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

Iets te melden? cvdbrugge@gmail.com  

LAFV NIEUWSBRIEF  –  December 2017 Archief (website) 

Mededelingen 

 De Foto-estafette 2017-2018 is van start gegaan! Zie het schema achterin deze nieuwsbrief.  
Voor de starters van de 3 groepen: Denk aan de deadline (6 december)! 

 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. 

 De Bondsfotowedstrijd komt er weer aan! Ga vast kritisch door je fotomateriaal van afgelopen jaar en 

stuur je beste foto's (maximaal 5) naar fotowedstrijd@lafv.nl. Deadline: woensdag 24 januari 2018.  

 Je kunt ook nog insturen voor het Fotobond Jaarboek 2018. Ieder lid kan maximaal 2 foto’s inzenden 
(t/m 15 december 2017, via de Fotobond-website). 

 Opzeggingen: André Koster.  

 

Programma komende maand 

Ma 04 dec Vrij werk 

Ma 11 dec Spreker: Gustav Kiburg  

Di 12 dec Werkgroep Fotobewerken 

 + Werkgroep Jazz 

Ma 18 dec Presentatie WG Natuur + Foto’s Torún-reis 

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

Di 19 dec Werkgroep Portret 

Ma  25 dec Kerstvakantie / Geen clubavond 

   

Ma 01 jan Kerstvakantie / Geen clubavond 

Ma 08 jan Thema-opdracht ‘Bruisend’ + Vrij Werk (indien tijd) 

Ma 15 jan Activiteitenmarkt / Denk mee met de LAFV! 

Di 16 jan Werkgroep Portret 

Ma 22 jan Werkgroep Documentair  Let op, datum gewijzigd! 

 + Werkgroep Natuur & Landschap Let op, datum gewijzigd! 

Di 23 jan Werkgroep Fotobewerken 

 + Werkgroep Creatief & Experimenteel 

Ma 29 jan Bondsfotowedstrijd: Selectie door de club  Let op, datum gewijzigd! 

 

http://www.lafv.nl/
http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
mailto:cvdbrugge@gmail.com
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
mailto:fotowedstrijd@lafv.nl
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11 december: Gustav Kiburg 

Van zijn website (http://gustavkiburg.com/):  

Hi, I’m Gustav Kiburg,I was born in 1968 in Rotterdam. Wildlife is 
my greatest passion, but I’m also interested in landscape and 
low-light photography. I travel throughout Europe to find the 
best sites for wildlife photography. Achieving the perfect photo 
takes me many hours as the preparation and site reconnaissance 
and the nature itself is often unpredictable, the available light 
plays a big role in the preparation and time. My personal slogan 
is ‘Bad weather is colour weather’. I am proud to have some of 
my images published in several magazines including Ringflash, Digital Camera, Photoworld and Natuurfoto 
(nature photo magazine). I’ve twice won the best photo on Dyxum an international Sony forum. 

I enjoy meeting others of like mind, and regularly host lectures, exhibitions and demonstrations about 
wildlife photography in camera shops and public events. These events are often in Dutch or English, as I 
travel to the UK to share my passions for this subject. 

I first joined the Sony Ambassador scheme in 2009 because I was proud to promote the quality of Sony 
camera’s and lenses. Having seen the technological advancement that Sony has continued to develop 
during this time. Together with the improvement in image quality, and now video, I am glad to have 
selected Sony from the start. I also support Sony Japan as my images have been chosen to feature in many 
Sony Corporation printed materials. This has been a great honour for me. 

   

 

8 januari: Themaopdracht ‘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 

  

http://gustavkiburg.com/
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
mailto:thema-opdracht@lafv.nl
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Bondsfotowedstrijd 

De Bondsfotowedstrijd staat weer voor de deur! Graag willen we iedereen voldoende tijd geven om mooie 
foto's te selecteren, vandaar alvast een oproep om foto's in te sturen.  

Ook dit jaar hebben we weer veel prachtige foto's 
voorbij zien komen. De Bondswedstrijd is bij uitstek 
geschikt om onze club te laten zien. Vorig jaar hadden 
we een ongekende score: Met overkoepelend goud 
voor Joost Wensveen, een zilveren sticker voor Ton van 
der Valk en een bronzen sticker voor Cynthia van der 
Brugge, eindigden we met 221 punten maar liefst op 
de 9e plaats. Nu de uitdaging om dit te evenaren … 

Uit de gehele club worden uiteindelijk 10 beelden 
afgevaardigd naar de Bond, waarbij maximaal 2 
beelden van dezelfde maker mogen zijn. De selectie 
wordt begeleid door de wedstrijdcommissie, 
bestaande uit Robin van Spronsen, Miranda Kaltner, 
Andor Kranenburg, Pauline Seijffert en Joost 
Wensveen. De beelden worden als print gepresenteerd 
(evt. met passe-partout, maar in ieder geval op karton 
geplakt, verplichte buitenmaat 40x50 cm). 

