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Nieuwe FIAP Liaison Officer
Na 17 jaar FIAP Liaison Officer en 15 jaar coördinator van de Landelijke Groep FIAP te zijn
geweest is het tijd voor een ander gezicht. Tijdens de bijeenkomst van de Landelijke Groep
FIAP op 1 december 2018 in Nieuwegein zal
ik mijn taak als coördinator en de functie van
FIAP Liaison Officer overdragen aan Marcel
van Balken.

Alle informatie en aanvragen zullen voortaan
door Marcel worden behandeld. Naast FIAP
Liaison Officer is hij ook voor PSA de Liaison
Officer.
Ik wens hem veel succes toe.
Theo van der Heijdt

Locatie wijziging in 2019
De nieuwe locatie is basisschool De Rank,
’t Wed 14 in Vianen. Qua reistijd met trein/
bus of auto is er praktisch geen verschil. Vianen
ligt aan de andere kant van de Lek. Vanaf de
oude locatie de brug over en je bent er bijna.
Voordeel is dat de kosten lager zijn en de tijden
flexibeler. Er hangt een beeldscherm van 100 cm
breed waarop een laptop kan worden aangesloten. Een beamer is dus niet nodig. Het klaslokaal
kan niet verduisterd worden, maar dat zal geen
onoverkomelijk bezwaar zijn. Immers de kinderen kijken er ook altijd naar.
Voor degene die met de trein naar Utrecht gaan

en dan met de bus is makkelijk. Vanaf Utrecht
Centraal gaat om de 15 min buslijn 63. Deze
doet er 33min over naar de halte Vianen centrum. Vandaar 5 min lopen naar de basisschool.
Parkeren in de buurt is geen probleem.

Adres per 2019:
De Rank Vianen
’t Wed 14
4132 CC Vianen

Een uitgave van de:

Website Fotobond:

Landelijke Groep FIAP
van de Fotobond

Redactie:

www.fotobond.nl

Marcel van Balken,
e-mail: fiap@fotobond.nl

Landelijke Groep FIAP:
Voor iedereen die geïnteresseerd is in fotosalons
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Het volgende FIAP nieuws verschijnt
eind februari 2019.
Kopij uiterlijk 15 februari 2019 inleveren.
Bijdrage bij voorkeur als een Word-bestand
per e-mail naar: fiap@fotobond.nl
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Programma volgende bijeenkomsten
Alleen voor leden van de Landelijke Groep FIAP
1 december 2018 van 09.30 - 12.30 uur
Locatie: ’t Veerhuis,
Nijemonde 4, Nieuwegein
bespreking meegebracht werk

Nieuwe locatie per 2019:
2 maart 2019 van 09.30-12.30 uur
Locatie: Basisschool De Rank,
’t Wed 14, 4132 CC Vianen
bespreking meegebracht werk

18 mei 2019 van 09.30-12.30 uur
Locatie: Basisschool De Rank,
’t Wed 14, 4132 CC Vianen
bespreking meegebracht werk
21 september 2019 van 09.30-12.30 uur
Locatie: Basisschool De Rank,
’t Wed 14, 4132 CC Vianen
bespreking meegebracht werk
30 november 2019 van 09.30-12.30 uur
Locatie: Basisschool De Rank,
’t Wed 14, 4132 CC Vianen
bespreking meegebracht werk

