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

LAFV NIEUWSBRIEF  –  Maart 2018 Archief (website) 

Mededelingen 

 Voor wie aan de beurt is bij de Foto-estafette 2017-2018: De komende deadline is 21 maart.  
Zie het volledige schema achterin deze nieuwsbrief.  

 Het jaarlijkse Clubuitje vindt plaats op 15 april. We gaan naar het Streets of the World Photo Museum 
op het Hembrugterrein in Zaandam (http://www.streetsoftheworld.com/). Er zal ook gelegenheid zijn 

om op het Hembrugterrein zelf te fotograferen. Geef vast door of je mee wilt!  

 Tijdens de Activiteitenmarkt op 26/3 waren presentaties over de invoering van een buddysysteem, een 
nieuw intervisie-initiatief en de tentoonstellingscommissie. Voor alle onderwerpen, zie elder in deze 

nieuwsbrief en de meegeleverde bijlagen.  

 Van de tentoonstellingscommissie: Heb je een idee voor een kleine expositie? Een onderwerp van een 
groepje, of een individuele fotograaf? Geef je ideeën door aan de tentoonstellingscommissie. Wellicht 
is er dan een expositie mogelijk in de kleine vitrine in het Leidse Stadhuis, in de hal Burgerzaken (6 

foto’s, periode telkens 6 weken). Mail je ideeën aan Eelke de Boer (edeboer@live.nl). 

 Er is een laatste voorraad van ons vorige Jubileumboek (Door Leidse Ogen, 2012) opgedoken. Nieuwe 
en oude leden die dit nog niet hebben, kunnen een exemplaar afhalen op een clubavond. 

 Nieuwe leden: Hans Geluk1, Bas Tjaden2, Hans van Egdom.    

 

 
 

 

Programma komende maand 

Ma 05 mrt Spreker: Remi de Ligny  

Di 06 mrt Werkgroep Fotobewerken 

 + Werkgroep Creatief & Experimenteel 

Ma 12 mrt Vrij Werk  Let op, gewijzigde datum! 

 + Mentoraat Pieter van Leeuwen 

Ma 19 mrt Presentatie WG Portret + Vrij Werk (indien tijd) 

Di 20 mrt Werkgroep Portret (fotoshoot) 

Ma 26 mrt Thema-opdracht ‘Miniworld’ + Vrij Werk (indien tijd)   Let op, gewijzigde datum! 

   

Ma 02 apr Pasen (geen clubavond) 

Ma 09 apr Vrij Werk  

Di 10 apr Werkgroep Met Andere Ogen 

 + Werkgroep Jazz 

Zo 15 apr Clubuitje naar Streets of the World Photo Museum / Hembrugterrein (Zaandam)  

  

http://www.facebook.com/LeidseAFV
http://twitter.com/lafv1922
http://www.lafv.nl/lafv-nieuwsbrief/
http://www.streetsoftheworld.com/
mailto:edeboer@live.nl
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5 maart: Spreker Rémi de Ligny 

Rémi de Ligny (Saint Martin d'Heres, 1977) is opgegroeid én woont en werkt in Leiden. Autodidact Rémi de 
Ligny is vanaf de middelbare school in de praktijk opgeleid als grafisch vormgever bij diverse 
reclamebureaus. Na een aantal jaren als succesvol topsporter, ging hij full time aan de slag als grafisch 
ontwerper bij een ontwerpstudio. In 2010 nam hij de stap om zelfstandig verder te gaan en al zijn tijd in de 
digitale collages te steken. Sindsdien werkte de Ligny voor klanten als de Uitmarkt en HP/De Tijd. 
Tegelijkertijd ontwikkelde en exposeerde hij autonoom werk.  

In de schepping van Rémi de Ligny is de betekenis als een metafoor uit alle onderdelen samengesteld. In 
oneerbiedig theatrale termen is het werk leesbaar als een decor vol props. De rekwisieten hebben een 
definitieve en dwangmatige scherpte maar in hun samenhang heerst een verbluffend en onwerkelijk 
hyperrealisme. 

   

De intensief gemanipuleerde fotocollages ontstaan vanuit een bewuste keus voor het evenwicht tussen 
unheimisch en hoopvol. De Ligny: “De sfeer is ‘overall feel good’. Maar in mijn verbeelding is ook 
vervreemding, een identiteitscrisis en de strijd tussen goed en kwaad. In een werkelijkheid van mythische 
proporties...” Zijn werk is visueel en inhoudelijk verwant aan het surrealisme in het droomachtige karakter 
en aan het middeleeuwse drieluik in het beeld opdoemend als in een visioen.  