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. Je mag ook foto’s 
insturen waarmee je al aan Foto Online, Foto Individueel, Foto Nationaal of Foto Documentair hebt 
meegedaan. 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 woensdag 24 januari 2018. 

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 is een afgevaardigde van het Bestuur (niet 
meestemmend) aanwezig.  

De bespreking en eindselectie op de club vindt plaats op maandag 29 januari 2018. Reserveer deze datum 
dus alvast in je agenda. We zullen de foto's op de beamer presenteren en proefafdrukken maken zodat 
jullie makkelijk kunnen vergelijken en selecteren. De uiteindelijke afvaardiging voor de Bondsfotowedstrijd 
zal dus op de club gekozen worden en bekend gemaakt worden op 29 januari 2018. De betreffende 
fotografen worden tevens via email op de hoogte gebracht. 

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

De Wedstrijdcommissie 

  

mailto:fotowedstrijd@lafv.nl
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Agenda Afdeling 11 van de FotoBond (Zuid-Holland Noord) 

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

 Di 12 december 2017: Afdelingsavond met Maarten van der Voorde (documentair- en reisfotograaf)  
Locatie: FC’59, Beukenlaan 1 2612 VC Delft. Aanvang 20.00 uur.  
“Iedereen is omringd door ‘verhalen’. Als we omkijken, is het moment al verdwenen en blijft alleen de 
herinnering. Met mijn fotografie wil ik dat ene moment vangen en daarmee opnieuw het verhaal 
vertellen. De herinnering bewaren. Dat kan in een enkel beeld, maar natuurlijk ook met meerdere 
foto’s of groter beeldverhaal, soms in boekvorm. Het kijken naar de foto(‘s) moet zorgen voor een 
herbeleving, je terugbrengen naar dat ene moment of laten meebeleven, je mee nemen in het 
‘avontuur’. En zo ben ik vaak, met heel veel plezier, een moderne ‘tijdreiziger’.” 
https://www.maartenfotografie.nl/  

 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. http://www.corbino.nl/  
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. 

Fotobond Jaarboek 2018 

Het bestuur van de Fotobond heeft besloten om opnieuw een jaarboek uit te brengen. Het boek wordt dit 
keer in een vierkant formaat uitgebracht: 220x220mm. Het boek zal 264 pagina dik zijn en plaats bieden 
aan zo’n 450 foto’s, en verschijnt in april 2018.  
Ieder lid kan maximaal 2 foto’s inzenden (t/m 15 december 2017, via de Fotobond-website).  

Voor het boek wordt een keuze gemaakt uit recente foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn. 
Er wordt een externe selectiecommissie samengesteld die een keuze zal maken uit de ingezonden foto’s.  
Voor het boek worden de volgende genres aangehouden. 

Genres: 
 mode/model/portret 
 natuur/landschap 
 architectuur/stedelijk landschap 
 documentair/journalistiek 
 vrije categorie 

Expositie: 
Er zijn vergaande gesprekken met een vooraanstaande galerie over 
een expositie van 60 topfoto’s uit het boek. De galerie wil deze 60 
fotografen verder promoten. De foto’s zullen onder bepaalde 
voorwaarden te koop aangeboden worden. Deze voorwaarden 
worden later bekend gemaakt. 
Voor deze expositie met grote afdrukken (denk aan 60x90 of 1x1 
meter) zal topmateriaal worden gebruikt. Er zijn onderhandelingen 
voor samenwerking met een drukker gestart.  

  

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
https://www.maartenfotografie.nl/
http://www.corbino.nl/
https://fotobond.nl/nieuws/2017/10/04/fotobond-jaarboek/
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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 - 15 december 
 

Grote vitrine: Huisnummer 95 - 3 januari 

Kleine vitrine: Terug in de Tijd  - 10 januari 

Café van Engelen  
(1e verdieping) 

Schaduwen van oud Leiden (selectie) - 22 januari 

Het Wapen van Warmond 
Dorpsstraat 90, Warmond 

Winterlandschappen  
Werkgroep Natuur en Landschap. 

7 dec - 25 jan 

Aalmarktzaal, Foyer 
(Via ingang Breestraat) 

Troubadours  - 10 januari 

Theehuis Rhijnhof Zeemanskorenfestival Rumor di Mare - 12 december 

Schaduwen van oud Leiden (selectie) 12 dec - 6 feb 

Radius Merenwijk 
Rosmolen 28 

Zeemanskorenfestival Rumor di Mare - 12 december 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Lucht, Land en Water (selectie) - 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/
https://cafevanengelen.nl/
https://www.hetwapenvanwarmond.nl/
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
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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