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Unieke expositie van alle 7 Nederlandse MFIAP-pers !

   ‘Masters of FIAP’

Het volgende FIAP nieuws verschijnt 
begin november 2018. 
Kopij uiterlijk 15 oktober 2018 inleveren. 
Bijdrage bij voorkeur als een Word-bestand 
per e-mail naar: fiap@fotobond.nl

Redactie: 
Theo van der Heijdt, 
tel. 015-214 27 07
e-mail: fiap@fotobond.nl

Een uitgave van de:
Landelijke Groep FIAP 
van de Fotobond

Voor iedereen die geïnte-
resseerd is in fotosalons

Website Fotobond: 
www.fotobond.nl

Landelijke Groep FIAP:
https://fotobond.nl/ 
landelijke-groepen/

Van 7 september tot 8 november 2018 is er 
een unieke expositie in HuisKinesis, Huis voor de 
Fotografie in Delft.

Alle 7 Nederlanders die de MFIAP-onderschei-
ding hebben ontvangen exposeren gezamenlijk 
in de expositie, ‘Masters of FIAP’. 
Het zijn:
- Gijs van Gent (1988)
- Jan Jansen (1997)
- Frank Boots (2004)
- Huib Limberg (2006)
- John Seegers (2010)
- Anne-Marie Vermaat (2013)
- Marcel van Balken (2018)

De officiële opening is op zaterdag 15 sep-
tember van 15-17 uur. Iedereen is welkom.

De MFIAP-onderscheiding is te ontvangen door 
het meedoen aan internationale fotosalons. Drie 
jaar na het behalen van de EFIAP-titel kan met 
een porfolio van 20 beelden de MFIAP (Master) 
onderscheiding worden aangevraagd. Na een 

goede beoordeling wordt de Master-titel toege-
kend. Dat is tot nu toe deze zeven Nederlanders 
gelukt.
Laat deze kans niet voorbijgaan om een deel 
van het werk van deze Masters of Fédération 
Internationale de l’Art Photographique te 
bekijken.

Een voorproefje?  
Zie verder in dit FIAP Nieuws.

HuisKinesis, 
Huis voor de Fotografie
Voorstraat 86
2611 JT Delft
tel. 0637318924

Geopend op vrij- en za van 13.00-17.00 uur.
De toegang is gratis.

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
http://www.fotobond.nl
https://fotobond.nl/landelijke-groepen/
https://fotobond.nl/landelijke-groepen/
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Programma volgende bijeenkomsten
Alleen voor leden van de Landelijke Groep FIAP

15 september 2018 van 09.30 - 12.30 uur 
Locatie: ’t Veerhuis,  
Nijemonde 4, Nieuwegein

 � bespreking meegebracht werk

1 december 2018 van 09.30 - 12.30 uur 
Locatie: ’t Veerhuis,  
Nijemonde 4, Nieuwegein

 � bespreking meegebracht werk
Lid worden of eens 
komen kijken?
Iedereen die een fotografische FIAP onder-
scheiding heeft kan zonder verdere ballo-
tage lid worden van de Landelijke Groep FIAP. 
Contributie € 20,- per jaar.  
Meldt je tevoren aan bij  
Theo van der Heijdt, fiap@fotobond.nl

Belangrijk: 
Voortaan zelfde titel voor kleur en monochrome bij PSA

PSA heeft een nieuwe regeling ingevoerd van 
titels voor de beelden die worden ingezonden 
voor salons en wedstrijden. 
Beelden die voldoen aan de monochrome 
definitie en niet-gemanipuleerde kleurenafbeel-
dingen van dezelfde digitale opname, worden 
beschouwd als dezelfde beelden en moeten de-
zelfde titel krijgen. Niet-gemanipuleerde beelden 
hebben dezelfde inhoud als de originele digitale 
opname.

Deze nieuwe regel is van toepassing op 
beelden die zijn ingezonden met sluitings-
datum na 1 augustus 2018.

Er is een artikel in het PSA-journaal van juni 
verschijnen om meer uitleg te geven over deze 

regelverandering. Leden die al acceptaties voor 
een kleur en een monoversie van een beeld 
hebben met verschillende titels hoeven zich 
geen zorgen te maken. Ze kunnen nog steeds 
die acceptaties gebruiken voor Star-, Galaxy- of 
Diamond-aanvragen, maar ze moeten het PSA 
Journal-artikel controleren om te zien precies 
hoe dit te doen. 
PSA-leden die aan Galaxy- en Diamond Star-
ratings werken, mogen blijven werken met 
verschillende titels van monochrome versies en 
kleurversies van hetzelfde beeld in tentoonstel-
lingen zonder FIAP-patronage als beide versies 
zijn geaccepteerd vóór 1 augustus 2018 tot 
het vereiste aantal titels voor die beelden zijn 
behaald.

Data 2019 (onder voorbehoud)
- 2 maart
- 18 mei
- 21 september
- 30 november

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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Nieuws van FIAP Web: www.fiap.net 

Deze rubriek bevat nieuwtjes o.a. uit de verslagen 
van de DB-vergaderingen van FIAP maar ook 
algemene informatie.

Tijdens het FIAP congres in Durban (Zuid Afrika) is op 12 augustus 
de nieuwe websi te van FIAP gepresenteerd. Na een lange periode 
is het eindelijk zover. Heel veel informatie is overzichtelijk te vin-
den. De site is zo gemaakt dat hij zowel op de desktop, laptop en 
tablet is te bekijken. De site is in het Engels en de Franse, Spaanse 
en Duitse volgen later. Ga naar www.fiap.net 

Uitgebreide menustructuur
Het uitrolmenu, te vinden op de ‘Homepage’, onder de streepjes 
rechtsboven, bevat heel veel items. Bij de uitslagen van de Bien-
nials en de FIAP World Cup Clubs zijn veel van de winnende 
collecties en afzonderlijke prijswinnaars te zien. De uitgebrachte 
catalogi zijn te downloaden. Heel veel collecties van MFIAP, zo’n 
150 zijn te zien. Helaas is niet van alle MFIAP-pers meer beeld 
aanwezig en hun namen staan er nog niet bij. Van ‘Best of the 
Best’, sinds 2011 degene die de meeste keren de beste auteur 
van een salon was, zijn beelden te zien. Zeer uitgebreide fotore-
portages van de FIAP Photomeetings en de FIAP congressen. 
Ook van andere FIAP events is veel beeldmateriaal te zien. De 
History van FIAP (tot 1998) is uitgebreid beschreven. Ook is er 
een link naar de Cloudbeeldbank met ruim 5.500 beelden gerang-
schikt naar land. Tot nu toe staan hier 97 beelden in van Neder-
landse FIAP-pers. 

Functionarissen, malings e.d.
Downloads van de FIAP Mailings (o.a. verslagen van vergade-
ringen en formulieren van de Biennials). Alle FIAP functionarissen 
zoals de Board of Directors, de Liaison Officers en de Services 
Directors waaronder o.a. informatie van alle FIAP wedstrijden, 
Exhibition Centre etc. staan vermeld.

Salonlijst
De lijst met alle FIAP salons blijft onder de huidige URL 
www.myfiap.net/patronages beschikbaar maar is ook te bereiken 
via het menu op de nieuwe site.

FIAP Photomeeting 2019
Alleen Marokko heeft een aanvraag ingediend voor een Photo-

meeting van 8 dagen van 23 t/m 30 juni 2019 
aan. De prijs zal ca. € 850,- p.p. in 2 pk. en ca. 
€ 1.050,- in 1 pk. met een optionele 3 extra 
dagen voor € 230 / € 280 p.p in 2 pk / 1 pk.

FIAP congres 2020
Slechts één aanmelding tot nu toe voor het FIAP 
congres in 2020. Servië stelt 7 dagen voor in 
Belgrado van 15 tot 21 augustus. Deze aanmel-
ding zal worden afgerond nadat een volledig 
informatie conform de FIAP-voorwaarden door 
FIAP zal zijn ontvangen.

Geen extra voorwaarden 
voor EFIAP levels
Nationale organisaties hebben de  mogelijkheid 
om voor het behalen van de A- en EFIAP on-
derscheiding extra aanvullende voorwaarden te 
verbinden. Denk hierbij aan prijzen/acceptaties  
bij nationale wedstrijden. Voor de EFIAP-levels en 
de MFIAP onderscheiding zijn het opleggen van 
extra voorwaarden uitgesloten. 

AV-FIAP onderscheidingen 
uitgebreid
FIAP heeft nieuwe regels voor de Audio-Visuele 
(AV-FIAP) onderscheidingen uitgebreid met de 
‘levels’. Er zijn nu ook de AV-EFIAP/b enz. te 
behalen. Voorwaarden bij de Fotobond bij 
wedstrijden > FIAP en bij Landelijke groe-
pen > FIAP.