Zeer geanimeerde openingsbijeenkomst van de expositie

‘Masters of FIAP’
Nederland kent zeven mensen met een ‘Master
of FIAP’ onderscheiding. De kans om gezamenlijk te exposerene deed zich voor in HuisKInesis,
Huis voor de Fotografie in Delft. Alle ‘Masters’
hebben direct bevestigend geantwoord op de
vraag of ze gezamenlijk wilden exposeren. De
opening was een zeer geanimeerde bijeenkomst. Velen waren naar de Voorstraat in Delft
gekomen. Van de Fotobond was voorzitter
Oege Lam aanwezig en van PSA de Region
Director for Western Europe Jozef Aerts.
Uiteraard waren de exposanten, op een paar
vakantiegangers aanwezig en een aantal leden
van de Landelijke Groep FIAP. Galeriehouder
Guy van Hoek heette iedereen welkom in zijn
Huis voor de Fotografie waarna Theo van der
Heijdt met een kort woordje de expositie voor
geopend verklaarde. Het was een geanimeerde
bijeenkomst. Sommige aanwezigen en later
ook andere bezoekers waren ietwat teleurgesteld dat niet de inzendingen waarmee men
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de Master onderscheiding had behaald te zien
waren. De inzending waarmee men de Master
onderscheiding heeft ontvangen is te zien op:
www.fiap.net/en/mfiap

De exposanten hebben de vrije hand gehad om
hun werk te laten zien. Jan Jansen en Marcel
van Balken waren de enigen met een deel van
hun inzending. Sommige collecties waren er
gewoon niet meer zoals de inzendingen van Gijs
van Gent en Frank Boots.
De zeven exposanten waren:
1988 - Gijs van Gent
1995 - Jan Jansen
2004 - Frank Boots
2006 - Huib Limberg
2010 - John Seegers
2013 - Anne-Marie Vermaat
2018 - Marcel van Balken
De expositie ‘Masters of FIAP’ heeft vele bezoekers naar HuisKinesis in Delft gelokt.
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Enkele sfeerbeelden van de opening
op zaterdag 15 september 2018
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Foto’s: Wim Borsboom

Foto: Jozef Aerts
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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.

Aangesloten landen bij FIAP
Op dit moment telt FIAP 86 operational members (Landenorganisaties), 147 ILFIAP members
(lokaal) en 1 IRFIAP member (regionaal). Er zijn
twee kandidaatleden, nl. Bhutan en de USA. De
IL- en IR-leden hebben geen stemrecht.

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

Aantal salons/circuits
met FIAP patronage

Tijdens het congres in Durban heeft India zich kandidaat gesteld
voor het volgende FIAP congres. Het congres zal plaats vinden in
de regio Kerala i oktober/november 2020. Kosten ca. € 1.000,(2-pk) of € 1.250,- (1-pk). Excl. vliegkosten naar India.

In 2017 waren er 557 salons met FIAP patronage; 287 individuele salons en 74 circuits (met
3, 4 of 5 salons) met 270 salons.

Bestuur FIAP

FIAP Collectie in de ‘Cloud’
Het aantal afbeeldingen dat wordt aangeboden
aan de FIAP Collection verandert elk jaar, maar
schommelt tussen 3.582 (in 2014) en 5.082
(in 2015). In 2017 werden 4.416 afbeeldingen
ingediend bij de FIAP-collectie. Dit maakt een
gemiddelde van 4.311 afbeeldingen per jaar.
Hieruit kunnen we concluderen dat 2017 een
gemiddeld jaar was. Eind 2017 waren er 4.719
afbeeldingen op de FIAP-cloud geplaatst. Dit is
een gemiddelde van 944 afbeeldingen per jaar.
Dit betekent dat ongeveer 22% van de afbeeldingen die zijn ingediend bij de FIAP-collectie in
de cloud zijn geplaatst.Sinds 2017 hebben geaccepteerde MFIAP-portfolio’s ook aan de cloud
toegevoegd; met in totaal 380 afbeeldingen.
Voor Nederland (528 The Netherlands) is dat:
2017
6
2013-2014
84
2017 cloud
42
2015
37
2015 cloud
32
2018
10
2016
7
totaal collectie 187
2016 cloud
29
totaal cloud
60

FIAP Photomeeting 2019

Tijdens het congres is Luis Franke (Argentinië) gekozen om toe
te treden tot het bestuur. Zijn portefeuille zijn o.a de Biennials.
Freddy van Gilbergen, Romain Nero en Ioannis Lykouris zijn
herkozen in hun functie.