De samenwerking met HP/De Tijd (2013-2017) leverde een prachtige serie werken op die maandelijks full 
page en zonder tekst gepubliceerd werden. Mede door deze manier van creëren is het werk van de Ligny in 
de breedte gegroeid. Nieuwe verbanden ontstonden en zelfs andere tijdperken zijn aangeboord.  

Nieuw is ook de serie Arthropods, waarin geleedpotigen (extern 
skeletachtige) worden geschapen, hun lichamen minutieus 
opgebouwd uit allerlei bizarre mechanische onderdelen. Het 
anatomisch correcte realisme van de Anthropods is verbluffend. 
Sommige onderdelen zijn eerst volledig met de hand nagemaakt. 

Over inspiratie zei Rémi de Ligny: “Ooit bezocht ik het Prado. Ik 
ben toen direct naar ‘De Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch 
gaan kijken. Een intens genot, ik was compleet verzadigd en 
besloot de rest van het museum voor later te bewaren.” 
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26 maart: Themaopdracht ‘Miniworld’ 

Het thema voor de volgende foto thema bespreking is ‘Miniworld’. Je 
hoeft er niet voor naar Madurodam (mag natuurlijk wel). Er valt nog 
veel meer te halen uit het thema. Klim eens op een hoge toren, maak je 
eigen miniworld met het speelgoed van kinderen of leef je uit op een 
landschap van bloemkoolroosjes. Kortom, laat je hersens kraken, zoek, 
ontdek en deel je resultaten. Het thema leent zich ook goed voor een 
grappige invalshoek. Je creëert immers je eigen wereld.  
Stuur je verse foto's uiterlijk vrijdag 23 maart naar thema-opdracht@lafv.nl.   

Paula en Miranda 

15 april: Clubuitje naar Streets of the World Photo Museum / Hembrugterrein (Zaandam) 

Op 15 april vindt het jaarlijkse Clubuitje plaats. Dit keer willen we naar het Streets of the World Photo 
Museum op het Hembrugterrein in Zaandam (http://www.streetsoftheworld.com/). Er zal ook gelegenheid 
zijn om op het Hembrugterrein zelf te fotograferen.  
De entree is op kosten van de club. Geef vast door of je mee wilt!  

In 2009 trok de Nederlandse fotojournalist Jeroen Swolfs de deur achter zich dicht voor een ambitieuze 
reis. Hij wilde alle landen van de wereld bezoeken om er een foto te maken van het straatleven anno nu. 
Het resultaat van die reis is Streets of the World, een project dat niet alleen bijzonder is vanwege de 
omvang, maar ook vanwege de intrigerende blik van de fotograaf en zijn warme belangstelling voor 
mensen. Met zijn 195 straatfoto’s uit 195 landen wil Swolfs een positief beeld geven van de wereld. Een 
beeld dat weliswaar heel anders is dan de grimmige taferelen waar we in de media mee worden 
doodgegooid, maar dat volgens hem minstens zo reëel. 

 

  

 

 

 

Buddy: voor oude en nieuwe leden (n.a.v. Activiteitenmarkt 26/3) 

Tijdens de activiteitenmarkt hebben we het begrip Buddy gelanceerd. Wat is de bedoeling?  
We zijn op zoek naar leden die net lid zijn en wel wat steun kunnen gebruiken bij het 
vinden van hun weg in de club. Je vragen kunnen heel divers zijn, schroom vooral niet om 
ze te stellen. We proberen je te koppelen aan een LAFV-er die al een tijd lid is en je 
wegwijs kan maken in de club. Tegelijkertijd zoeken we leden die de buddy-rol op zich wil 
nemen en een nieuw lid kunnen gidsen door de club. 

Dit is een nieuwe activiteit, dus er zullen vast veel vragen over zijn, maar die we kunnen oplossen door er 
gewoon mee van start te gaan. 
Als je interesse hebt meld je dan aan bij Boudewijn Swanenburg: b.swanenburg@xs4all.nl  

mailto:thema-opdracht@lafv.nl
http://www.streetsoftheworld.com/
mailto:b.swanenburg@xs4all.nl
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Intervisiegroep fotografie (n.a.v. Activiteitenmarkt 26/3) 

De intervisiegroep heeft als doel om fotografen bij elkaar te brengen, die op een kritisch constructieve 
wijze ieders werk bespreken (4-5 keer per jaar). Het betreft fotografen die de basisbeginselen van het 
fotograferen onder de knie hebben en met name op het gebied van concepten en thema’s meer verdieping 
willen.  