FIAP News nr. 5
Het informatieblad FIAP News nr. 5 is te down-
loaden. Ga naar www.fotobond.nl/fotowedstrijd 

Nieuwe FIAP website in de lucht

http://www.fiap.net
http://www.fiap.net 
https://www.myfiap.net/patronages
http://www.fotobond.nl/fotowedstrijd
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7 “The year 1950 will remain engraved as a famous year in the 
chronicle of photography” 

Dat zijn de woorden van de introductie van Dr. 
Maurice van de Wijer, geestelijk vader en 
oprichter van de Fédération Internationale de 
L’Art Photographique (FIAP), bij de introductie 
van de opening van het oprichtingscongres van 
FIAP dat plaatsvond in Bern (Zwitserland) van 17 
tot 19 juni 1950.
Met deze woorden had Dr. van de Wijer inder-
daad gelijk, maar voordat hij door kon gaan 
met de officiële handeling van de oprichting van 
FIAP, waren de stappen talrijk. 

In 1891 komt het idee van een internationale 
fotografische organisatie al aan de orde. Er 
ontstaat in die tijd een echt enthousiasme, maar 
meer geanimeerd met uitstekende bedoelingen 
dan met een echte activiteit, de Internationale 
Fotografische Unie zal zinken in de storm van de 
Eerste Wereldoorlog. 

Vriendelijke internationale contacten
Dr. van de Wijer, van beroep een arts, maar ook 
een voetbal- en fotografiefanaat, is een van 
de eersten ter wereld die in de fotografie een 
ideale aanpak erkent voor vriendelijke inter-
nationale contacten. Hij is lid van de ‘Cercle 
Royal d’Etudes Photographiques et Scientifiques 
d’Anvers’ (België) uit 1918, en neemt met suc-
ces deel aan vele internationale fotografische 
salons en maakt kennis met een groot aantal 
buitenlandse fotografen en leiders van fotogra-
fische verenigingen. Als arts van het Belgische 
voetbalelftal profiteert hij van zijn reizen in het 
buitenland om, net als een pelgrim, contacten te 

onderhouden met fotografievrienden over de 
hele wereld. Het idee van een internationale 
fotografische federatie is geboren in zijn geest; 
het is eindelijk in 1946 dat Dr. M. van de Wijer 
het initiatief neemt om, in het belang van de 
fotografie, een wereldorganisatie gebaseerd op 
het verbinden van fotografen van over de hele 
wereld. 

Tenaamstelling
Hij neemt contact op met Ernest Boesiger (Zwit-
serland), vertelt hem over zijn idee en biedt hem 
de functie van secretaris van FIAP aan, aanvan-
kelijk de ‘International Union of Photograp-
hic Societies’, vervolgens de ‘International 
Council of Photographic Art’ en ten slotte de 
‘International Federation of Photographic 
Art’. 
Men kan zeggen dat FIAP echt bestaat sinds 
het begin van 1947, met Dr M. van de Wijer als 
oprichter-president en E. Boesiger als secretaris. 

De eerste ‘leden’
De eerste landen die associëren zijn, België, 
Nederland, Italië, Portugal en Zwitserland. In 
september 1947 sluiten Denemarken, Finland en 
Hongarije zich aan is het aantal leden acht. 

Het eerste congres
Op het moment van het eerste FIAP-congres 
in 1950 in Bern (Zwitserland) telt FIAP al 17 
aangesloten landen: Oostenrijk, België, Brazilië, 
Cuba, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, 
Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 
Portugal, Zweden, Zwitserland en Joegoslavië. 

Dr. Maurice van de Wijer,  

oprichter en eerste president van FIAP

Scientia Ars Lumen:

Het is de alliantie van WETENSCHAP en LICHT die de 

geboorte heeft gegeven aan Fotografie.
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Thans telt FIAP. 87 landenorganisaties als leden.
Daarnaast nog 146 lokale clubs en 1 regiolid. 
Deze leden hebben geen stemrecht en kunnen 
niet aan Biennials meedoen, deze zijn voorbe-
houden aan de landelijke organisaties.

Statuten
Volgens de aangenomen statuten op het 1e con-
gres in Bern, worden de leden van de Directory 
Board gekozen voor een periode van twee jaar 
en komen ze in aanmerking voor herverkiezing; 
de vice-presidenten kunnen desondanks niet 
langer dan twee opeenvolgende jaren in functie 
blijven.
De statuten zijn in het 50-jarig bestaan   van FIAP 
slechts weinig veranderd, de twee basisprincipes 
zijn:
• FIAP wordt gevormd door de nationale fede-
raties van de verschillende landen, één federatie 
per land of van één nationale samenleving die 
kan worden aanvaard als vertegenwoordiger 
voor zijn land.
• Alle overwegingen van politieke, ideologische 
of religieuze orde zijn absoluut verbannen uit de 
activiteiten van FIAP. De statuten roepen ook de 
vier doelen op om te streven naar:
1 van morele orde, door, onder de vlag van 
fotografie, broederschapsverbindingen en 
vriendschappelijke relaties tussen de aangesloten 
federaties te creëren en door de ontwikkeling 
van vriendschap tussen mensen te ondersteunen 
met het oog op het versterken van de vrede in 
de wereld;
2 van materiële orde, door de verdediging 
van de reguliere belangen van de aangesloten 

federaties te versterken, door hun inspanningen 
te coördineren in de intentie om een   bepaald 
voordeel te bereiken;
3 van wetenschappelijke en artistieke orde, 
door de verspreiding van fotografische kennis te 
bevorderen, door artistieke kwaliteiten te ont-
wikkelen, met name door middel van tentoon-
stellingen en reizende portefeuilles;
4 van nationale en internationale orde, door 
voor de overheid en de hoge autoriteiten die de 
wereld regeren de representatie van de fotogra-
fische beweging voor ogen te houden die de 
fotografische kunst de plaats wil geven die het 
verdient.

Contributie
De jaarlijkse bijdrage voor de gewone leden is 
soms aangepast aan de kosten van levensonder-
houd. Het was 10 US dollar in 1950, dat ging 
naar 20 dollar in 1958 en 30 dollar in 1966. 
Twee opeenvolgende stijgingen in 1973 en 
1974, deels als gevolg van schommelingen van 
de dollar en op dat moment werd deze stijging 
ook gemotiveerd door een bijdrage in de kosten 
van het 25-jarig jubileumcongres dat plaatsvond 
in Padova (Italië) in 1975. In 1978 werd de dol-
lar verwisseld voor de DM. Om een   algemene 
verhoging van de bijdrage te vermijden, keurde 
het Congres van 1995 in Andorra een schaal 
goed van de bijdrage van vier niveaus: 800 DM, 
600 DM, 400 DM en 200 DM. Deze classificatie 
met vier niveaus werd goed ontvangen en is 
sinds 1996 toegepast. In de loop van vele jaren 
zijn landen die in moeilijkheden verkeren met 
betalingen ruimhartig ondersteund door spon-
sorschappen en door een fonds van goedkeu-
ring van 1993 tot 1997. Tegenwoordig stemmen 
sommige welgestelde landen erin samenlevin-
gen te sponsoren die problemen hebben met 
betalingen, een zeer waardevol initiatief. 
Vanaf 1999 is munteenheid de EURO.
FIAP is er trots op de enige internationale or-
ganisatie (NGO) op het ge-
bied van fotografie te zijn die 
profiteert van deze status van 
erkenning door de UNESCO.

Meer lezen? 
Ga naar fiap.net en kijk bij History

Een historische foto van FIAP
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Unieke expositie van alle Nederlandse MFIAP-pers

Een klein voorproefje 

John Seegers

Marcel van Balken

Huib Limberg

 

  Frank Boots

  Gijs  van Gent

  Jan Jansen

  Anne-Marie Vermaat
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24e plaats bij 19e FIAP Nature Biennial Oman
Ook dit keer weer verzorgt door de Landelijke Groep Camera Natura

Zoals gebruikelijk wordt het thema en de in-
zending voor de FIAP Nature Biennials door de 
Landelijke groep Camera Natura bepaald. Ruim 
een jaar voor het inleveren krijgen ze de vraag 
voorgelegd of ze de collectie weer willen samen-
stellen. Gezamenlijk heeft men dit jaar gekozen 
voor het thema: Abstractie in de Natuur. 

De internationale juryleden waren: 
Romain Nero, HonEFIAP, EFIAP/g, Luxemburg, 
Mohammed Al Kandri, Koeweit en 
Abdullah Al Majid, Bahrein

Elk van de drie juryleden kan maximaal 5 pt voor 
een beeld geven, dus maximaal 15 pt. Voor de 
samenhang kan elk der juryleden maximaal 20 
pt geven.
Bij een digitale wedstrijd (20 images) zijn er 
totaal dus 360 pt. te verkrijgen. 

Bij de 19e Nature Biennial behaalde Nederland 
de 24e plaats met 98 pt voor de beelden en 47 
extra punten voor de samenhang, totaal 145 pt. 

