@lafv.nl  

       

       

 
Groep C: Begin Deadline Verzenden aan: 

  

 
(Startfoto) 

 
 tonvandervalk@ziggo.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

1. Ton van der Valk 1-nov 6-dec paulavanommen@gmail.com  en foto-estafette@lafv.nl  

2. Paula van Ommen 6-dec 10-jan m.rot10@kpnmail.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

3. Marion Rot 10-jan 14-feb h.g.aschman@online.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

4. Henk Aschman 14-feb 21-mrt erling.kristiansen@xs4all.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

5. Erling Kristiansen 21-mrt 25-apr c.feber@ziggo.nl  en foto-estafette@lafv.nl  

6. Cor de Feber 25-apr 30-mei Terug naar de organisatie: 
 

foto-estafette@lafv.nl  
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