Iedere fotograaf bepaalt voor zichzelf op welke punten hij of zij zich wil ontwikkelen en toont iedere 
bijeenkomst eigen werk dat in dat kader is gemaakt. Dat kan op basis van door de intervisiegroep 
geformuleerde opdrachten, maar het kan ook geheel op basis van de eigen ideeën van de fotograaf. De 
intervisiegroep dient als klankbord voor verbetering; met betrekking tot de techniek, maar vooral ook met 
betrekking tot de fotografische visie. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen: “Wat wil je de kijker nu 
precies laten zien, en is dat ook gelukt?”.  

Het kan gaan om eenlingen of om series. Gelet op het ontwikkelen van concepten en thema’s zal het bij 
eenlingen vaak om de selectie van de beelden gaan. De nadruk zal mogelijk komen te liggen bij wat meer 
verhalende fotografie. Om de continuïteit van het proces te waarborgen en om een veilige omgeving te 
creëren om kritiek te geven en te ontvangen zal de groep met elkaar gedurende minimaal een jaar aan de 
slag gaan. Na dat jaar zullen er nieuwe leden toegelaten kunnen worden.   

Hans van Egdom, die ervaring heeft met intervisie door zijn opleiding bij de FotoAcademie in Amsterdam, is 
bereid om de intervisiegroep op gang te brengen en de eerste bijeenkomst te organiseren. Daarna is hij 
gewoon 1 van de groepsleden. De bedoeling is dat de groep in april of mei een eerste bijeenkomst heeft. 
Aanmeldingen en natuurlijk ook vragen kunnen bij Hans worden ingediend (hansvanegdom@gmail.com).  

  

mailto:hansvanegdom@gmail.com
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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/  

 Do 26 april:  Afdelingsavond over Sportfotografie door BMK Marcel van der Looij.  
Adres: Bibliotheek, Zandeveltplein 26, 2692 AC, ’s-Gravenzande. I.v.m. openingstijden van de 
bibliotheek is de ingang is aan de achterkant van het gebouw aan de Zandeveltweg. 
De avond is opengesteld voor leden van Afdeling 11 en begint om 20.00 uur  

Wedstrijdagenda van de FotoBond 

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

 Foto Documentair 
Nieuwe wedstrijd, opvolger van de Martien Coppensrijs, vorige keer gewonnen door onze eigen 
Noraly! Voor documentaire series van 4-8 beelden. Geen verplicht thema of onderwerp. Foto’s 
moeten zowel geprint (A4) als digitaal worden ingezonden. Inzending: 1 maart - 30 april 2018. 
Openbare bespreking: 30 juni 2018, Dekker Zoetermeer (CD Zaal, Scheglaan 12).  

Tentoonstellingen van de LAFV / leden: 

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

Het Wapen van Warmond 
Dorpsstraat 90, Warmond 

Een nieuwe lente … 
Jowan Zonneveld & Pauline Seijffert 

- 17 maart 

 
@Jowan Zonneveld 

Stadhuis Leiden 
(Foyer Burgerzaken) 

Grote vitrine: Straatfotografie - 27 maart 

Kleine vitrine: Kijk op de Straat  - 27 maart 

Café van Engelen  
Nieuwe Rijn 1 

Jazz - 12 maart 

Aalmarktzaal, Foyer 
(Via ingang Breestraat) 

Open Podium - 15 april 

Theehuis Rhijnhof 
Laan te Rhijnhof 4 

Winterlandschappen  
Werkgroep Natuur en Landschap. 

- 27 maart 

Radius Merenwijk 
Rosmolen 28 

Troubadours 20 maart - 8 mei 

Zorglocatie Leopoldhove 
Buytenwegh, Zoetermeer 

Lucht, Land en Water (selectie) - 31 maart 

Zeemanskorenfestival - 31 maart 

Buurtcentrum De Kooi 
Driftstraat 49 

Kooipark gerenoveerd - 15 april 

Het Gebouw  
(Spoorkamer) 

De Kooi: Verkiezingsdag + school De 
Singel 

- 15 april 

Begraafplaats Groenesteeg 
(Aula), Groenesteeg 126 

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

Permanent 

Met dank aan Jannie de Groot en Rob Oudshoorn 

https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-11-zuid-holland-noord/
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/
http://lafv.wordpress.com/actuele-tentoonstellingen/
mailto:cvdbrugge@gmail.com
https://www.hetwapenvanwarmond.nl/
https://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/#c52924
http://www.lafv.nl/2016/08/29/expositie-het-beste-van-de-lafv/
https://cafevanengelen.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.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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