Bij FIAP heb ik geinformeerd of in onze punten-
lijst soms de punten van twee in plaats van de 
drie juryleden waren opgeteld, zo’n lage score 
stond er op de lijst. Er is één beeld dat van een 
jurylid zelfs geen punt heeft gehad. Dat was 
niet het geval en het blijkt dat de jury bij meer 
landen soms geen punt heeft gegeven.
Klagen helpt niet maar ik vond dat ik mijn mis-
noegen kenbaar moest maken en heb dat dus 
ook gedaan. 
Blijkbaar is onze Nature inzending bij de jury niet 
zo in de smaak gevallen of zien zij dit niet als 
‘natuurfotografie’

Martien van Rossen - De Hors - 5 pt Renk Ruiter - Treebark Mammal - 4 pt
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Jos Loeffen - Ameland - 8 pt

Jan Westerbeke - IJsland - 5 pt

Fred de Gier - Waterhole - 3 pt

Jan Westerbeke - Bryce Canyon - 5 pt

Therese Obers - Waterman - 5 pt Leon Hermans - Rio Tinto Impresssion - 2 pt
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Riet Elen-Doorduyn - Polonaise 0387 - 5 pt

Dick Pasman - Paardebloem - 5 pt

Riet Elen-Doorduyn - Streaming Water 0430 - 4 pt

José Middelhuis - Verguld - 4 pt

Dick Pasman - Fantasie - 5 pt

Johan Oostindien - Aurantiacum Hieracium - 4 pt
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Joep Luijckx - Abstract landschap - 5 pt

Leon Hermans - Hairy Water - 4 pt

Ingeborg Deppe - Abstractinice - 9 pt

Wouter Vroom - Shockwave - 5 pt

Fred de Gier - Pelican land - 5 pt Renk Ruiter - Ebtide Creation - 6 pt
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33e bij de 34e FIAP Monochrome Biennial
Inzending volledig verzorgt door de Landelijke groep FIAP

In een laat stadium was de inleverdatum voor 
deze Biennial bekend. Het was kort dag om een 
algemene oproep aan alle leden van de Foto-
bond te doen om in te zenden onder een thema. 
Leden van de Landelijke groep FIAP hebben met 
spoed een collectie zwart/wit portretfoto’s inge-
leverd. Op de bijeenkomsten zijn ook regelmatig 
portretten te zien. De keuze is toen gevallen 
om de portretten in te sturen onder het thema 
“Look to Me”. 

Bij de 34e Monochrome Biennial werd de 33e 
plaats behaald en dat waren 94 pt voor de beel-
den en 28 pt voor de samenhang, totaal 122 pt.

De internationale juryleden waren: 
Freddy Van Gilbergen, MFIAP, EFIAP/s,  
 HonEFIAP, FIAP DB Belgium
Xiaoyi Chen China
Markus Wörsdörfer Germany

Elk van de drie juryleden kan maximaal 5 pt voor 
een beeld geven, dus maximaal 15 pt. Voor de 
samenhang kan elk der juryleden maximaal 20 
pt geven.
Bij een printwedstrijd (10 prints) zijn er maximaal 
210 pt. te verkrijgen.

Marcel van Balken - Drawnold - 8 pt

Rob Boehle - Mestreechter steerke - 11 pt

Jim van Iterson - Remembering - 8 ptRob ten Tusscher - Portret 14 - 8 pt
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Anne-Marie Vermaat - Colourfull - 11 pt

John Seegers - Penetraiting eyes - 9 pt

Betty Nicolai - Andy - 8 pt

Harry Linschoten - Kees 2017 - 9 pt

Jan Ros - Lady from Phuket - 10 pt

Huib Limberg - Aviv - 12 pt
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Uitslag 19e Nature Biennial Uitslag 34e Monochrome Biennial

 Land pt samen- tot.
   hang 
1 Russian Federation 193 55 248
2 Oman 178 54 232
3 Saudi Arabia 173 48 221
4 South Africa 163 42 205
5 France 151 52 203
6 Italy 159 35 194
7 India 146 46 192
8 Great Britain 134 55 189
9 Spain 141 40 181
10 Slovena 134 46 180
11 Luxembourg 129 44 173
12 Turkey 123 48 171
13 Finland 121 44 165
14 Belgium 136 26 162
15 Argentina 122 39 161
16 Scotland 122 38 160
17 Bulgaria 130 29 159
18 Croatia 129 26 155
19 Ireland 115 40 155
20 Egypt 128 23 151
21 Belarus 126 24 150
22 Myanmar 121 26 147
23 Sweden 104 42 146
24 Netherlands 98 47 145
25 Norway 94 50 144
26 Brazil 109 19 128
27 Dominican Republic 94 27 121
28 Japan 76 43 119
29 Bosnia & Herzegovina 95 21 116
30 Chile 73 36 109
31 Greece 64 31 95
32 Denmark 67 27 94
33 Mauritius 43 39 82

 Land pt samen- tot.
   hang 
1 Scotland 110 60 170
2 Russian Federation 113 52 165
3 Argentina 110 54 164
4 Great Britain 110 51 161
5 Saudi Arabia 100 58 158
6 Belgium 109 47 156
7 New Zealand 114 41 155
8 Oman 101 54 155
9 Italy 104 49 153
10 Norway 99 49 148
11 Serbia 103 44 147
12 Macao 92 54 146
13 Turkey 99 46 145
14 Cyprus 93 49 142
15 Spain 107 32 139
16 Slovakia 106 32 138
17 Luxembourg 76 60 136
18 Bangladesh 104 31 135
19 Slovenia 95 40 135
20 South Africa 100 35 135
21 Dominican Republic 90 43 133
22 Bahrain 83 49 132
23 Chile 83 49 132
24 Sweden 91 40 131
25 Switzerland 103 28 131
26 Korea 106 24 130
27 Bosnia & Herzogovina 96 32 128
28 Bulgaria 91 37 128
29 San Marino 89 38 127
30 Denmark 87 38 125
31 Latvia 102 21 123
32 Hong Kong 92 30 122
33 The Netherlands 94 28 122
34 Mauritius 74 45 119
35 Andorra 85 30 115
36 Belarus 95 20 115
37 Finland 91 18 109
38 Croatia 82 25 107
39 Japan 79 27 106
40 Greece 63 38 101
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1988 15e color dia’s Australië 15

1989 20e zw/w foto’s België 2 FIAP Gold

1990 15e color foto’s Spanje ? 

1990 16e color dia’s Zwitserland ? 

1991 6e Nature dia’s Argentinië 13

1991 6e Nature foto’s Argentinië 15

1991 21e zw/w foto’s Spanje 6 Hon. Mention

1992 16e color foto’s Cyprus 9 Hon. Mention

1992 17e color dia’s Spanje 18

1993 7e Nature dia’s Spanje 4 FIAP Brons

1993 7e Nature foto’s Spanje 2 FIAP Gold

1993 22e zw/w foto’s Nederland 15

1994 17e color foto’s Luxemburg 20

1994 18e color dia’s Engeland 8 Hon. Mention

1995 8e Nature dia’s België 6 Hon. Mention

1995 8e Nature foto’s België 12 

1995 23e zw/w foto’s Andorra 39

1996 18e color foto’s Ierland 9 Hon. Mention

1996 19e color dia’s Turkije 15

1997 9e Nature dia’s Frankrijk ?

1997 9e Nature foto’s Frankrijk ?

1997 24e zw/w foto’s China 36

1998 19e color foto’s Engeland 9 Hon. Mention

1998 20e color dia’s Argentinië 26

1999 25e zw/w foto’s Zwitserland 25

1999 10e Nature dia’s Finland 7 Hon. Mention

1999 10e Nature foto’s Finland 25 

2000 geen deelname

2001 11e Nature dia’s Zuid-Afrika 20

2001 26e zw/w foto’s Italië 25

2002 geen deelname

2003 geen deelname

2003 12e Nature dia’s Australië 21

2004 27e zw/w foto’s Hongarije 25

2004 23e color dia’s Engeland 13

2004 21e color foto’s Luxemburg 27

2005 22e color foto’s Andora 19

2006 24e color PI Ierland 9 Hon. Mention

2006 13e Nature foto’s Kroatië 10 Hon. Mention

2008 29e zw/w foto’s Slowakije 17

2008 14e Nature foto’s Spanje 14

2009 25e color PI Indonesië 12 

2010 23e color foto’s Ierland 17

2010 30e zw/w foto’s Vietnam 36

2010 15e Nature PI India 10 Hon. Mention

2011 26e color PI België 10 Hon. Mention

2012 31e zw/w foto’s Spanje 6 Hon. Mention

2012 16e Nature PI Noorwegen 17 

2012 24e color foto’s Turkije 11

2013 27e color PI Luxemburg 29

2013 25e color foto’s Argentinië 25

2014 17e Nature PI India 6 Hon. Mention

2014 32e zw/w foto’s Turkije 29

2015 26e color foto’s Engeland 20

2015 28e color PI Indonesië 18

2016 33e zw/w foto’s Zuid Korea 38

2016 18e Nature PI Servië 15 

2017 27e color PI Noorwegen 14

2018 34e zw/w foto’s Zuid Afrika 33 

2018 19e Nature PI Oman 19 

De individueel behaalde prijzen zijn hier niet vermeld.

1954 - 1980 niet bekend of er is meegedaan aan de Biennials.

1980 - 1989 resultaten zijn niet te achterhalen.

Jaar Biennial Land plaats prijs Jaar Biennial Land plaats prijs 

*) PI = Projected Images, ofwel digitale bestanden

Resultaten van Nederland bij de FIAP Biennials 

Website Fotobond:  
Altijd het raadplegen waard
De nieuwe website van de Fotobond  houdt je op de hoogte www.fotobond.nl

http://www.fotobond.nl
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FIAP and the Dutch Fotobond, Netherlands

 After two years to as a FIAP Liaison Officer, I decided to investigate in June 2003 whether
there would be a group of equal photographers. How do we want to give these meetings content 
and shape? 

- What do we want to do at these meetings?

- Would we invite guest photographers / speakers?

- Do we want to assemble the FIAP Biennials collections at these
meetings?

- Do we want the work for FIAP Biennials from the FIAP discussion
group to be set up?

- Do we want a collection to be set up at departmental level with
the work of clubs in that region?

- Will we deliver as widely as possible with the chance of a lot of
inappropriate material?

- Would we like to give a theme in the ‘Fotobond In Beeld Maga-
zine’ in advance so that everyone can work for it?

- Do we want a regular (quaterly?) appearing ‘FIAP Nieuws’ with news
about the FIAP Biennials and Salons?

Why a ‘FIAP Group?

One of the “activities” was to ensure that the Fotobond submitted collections to FIAP Biennials or-
ganized. 

There was a problem, how do I get work together? Of 
course you can ask acquaintances to provide work. 
But there are more members than just the well-known 
who can deliver work. Many members of the Fotobond 
know little or nothing about FIAP and regularly I get 
questions about salons that received FIAP patronage. 
So in the trance of “What are these photo salons and 
circuits?” and “What are FIAP Biennials?”

It became the Landelijke group FIAP

The reason was that “FIAP” within the Dutch Fotobond 
was certainly not widely known, while the Fotobond 
pays an important contribution to FIAP annually. Since 
its foundation in Bern in 1950, the Fotobond is one of 
the member countries of FIAP (Fédération Internation-
ale de l’Art Photographique) and there were 17 coun-
tries gathered. 

Theo van der Heijdt, EFIAP/b, 
HonEFIAP FIAP Liasion Officer 

Fotobond

Exposition Landelijke Groep FIAP - 
Fotofestival Naarden 2005
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Vermelding in het internationale FIAP-NEWS nr.4 
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EUROPE

Fotofestival Naarden

Following a call in June 2003 to all who achieved a FIAP distinction in the past, this call was can-
celed. The reactions were very diverse like: “Draw a uniform, then you’ll hear it”, “Look how good I 
can photograph”, “Finally, we hear something from FIAP”, “A good initiative and hope for success” 
to “This is too late for me, I am now too old”. Eventually there were 17 members who signed up in 
2003. We meet once a quarter, discuss each other’s work and, if necessary, search for the Biennial 
Collection.

The first issue of the quarterly ‘FIAP Nieuws’ was published quite soon in June 2003. It became a 
FIAP Newsmagazine with a wide spread. Lots of information about FIAP and an extensive list of 
international photo salons and circuits, also from PSA, GPU and ISF. That has become a magazine 
that has interesting information for all members of the Fotobond. This information will also appear 
on the website of www.fotobond.nl/wedstrijden/fiap/.

The Landelijke groep FIAP has now held 5 exhibitions in the Netherlands.

2004 – Rijen, de Boodschap

2005 – Naarden, Fotofestival Naarden

2008 – Den Haag, Centrale bibliotheek

2012 – Moergestel, Galerie De Verdieping

2016 – Delft, Galerie HuisKinesis

The group has now 26 members all with FIAP distinctions. Not all the members of the Fotobond 
with a FIAP distinctions are members of the group. They are not interested in hearing from such 
a group, working on Saturday or living too far away. In the Netherlands we have 1 member with 
EFIAP/Diamond 1 (Marcel van Balken) and the first in the world, Daniël Leybaert with the EFIAP/
Diamond 2 with the certificate number 2017/001.

Theo van der Heijdt, EFIAP/b, HonEFIAP FIAP Liaison Officer Fotobond

Galerie De Verdieping, Moergestel

E
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The 1st EFIAP/Diamond 2 distinction in the world to Daniël 
Leybaert (left) in the middle Drs Els Thijssen, President of 
the Fotobond, right Theo van der Heijdt

Quaterly FIAP Nieuws – May 2017

Exposition Landelijke Groep FIAP  
Galerie HuisKinesis, Delft 2016

Galerie HuisKinesis, Delft

Opening of the exposition Galerie HuisKinesis, Delft 
by Freddy van Gilbergen, Vice-Pesident FIAP (right) 

and Theo van der Heijdt
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Als je nou toch in de buurt bent . . .
Nederland
033 Fotostad Amersfoort - 25 aug - 27 okt
www.033fotostad.com

Noorderlicht Photofestival - 23 jun - 23 sep
www.noorderlicht.com

Apeldoorn Fotostad - 28 aug - 27 okt
www.apeldoornfotostad.nl

Breda Photo - 5 sep - 21 okt
www.bredaphoto.nl

Delft Masters of FIAP - 7 sep - 8 nov
wwww.huiskinesis.nl

Amsterdam Unseen - 21 sep - 23 sep
www.unseenamsterdam.com

Fotofestival Schiedam - 12 okt - 22 okt
www.fotofestivalschiedam.nl

België
AntwerpPhoto - 24 jun - 30 sep
https://antwerpphoto.be

Duitsland
Keulen Photokina - 25 sep - 3 okt
http://photokina.de

Frankrijk
Les Rencontres Arles - 3 jul - 24 sep
www.rencontres-arles.com

15e Festival La Gacilly - 2 jun - 30 sep
www.festivalphoto-lagacilly.com

Paris Photo 2018 - 8 nov - 11 nov
www.parisphoto.com

Zweden
Landskrona Foto Festival - 14 sep - 23 sep
www.landskronafoto.org/en/festival2018/

Oostenrijk
Baden Festival La Gacilly - 8 jun - 30 sep
festival-lagacilly-baden.photo

Month of Photography Wien - 28 sep - 31 okt
http://eyes-on.at

Zwitserland
Vevey Festival Images - 8 sep - 30 sep
www.images.ch
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FIAP Photographers Card aanvragen
Vraag hem aan vóór 10 september 2018

De FIAP Photographers Card is nodig als je een FIAP onderscheiding 
wilt aanvragen. Deze FIAP card is tweemaal per jaar aan te vragen voor 
1 februari of 10 september. 
Alleen in het bezit van deze FIAP card kun je aan het eind van het jaar 
een FIAP onderscheiding aanvragen.
Download het formulier via fotobond.nl/wedstrijden/fiap/ en vul het in. 
Stuur het met een digitale pasfoto en een digitale scan van je lidmaat-
schapskaart Fotobond op.
Verdere informatie bij Theo van de Heijdt fiap@fotobond.nl

https://www.033fotostad.com
mailto:www.noorderlicht.com/en/photofestival/noorderlicht-photofestival-2017/?subject=
http://apeldoornfotostad.nl 
http://Bredaphoto.nl
http://wwww.huiskinesis.nl
http://apeldoornfotostad.nl 
http://www.unseenamsterdam.com
http://www.fotofestivalschiedam.nl
https://antwerpphoto.be
ttp://photokina.de
http://www.rencontres-arles.com
http://www.festivalphoto-lagacilly.com
http://www.parisphoto.com
http://www.landskronafoto.org/en/festival2018/
http://festival-lagacilly-baden.photo
http://eyes-on.at
http://www.images.ch
http://fotobond.nl/wedstrijden/fiap/
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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voor de diverse soorten fotografie

Gemeenschappelijke definitie 
Nature fotografie
Het introduceren van een gemeenschappelijke 
definitie is voornamelijk bedoeld om duidelijk-
heid te scheppen voor wedstrijddeelnemers. Een 
dergelijke definitie onderstreept daarnaast de 
inspanningen van alle drie de instanties en de 
daarbij aangesloten organisaties om een einde 
te maken aan ongerechtigde inzendingen en 
misbruik van de regels.

Over de nieuwe definitie zeggen John Davis, 
Riccardo Busi en Derek Birch (voorzitters 
van resp. PSA, FIAP en RPS) het volgende: ‘het 
vaststellen van een gemeenschappelijke definitie 
voor natuur- en wildlifefotografie is een belang-
rijke stap in het verduidelijken van de regels 
voor fotografen, waarvan velen deelnemen aan 
internationale wedstrijden. Bovendien beschik-
ken organisaties op deze manier over een hele 
duidelijke definitie zodra ze te maken krijgen 
met het probleem van ongeldige inzendingen. 
We willen andere wedstrijdorganisaties aanmoe-
digen om de definitie over te nemen.’

FIAP en PSA definitie van natuurfotografie
Natuurfotografie beperkt zich tot het fotogra-
fieproces dat alle takken van de natuurlijke 
historie afbeeldt − behalve de antropologie 
en archeologie − en wel op zo’n manier dat 
een goed geïnformeerd persoon in staat is om 
het object te identificeren en de presentatie 
ervan als waarheidsgetrouw te herkennen. 
Het verhaal van de foto moet zwaarder we-
gen dan de beeldkwaliteit, maar tegelijkertijd 
dient de foto van een technisch hoogwaardige 
kwaliteit te zijn. Menselijke elementen mogen 
niet aanwezig zijn, tenzij deze elementen een 
integraal onderdeel vormen van het natuurver-
haal; denk bijvoorbeeld aan natuurobjecten (bijv. 
kerkuilen of ooievaars) die in een door mensen 
beïnvloedde omgeving leven, of aan mense-
lijke elementen in beelden die natuurkrachten 
uitbeelden als orkanen of vloedgolven. Ringen, 
labels of (radio)halsbanden (aangebracht in het 
kader van wetenschappelijk onderzoek) zijn 

toegestaan. Foto’s van door mensen gekweekte 
hybride planten, gecultiveerde planten, verwil-
derde dieren, huisdieren of opgezette dieren zijn 
niet toegestaan evenals enige andere vorm van 
manipulatie die afbreuk doet aan de echtheid 
van het fotografisch statement.
Technieken die beeldelementen toevoegen, 
verplaatsen of vervangen, zijn niet toegestaan – 
met uitzondering van bijsnijden (cropping). Tech-
nieken die de presentatie van de foto verbeteren 
zonder dat het natuurverhaal, de beeldinhoud 
of de oorspronkelijke scène wordt aangetast, 
zijn wel toegestaan; denk hierbij aan HDR, 
tegenhouden (dodging) en doordrukken (bur-
ning). Ook is het toegestaan om door de camera 
toegevoegde elementen te verwijderen, zoals 
stofvlekken, beeldruis of krassen. Samenge-
stelde beelden mogen niet worden ingezonden. 
Alle toegestane aanpassingen dienen natuurlijk 
over te komen. Kleurenfoto’s mogen worden 
omgezet naar grijsschaal of monochroom. Infra-
roodfoto’s, zowel direct met de camera opge-
nomen of later in nabewerking nagebootst, zijn 
echter niet toegestaan.
In natuurfotografiewedstrijden kunnen foto’s 
worden ingedeeld in twee categorieën: natuur 
en wildlife. Beelden die in de natuurcategorie 
worden ingezonden en die voldoen aan bo-
venstaande definitie hebben als primair object: 
landschappen, geologische formaties, weersfe-
nomenen of niet uitgestorven organismen, of 
objecten in gecontroleerde omstandigheden 
zoals dierentuinen, wildboerderijen (game farms) 
botanische tuinen, aquariums of in enige andere 
omgeving waarin ze voor hun voedsel volledig 
afhankelijk zijn van de mens.
Beelden die in de wildlifecategorie worden 
ingezonden en die voldoen aan bovenstaande 
definitie hebben als object: een of meer dieren 
of planten die vrij of onbelemmerd leven in hun 
natuurlijke habitat. Niet in aanmerking voor de 
wildlifecategorieën komen: landschappen, geo-
logische formaties en foto’s van dierentuin- of 
wildboerderijen of enige andere zoölogische of 
botanische soorten in gecontroleerde omstan-
digheden. Wildlife beperkt zich niet tot dieren, 
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vogels en insecten; zeeobjecten en botanische 
objecten (waaronder schimmels en algen) in het 
wild zijn ook geschikte wildlifeobjecten, even-
als kadavers van niet uitgestorven diersoorten. 
Wildlifefoto’s mogen ook worden ingezonden in 
de natuurcategorieën van tentoonstellingen.

FIAP definitie van zwart-wit 
fotografie (monochroom)
Een zwart-wit beeld van zeer donkergrijs (zwart) 
tot zeer helder grijs (wit) is een monochroom 
werk met de verschillende grijstinten.
Een zwart-wit werk dat geheel in één kleur is af-
gestemd, blijft een monochroom werk dat in de 
zwart-witcategorie kan staan; een dergelijk werk 
kan in zwart-wit worden gereproduceerd in de 
catalogus van een salon onder FIAP-patronage.
Aan de andere kant wordt een zwart-wit werk 
aangepast door een gedeeltelijke toning of door 
de toevoeging van een kleur een kleurwerk 
(polychroom) om in de kleurcategorie te staan; 
een dergelijk werk vereist kleurreproductie in de 
catalogus van een salon onder FIAP-patronage

PSA definitie van Monochrome
Een monochrome afbeelding wordt gedefinieerd 
als het hebben van verschillende tinten van niet 
meer dan één kleur (verschillende tinten van die 
kleur van zeer licht tot zeer donker) maar het 
kan elke enkele kleur zijn. Meertonige afbeel-
dingen (verschillende tinten van twee of meer 
kleuren) en afbeeldingen in grijswaarden met 
een accentkleur zijn niet toegestaan in de Mo-
nochrome sectie en moeten worden ingevoerd 
in Color sectie.

PSA definitie van Travel
Een foto in de sectie Travel geeft de karakteris-
tieke kenmerken of cultuur van een land weer 
zoals ze van nature voorkomen. Er zijn geen 
geografische beperkingen. Afbeeldingen van 
evenementen of activiteiten die speciaal zijn 
georganiseerd voor fotografie, of van onder-
werpen die zijn aangesteld of gehuurd voor 
fotografie, zijn niet geschikt. Close-upfoto’s van 
mensen of objecten moeten functies bevatten 
die informatie over de omgeving verschaffen. 
Technieken die elk element van de originele 
afbeelding toevoegen, verplaatsen, vervangen 
of verwijderen, behalve door bijsnijden, zijn niet 
toegestaan. De enige toegestane aanpassingen 

zijn het verwijderen van stof of digitale ruis, 
het herstellen van het uiterlijk van de originele 
scène en de volledige conversie naar grijswaar-
den monochroom. Andere afleidingen, inclusief 
infrarood, zijn niet toegestaan. Alle toegestane 
aanpassingen moeten natuurlijk lijken.. 

PSA definitie van Fotojournalistiek
Fotojournalistieke inzendingen zullen bestaan   
uit afbeeldingen met informatief inhoud en 
emotionele impact, die de menselijke aanwezig-
heid in onze wereld weerspiegelen. De jour-
nalistieke (verhaal) waarde van het beeld krijgt 
voorrang op de beeldkwaliteit. In het belang 
van de geloofwaardigheid komen beelden die 
de waarheid verkeerd weergeven, zoals die van 
gebeurtenissen of activiteiten die specifiek zijn 
georganiseerd voor fotografie of van onder-
werpen die zijn geregisseerd of gehuurd voor 
fotografie, niet in aanmerking. Technieken die 
elk element van de originele afbeelding toe-
voegen, verplaatsen, vervangen of verwijderen, 
behalve door bijsnijden, zijn niet toegestaan. De 
enige toegestane wijzigingen zijn het verwij-
deren van stof, krassen of digitale ruis, herstel 
van het bestaande uiterlijk van de originele 
scène, verscherping die niet voor de hand ligt 
en conversie naar grijswaarden monochroom. 
Afleidingen, waaronder infrarood, komen niet in 
aanmerking.

Voor de officiële (Engelse) teksten die bepa-
lend zijn verwijs ik graag naar de website 
van FIAP en PSA.
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jd Sony World Photography Awards

Sony heeft een interessante wedstrijd uitgeschreven

Sony heeft een weredlwijde wedstrijd uitgeschreven voor professionals, jeugd, studenten en een 
open wedstrijd. Deelname is gratis en de hoofdprijs is US$ 5,000.-, digitale beeldbewerkingsappara-
tuur, vlucht en accomodatie tijdens de prijsuitreiking in Londen.
Het volledige reglement is te vinden op www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/open

Open - De juryleden zijn op zoek naar de beste afzonderlijke afbeeldingen uit de volgende 10 ver-
schillende categorieën: Architecture, Culture, Creative, Motion, Landscape, Natural World & Wildlife, 
Portraiture, Still Life, Street Photography en Travel.
Sluitingsdatum - 3 januari 2019, jurering tussen 9 en 31 januari 2019. 
Uitslag - In elke categorie volgt een shortlist van maximaal 15 fotografen voorafgaand aan de be-
kendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking tijdens de ceremonie in april 2019 in Londen.

Informatie - www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/openDe

Aantal FIAP onderscheidingen* in Nederland

Aantal personen* 157 Totaal aantal onderscheidingen 269

AFIAP 129
AVFIAP 5
EFIAP 54
EFIAP/b 19
EFIAP/s 10

EFIAP/g 7
EFIAP/p 3
EFIAP/d1 2
EFIAP/d2 2 
EFIAP/d3 1 

MFIAP 7
ESFIAP 28
HonEFIAP 2 

* levende personen
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d Vademecum Fotobond verschenen

Aangekondigd op de algemene ledenvergade-
ring, nu beschikbaar voor de leden: het eerste 
Vademecum voor de leden van de Fotobond. Als 
lid weet je dat veel informatie te vinden is op de 
website, maar waar en wanneer ga je dat bekij-
ken? Het bestuur draait het om: Gebruik deze 
link en download het uitvoerige overzicht van 
alle cursussen en mentoraten (subsidie moge-
lijk!), de fotowedstrijden en fotosalons waar de 
leden aan kunnen deelnemen (inclusief inlever-
schema van 2018), alle landelijke groepen waar 
je lid van kunt worden (als er nog plaats is), hoe 
de aansprakelijkheid van de leden en besturen 
van de clubs verzekerd is, hoe de nieuwe regels 

zijn van de prestatie-onderscheidingen en welke 
bijdrage de club krijgt bij een jubileum. Kortom: 
download het vademecum en kijk wat de Foto-
bond voor mogelijkheden biedt.
Wat kan de Fotobond voor je persoonlijk als voor 
je club betekenen.
Het Vademecum is te downloaden op de web-
site van de Fotobond, 
https://fotobond.nl/over-fotobond/vademecum/
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https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/open
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/open
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Breda Photo 2018
Van 5 september t/m 21 oktober 2018

BredaPhoto toont the state of the 
art van de hedendaagse fotografie 
aan de hand van een internationaal 
relevant maatschappelijk thema. 
Voor 2018 is de titel ‘TO INFINITY 
AND BEYOND’. 

“Al zolang er mensen op aarde rondlopen, 
veranderen zij de wereld ingrijpend. Toen we 
duizenden jaren geleden voedsel gingen ver-
bouwen, duurde het niet lang voordat we zaden 
en vruchten kruisten om ze lekkerder, groter en 
beter bestand tegen ziektes te maken. Leg een 
maïskolf, graanhalm of wortel naast het ‘origi-
neel’ en je herkent hem niet terug. We domes-
ticeerden wilde wolven en kruisten ze tot onze 
hedendaagse soorten: van pekinees tot herders-
hond. Rivieren werden verlegd, zeeën ingepol-
derd en bergen doorboord met kilometers  lange 
tunnels. Met medicijnen overwonnen we ziektes 
die vroeger miljoenen mensen het leven kostten.

To Infinity and Beyond
Onze greep op de wereld neemt almaar toe, 
dankzij recente doorbraken in het onderzoek 
naar de bouwstenen van ons leven, automatise-
ring en kunstmatige intelligentie. Optimistische 
wetenschappers voorspellen dat kanker, mala-
ria en zelfs veroudering problemen zijn die zij 
kunnen verhelpen. Steeds snellere en slimmere 
computers helpen ons complexe vraagstukken te 
kraken en nemen ons werk uit handen. Dank-
zij de revolutionaire CRISPR gen-technologie 
worden we misschien wel onsterfelijk. De eerste 
mens die duizend jaar wordt, is waarschijnlijk al 
geboren.
Vroeger richtten we ons tot goden om ziektes, 
honger en catastrofes af te wenden. Nu dringt 
het besef door dat wijzelf de belangrijkste 
kracht zijn die het leven op aarde beïnvloedt (en 
bedreigt). Sommige mensen zeggen zelfs dat we 
in heel een nieuw geologisch tijdvak leven: het 
antropoceen, ofwel het tijdperk van de mens als 
belangrijkste veroorzaker van veranderingen op 
aarde, met alle gevolgen van dien.

Domeinen
To Infinity and Beyond is een titel die direct beel-
den oproept rondom het heelal en bijvoorbeeld 
ons sterrenstelsel. Bij ‘voortrazende wetenschap’ 
denk je waarschijnlijk aan robots en computers. 
Als je verder over het 2018-thema nadenkt, dan 
komt er een diversiteit aan associaties die veel 
breder is. Om de breedte van het thema te ver-
kennen en om bezoekers daarin een guideline 
te geven heeft BredaPhoto 6 domeinen gedefi-
nieerd. Het werk van de exposerende fotografen 
wordt daaronder (losjes) geclusterd. De domei-
nen zijn:
• Cosmos
• Intelligewnce
• Biology
• Society
• God
• Image “

T
h

em
a

 2
0

1
8

: T
o 

In
fi

n
it

y
 a

n
d

 B
ey

on
d

In
fo

 e
n 

te
ks

t:
 B

re
da

ph
ot

o.
nl

De Fotobond 2018:  
2e editie Foto Online in samenwer-
king met BredaPhoto 
Jurering zal plaats vinden samen 
met de organisatie van BredaP-
hoto en in het amateurweekend 
van 22 en 23 sept 2018, worden 
de winnaars bekend gemaakt en 
vindt de prijsuitreiking plaats. 

http://Bredaphoto.nl
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Pr = Prints en vaak ook digitaal Av = Audio-Visual Trad = Traditioneel V = Vrij

N = Natuur W = Wildlife Tr = Reizen Pj = Journalistiek Cr = Creatief

PSA = Photographic Society of America GPU = Global Photographic Union

Samenstelling: Theo van der Heijdt, info@theo-foto.nl

Internationale wedstrijden en salons
Begin van iedere maand de nieuwste salons op de website van de Fotobond

Nieuwe salons zijn herkenbaar aan de letter N in de eerste 
kolom. Bij alle salons worden voortaan de licentienum-
mers vermeld. Let op de juiste kolom als je een nummer 
noteert.  

Type in de browser de naam van de salon om bij de web-
site van die salon te komen. 
Wil je toch een compleet overzicht hebben klik dan op de 
volgende links:

 � Alle FIAP salons  � Alle PSA salons  � Alle GPU salons

De salon worden niet meer gelinkt naar de website.  
Type in je browser de naam in van de salon om bij de website te komen.   
Of ga via de websites van FIAP, PSA en GPU naar de betreffende salons.

sluiting land salon Pr thema prijs FIAP nr PSA nr GPU nr

27-08-18 India Perspective VI V-N-Tr-Pj € 7 2018/486 2018-346 L180088

27-08-18 Turkije Mersin {hotography Contest V-N gratis 2018/370

29-08-18 Slovenië 11e Contest Narava V-N € 20 2018/231 2018-325

30-09-18 China 2nd China Zhejiang Int Contest V-N-Tr U$ 15 2018-211 L180040

31-08-18 India 61e DUM DUM salon Pr V gratis 2018/327 2018-298

31-08-18 Zweden Malmö Int Exh of Photoraphy V € 17 2018/116 2018-139

31-08-18 Canada 7e Vancouver Int Photography Festval V-N US$ 18 2018-264

01-09-18 Servië

Vojvodina Circuit 
5e Vojvodina Circuit - Novi Sad 
2e Vojvodina Circuit - Podgorica 
1e Vojvodina Circuit - Kolasin 
2e Vojvodina Circuit - Kotor 
5e Vojvodina Circuit - Kula

V-Woman € 30

 
2018/391 
2018/392 
2018/393 
2018/394 
2018/395

2018-353

01-09-18 Roemenië 19e Int salon Sibiu Romania V-N-Cr € 20 2018/307 2018-320

01-09-18 Kazachstan Kazakhstan Diagamma V-N-Tr-Pj € 33 2018/524 2018-352

01-09-18 Polen Polish Int Circuit (3 salons) V € 15 2018-301

02-09-18 Azerbydjan Baku V-N-Tr € 26 2018/454 2018-339

03-09-18 Singapore Chrysalis Photo Circuit (4 salons) V-Tr US$ 35 2018-

07-09-18 Spanje

III Intercontinental Circuit 
III Intercontinental Circuit - Andorra 
III Intercontinental Circuit - Spanje 
III Intercontinental Circuit - Cuba 
III Intercontinental Circuit - Panama 
III Intercontinental Circuit - Dom. Rep.

V-Tr

 
2018/468 
2018/469 
2018/470 
2018/471 
2018/472

2018-361

https://myfiap.net/patronages
http://www.psa-photo.org/index.php?exhibitions-current-exhibition-list
http://gpuphoto.com/salons-with-gpu-license
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Pr = Prints en vaak ook digitaal Av = Audio-Visual Trad = Traditioneel V = Vrij

N = Natuur W = Wildlife Tr = Reizen Pj = Journalistiek Cr = Creatief

PSA = Photographic Society of America GPU = Global Photographic Union

Internationale wedstrijden en salons (vervolg)

sluiting land salon Pr thema prijs FIAP nr PSA nr GPU nr

07-09-18 Denemarken 2e saslon Lanterna Magica Pr V € 23 2018/369 2018-400

09-09-18 Noorwegen 1st Fjord-Bergen Exh. of Photographic Art V-Tr € 35 2018/234 2018-318

10-09-18 India

Indian Golden Circuit 
Indian Golden Circuit - Kolkota 
Indian Golden Circuit - Contai 
Indian Golden Circuit - Kanchrapara

V-N US$ 25

 
2018/420 
2018/421 
2018/422

2018-364

10-09-18 Duitsland

5e AC Foto German Open Circuit 
5e AC Foto German Open Circuit - 2e Oberschwaben 
5e AC Foto German Open Circuit - 2e Württemberg 
5e AC Foto German Open Circuit - 2e Würzburg 
5e AC Foto German Open Circuit - 5e Kircheim

V-N € 20

 
2018/214 
2018/215 
2018/216 
2018/217

2018-207

10-09-18 Montenegro 1e Int Exh Gold Camera V-N-Tr-Pj € 25 2018/349 2018-370

10-09-18 Australië Sydney int Exh V-N-Cr AU$ 15 2018/466 2018-373 L180081

10-09-18 India Indian Royal Circuit (3 salons) V-N-Tr-Pj US$ 25 2018-341

10-09-18 Montenegro Montenegro V-N-Woman € 25 2018/403 2018-371

12-09-18 Croatië Zagreb Salon V € 20 2018/138 2018-154

16-09-18 Malesië Georgetown Int Salon V-N-Tr US$ 15 2018/411 2018-278

13-09-18 Australië APC Spring Circuit (3 salons) V-N-Tr-Pj US$ 30 2018-366

13-09-18 India Blank Canvas V-N-Tr US$ 15 2018-372

14-09-18 USA The North American Int. Exh. V-N US$ 7 2018-359

15-09-18 Portugal Lisboa V-N-Tr € 20 2018/396 2018-380

16-09-18 Polen Just One Photo V € 10 2018-578

17-09-18 Roemenië Salon Varadinum V-N-Tr € 15 2018/410 2018-381 L180086

18-09-18 Bulgarije 4e Int Photo salon V-N-Sport € 15 2018/488

18-09-18 Argentinië El Argentino V-N-Tr-Pj US$ 15 2018-357 2018-350 L180082

18-09-18 India 2e int Circuit Uniq-Imagination (3 ssalons) V-N-Tr-Pj US$ 30 2018-377

19-09-18 India Deep Focus Salon Pr V-N-Tr € 10 2018/452 2018-340

20-09-18 Ierland Digital Photo Archive V-N-Tr-Pj US$ 20 2018-391

20-09-18 Montenegro 2e Int Contest Light and Shadow V-N-Tr € 25 2018/390 2018-395 L180094

20-09-18 Kroatië Summer, Sea, Sun V-N-Tr-Pj € 25 2018/415 2018-386

20-09-18 Macedonië Photo Story V-N-Tr-Pj € 15 2018-342

20-09-18 Servie 5e Int Salon Shadow V-N-TrPj € 15 2018-394 L180093

21-09-18 Polen Foto Odlot Pr V € 10 2018/506
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Pr = Prints en vaak ook digitaal Av = Audio-Visual Trad = Traditioneel V = Vrij

N = Natuur W = Wildlife Tr = Reizen Pj = Journalistiek Cr = Creatief

PSA = Photographic Society of America GPU = Global Photographic Union

Internationale wedstrijden en salons (vervolg)

sluiting land salon Pr thema prijs FIAP nr PSA nr GPU nr

22-09-18 België

1e Belgium Photo Circuit 
1e Belgium Photo Circuit - ROC Photo 
1e Belgium Photo Circuit - Coll. Eur. Photogr. 
1e Belgium Photo Circuit - Riba Bella

Pr V-N € 30

 
2018/301 
2018/302 
2018/303

2018-345

22-09-18 Macedonië 16e Biennial Photomedi Pr V € 20 2018/487

24-09-18 Finland

10e Finland Int. Circuit 
10e Finland Circuit - 10e Carelia Salon 
10e Finland Circuit - 4e Kuopio Salon 
10e Finland Circuit - 1e turku Salon 
10e Finland Circuit - 4e Hyvinkää Salon 
10e Finland Circuit - 2e Oulou Salon

V-Pj € 40

 
2018/384 
2018/385 
2018/386 
2018/387 
2018/388

2018-383 L180114

24-09-18 Spanje 94e Salon The Centenary Pr V-Tr-Cr € 22 2018/474

N 31-10-18 Dubai 8e HIPA V-Thema gratis

Prijzenpot van $ 450.000,- ! 
Grootse geldprijzen en gratis deelname!

De Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum International Photography Award (HIPA) 
in Dubai organiseert dit jaar de 8e HIPA salon. Er 
is weer een prijzenpot door Sjeik Hamdan bin 
Mohammed bin Rashis Al Maktoum beschikbaar 
gesteld van maar liefst $ 450.000,-. 
Ook nu zijn er vier categoriën: 

 � Hope; 
 � Aerial Photograp[hy (video); 
 � Portfolio; 
 � General (Vrij),  
subcategorie mono and color.

De sluitingsdatum 31 oktober 2018. 
In iedere categorie kan 1 werk worden ingezon-
den maar voor de portfolio 5 - 10 werken.
En de deelname is gratis. 

Informatie op www.hipa.ae 

De hoofdprijs is $ 120.000,- !  
Per categorie zijn er grote geldprijzen te winnen 
varierend van $ 6.000,- tot $ 25.000,-.

Hope
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http://www.hipa.ae/en/
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Balken, Marcel van (efiap/d2; mfiap)

tel.: 020-6436419; 
*  mvb@photure.demon.nl

website: www.photure.nl

Boehle, Rob (efiap/b)

tel.: 06-11256778;
*  rob.boehle@gmail.com

website: www.boehle-fotografie.com

Dalsheim, Ben (bmk, afiap)

tel.: 058-2158444; 
* dalsheimben@gmail.com

Groeninge, Frans van (afiap)

tel.: 06-52408167; 
*  fvgroeninge@kpnplanet.nl

Halbach, Willem (efiap/b)

tel.: 045-7511838;
*  halbach@ziggo.nl

Heijdt, Theo van der (efiap/s, honefiap)

tel.: 015-2142707; 
*  info@theo-foto.nl

website: www.theo-foto.nl

Iterson, Jim van (afiap)

tel. 0575-560304;  
*  viterson@box.nl

Jong, Franke de (efiap/g)

tel.: 0513-625758; 
*  info@frankedejong.nl

website: www.fotofranke.com

Koerts, Wim (bmk, efiap)

tel.: 033-2536465; 
*  w.koerts@ziggo.nl

website: www.wimkoerts.com

Limberg, Huib (bmk, mfiap)

tel.: 035-6018307; 
*  hlimberg@ziggo.nl

website: www.huiblimberg.com

Ledenlijst Landelijke Groep FIAP

Linschoten, Harry (afiap)

tel.: 077-3662989; 
*  harry@harrylinschoten.info

website: www.harrylinschoten.info

Loo, Angélique van der (efiap)

tel.: 06-18326153; 
*  angeliquevanderloo@ziggo.nl

Nicolai, Betty (afiap)

tel.: 071-5133273; 
*  betty.nicolai@telfort.nl

Oude, Roel de (efiap/s)

tel.: 015-2142162; 
*  roel.de.oude@gmail.com

Ros, Jan (bmk, efiap)

tel.: 06-53734516; 
e-mail: janros@kpnmail.nl

website: www.rosfotografie.nl

Seegers, John (bmk, mfiap)

tel.: 033-4947636; 
*  johnseegers@gmail.com

website: www.fotojohn.jalbum.net

Soest, Jan van (afiap)

tel.: 077-4771945; 
*  jan-yard@hetnet.nl

Treffers, Chris (efiap/b)

tel.: 029-7568309; 
*  christref22@gmail.com

website: www.imagixs.net

Tusscher, Rob ten (efiap/g)

tel.: 054-6850985
*  rtentusscher@gmail.com

website: www.robtt.nl

Visseren, Louis (bmk, efiap)

tel.: 06-25365442; 
*  info@viesereine.nl

website: www.viesereine.nl

Vries, Miep de (afiap)

tel.: 074-2775844; 
*  miep.de.vries75@gmail.com

Weeda, Wim (afiap)

tel.: 0187-602329; 
*  wweeda@upcmail.nl

Wildering, Gert (efiap)

tel.: 079-3611667; 
*  info@gwfoto.nl

Wouda, Jan (efiap)

tel.: 035-5256572; 
*  j.wouda@versatel.nl

Wijzingen graag doorgeven aan:
Theo van der Heijdt
*  fiap@fotobond.nl

mailto:mvb%40photure.demon.nl?subject=
http://www.photure.nl
mailto:rob.boehle%40gmail.com?subject=
http://www.boehle-fotografie.com
mailto:dalsheimben%40gmail.com?subject=
mailto:fcgroeninge@kpnplanet.nl
mailto:info@theo-foto.nl
http://www.theo-foto.nl
mailto:%20%20viterson%40box.nl?subject=
mailto:info@frankedejong.nl
http://www.fotofranke.com
mailto:w.koerts%40ziggo.nl?subject=
http://www.wimkoerts.com
mailto:hlimberg@ziggo.nl
http://www.huiblimberg.com
mailto:harry%40harrylinschoten.info?subject=
http://www.harrylinschoten.info
mailto:%20%20angeliquevanderloo%40ziggo.nl?subject=
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mailto:roel.de.oude@gmail.com
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mailto:miep.de.vries75@gmail.com
mailto:wweeda@upcmail.nl
mailto:info%40gwfoto.nl?subject=
mailto:j.wouda%40versatel.nl?subject=
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PSA -  Photographic Society of America, de 
Amerikaanse tegenhanger van onze Fotobond met een 
groot aantal leden buiten de USA. Heeft zowel clubs als 

individuele leden verspreid over 
de hele wereld. PSA hanteert 
het principe van divisies. 
Voor elk soort fotografie is 
er een aparte divisie. PPD 
voor Papier o.a. zw/w foto’s 
(MP), kleurenfoto’s (CP) en 
tot formaat A4 (SCP) en 

(SMP); Projected Images color (PID-C) en monochrome 
(PID-M); PTD Reisfotografie; ND  Natuurfotografie, PJD 
Journalistiekefotografie en SD Stereofotografie;. 

Onderscheidingen o.a.:
Voor elke divisie gelden de volgende regels:
1e ster minimaal 18 acceptaties, minimaal 6 verschil-
lende werken;
2e ster minimaal 36 acceptaties, minimaal 12 verschil-
lende werken;
3e ster minimaal 72 acceptaties, minimaal 24 verschil-
lende werken;
5e ster minimaal 288 acceptaties, minimaal 96 verschil-
lende werken;
Galaxy 1 ster minimaal 25 nieuwe werken die elk mini-
maal 3 x zijn geaccepteerd;
PPSA (Proficiency)  minimaal 288 acceptaties;
EPSA (Excellence) minimaal 700 acceptaties;
MPSA (Master) minimaal 1.500 acceptaties.

Onderscheidingen alleen voor leden van PSA.

Alleen acceptaties behaald bij wedstrijden met PSA Re-
cognition tellen en er is geen tijdsduur van aanvragen.

Leden krijgen iedere maand een tijdschrift, het PSA 
Journal (digitaal) toegezonden.

Lidmaatschap: ca. US$ 45,- per jaar. 
Congres: 30 sep t/m 6 okt 2018, Salt Lake City
Fotomeeting: iedere jaar tijdens het congres

Website: www.psa-photo.org

Contact:  cmd-netherlands@psa-photo.org

FIAP -  Fédération Internationale de L’Art 
Photographique, is voor ons de bekendste uit het 
rijtje. Begonnen in 1947 als ‘samenwerking’ tussen 

België, Nederland, Italië, 
Portugal en Zwitserland. In 
1950 is FIAP opgericht en 
heeft als leden in principe 
nationale organisaties, zoals 
de Fotobond en er zijn ca. 
80 landenorganisaties bij 
aangesloten. Iedereen die 

lid is van een bij de Fotobond aangesloten vereniging 
of persoonlijk lid van de Fotobond kan een FIAP 
onderscheiding aanvragen. FIAP kent geen onderscheid 
in soort of onderwerp van fotografie.

Onderscheidingen o.a.: 
AFIAP (Artist) o.a. minimaal 1 jaar na de eerste ac-
ceptatie, 40 acceptaties (waarvan minimaal 4 prints), 15 
verschillende werken, 15 salons, 8 landen;
EFIAP (Excellent) o.a. minimaal 1 jaar na AFIAP, 250 
acceptaties (waarvan minimaal 12 prints), 50 verschil-
lende werken, 30 salons, 20 landen;
EFIAP/b (brons) o.a. minimaal 1 jaar na EFIAP, 200 
nieuwe acceptaties, 50 verschillende werken, en mini-
maal 4 prijzen met 4 verschillende werken in 4 landen;
MFIAP (Master) portfolio van 20 werken, te behalen 
minstens 3 jaar na EFIAP.

Aanvragen A-EFIAP onderscheidingen indienen 
tussen 1 en 31 januari  en MFIAP tussen 1 en 31 
december.

Alleen acceptaties behaald bij wedstrijden met FIAP 
patronage tellen mee. 

Voor het aanvragen van onderscheidingen dient men in 
het bezit te zijn van een FIAP card.

Lidmaatschap: gratis via lidmaatschap Fotobond
Congres: 15 t/m 21 aug 2020 - Servië ?
Fotomeeting: 23 t/m 30 juni 2019 - Marocco ?
 
Website: www.fiap.net

Contact: fiap@fotobond.nl

Internationale organisaties 
Organisaties die specifiek op de hele wereld zijn gericht

http://www.psa-photo.org
mailto:cmd-netherlands%40psa-photo.org?subject=
http://www.fiap.net
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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GPU  -  Global Photographic Union, is de 
nieuwe naam voor UPI, bestaat uit alle fotografen 
die wensen deel te nemen aan een internationale 

vereniging die de 
fotografie beoefent als 
kunst en de culturele 
uitwisseling aanmoedigt. 
In 2007 hebben een 
aantal Nederlanders het 
initiatief genomen een 
nieuwe internationale 

organisatie op te richten. De leden zijn over de 
hele wereld verspreid en zijn inzenders naar 
internationale wedstrijden en salons. Heeft sterke 
contacten met Chinese foto-organisaties.
GPU kent geen onderscheid in soort of onderwerp 
van fotografie bij het aanvragen van onderscheidin-
gen.

Onderscheidingen o.a.:
GPU-Cr1  minimaal 200 punten;
GPU-Cr2  minimaal 600 punten;
GPU-Cr3 minimaal 2.500 punten;
GPU-Cr4 minimaal 6.000 punten;
GPU-Cr5  minimaal 15.000 punten.

GPU Aphrodite  2 foto’s in 5 categorieën.
GPU Hermes  5 foto’s in 5 categorieën.
GPU Zeus 10 foto’s in 5 categorieën.

Onderscheidingen alleen voor leden van GPU.

Acceptaties behaald bij wedstrijden met FIAP patro-
nage of PSA recognition tellen mee. 
Wedstrijden met GPU license tellen dubbel.

Het GPU geeft 2x per jaar een magazine uit om de 
twee een fotoboek. 

Lidmaatschap: ca. € 35,- per jaar 

Website:  www.gpuphoto.com

Contact:  info@theo-foto.nl

ISF -  Image sans Frontière, is een vereniging van 
individuele leden en is van oorsprong sterk op Frankrijk en 
Europa gericht. Thans heeft het wereldwijd haar individuele 

leden die inzenden naar internati-
onale wedstrijden en salons die de 
fotografische zienswijze van anderen 
aanvaarden. Het heeft contacten met 
Chinese foto-organisaties en heeft de 
laatste jaren o.a. reizen naar China 
en Tibet georganiseerd. ISF kent geen 

onderscheid in soort of onderwerp van fotografie bij het 
aanvragen van onderscheidingen.

Onderscheidingen o.a.:
RISF-1 minimaal 50 punten; 
RISF-3 minimaal 300 punten;
RISF-5 minimaal 1.200 punten;
RISF-7 minimaal 2.400 punten.

ED.ISF minimaal 15 prijzen;
EH.ISF minimaal 40 prijzen;
ER.ISF minimaal 100 prijzen.

Onderscheidingen alleen voor leden van ISF.

Acceptaties behaald bij wedstrijden met FIAP patronage of 
PSA recognition tellen mee. 
Wedstrijden met ISF label tellen dubbel.

Het ISF geeft 4x per jaar een magazine uit. 

Lidmaatschap: ca. €  45,- per jaar
Congres: om de twee jaar
 
Website: www.image-sans-frontiere.com

Contact:  info@theo-foto.nl

 � Voor alle informatie omtrent deze organisaties en het 
meedoen aan buitenlandse wedstrijden en salons kun je 
je vragen gerust stellen aan Theo van der Heijdt.

 � Alle organisaties kennen gradaties in hun onderschei-
dingen en deze zijn alleen te verkrijgen als je er lid van 
bent. 

 � Klik hier voor alle salons en zoek een leuke wedstrijd uit. 
Informeer bij leden die weleens meedoen.

http://www.gpuphoto.com
mailto:info%40theo-foto.nl?subject=
http://www.image-sans-frontiere.com
mailto:info%40theo-foto.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
http://fotobond.nl/wedstrijden/fiap/