FIAP Photographers card
De procedure voor het aanvragen van een FIAP Life card is veranderd. Iedereen kan het zelf doen.
Ga naar www.myfiap.net/user/register/fp en vul je gegevens in.
Een instructievideo is te raadplegen. De kosten voor de 1e kaart
zijn € 50,- excl. verzend- en Paypalkosten. Bij wijziging van je onderscheiding kost de kaart € 25,- excl. verzend- en Paypalkosten.

Geen extra voorwaarden voor EFIAP levels
Nationale organisaties hebben de mogelijkheid om voor het
behalen van de A- en EFIAP onderscheiding 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.

FIAP artikelen
Heb je interesse in een FIAP stropdas, FIAP T-shirt, FIAP pet of FIAP
zakdoek? Via de FIAP website van kunnen deze artikelen besteld
worden.

Alleen Marokko heeft een aanvraag ingediend
voor een Photomeeting van 8 dagen van 23
FIAP
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Aanvragen FIAP onderscheidingen
Ga naar

Een ‘FIAP Photographers Card’ is verplicht.
en maak je persoonlijke profiel aan.

https://www.myfiap.net/user/register/fp

In het bezit zijn van een FIAP Photographers Card;
Voor AFIAP minimaal 1 jaar in het bezit van de 1e ac-

Titels als ‘geen titel’, de camerafilenaam of alleen

nummers tellen niet mee;
ceptatie in salon met FIAP Patronage, iedere volgende De aanvraag moet volledig digitaal worden ingeleverd;
onderscheiding 1 jaar na datum op het vorige diploma; De AFIAP-EFIAP/d3 onderscheidingen kunnen 1x per
Bij AFIAP en EFIAP moet er ook met prints aceptaties
jaar, tussen 1 en 31 januari worden aangevraagd.
zijn behaald verschillende salons;
Iedere volgende aanvraag minimaal 1 jaar na het behaVan AFIAP naar EFIAP alle acceptaties doortellen;
len van datum op het diploma;
Maximaal 20% van de acceptaties bij AFIAP en EFIAP De MFIAP onderscheiding kan 1x per jaar tussen 1 en
mag bestaan uit acceptaties bij FIAP Youth salons.
31 december worden aangevraagd en 3 jaar na het
Acceptaties bij FIAP Biennials en de FIAP World Cup
behalen van EFIAP na datum op het diploma.
Clubs behaald tellen NIET mee;
Een circuit telt bij ‘aantal salons’ als 1 salon, alle accep- De volledige Engelse voorwaarden, (FIAP Distinctions,
taties behaald in het hele circuit tellen wel mee;
Doc 007/2015/) en voor AVFIAP (FIAP Distinctions, Doc
Acceptaties behaald met een serie telt als 1 acceptatie; 016-2017) zijn klik hier te downloaden, of op te vragen
Voor EFIAP/b opnieuw gaan tellen en daarna alle ac- bij Marcel van Balken, fiap@fotobond.nl
ceptaties doortellen tot EFIAP/p;
De titels EFIAP/d1 - EFIAP/d3 zijn alleen te behalen
met prijzen;
FIAP titel

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum

prijzen in

prijzen in

		

aantal

aantal

print acc

aantal

aantal

aantal

minimaal

minimaal

		

acceptaties

werken

(A- en EFIAP)

salons

landen

prijzen

salons

landen

40

15

4*

15

8

-

-

-

AFIAP

250

50

12 *

30

20

2 **

2

2

AV-AFIAP ****

12

5

-

6

4

-

-

-

AV-EFIAP ****

50

20

-

18

6

-

-

-

EFIAP (doortellen van AFIAP)

EFIAP/bronze (opnieuw gaan tellen)

200

50

-

-

5

4 **

4

4

EFIAP/silver (doortellen van EFIAP/b)

300

100

-

-

10

5 **

5

5

EFIAP/gold (doortellen van EFIAP/s)

500

150

-

-

15

6 **

6

6

EFIAP/platinum (doortellen van EFIAP/g)

700

250

-

-

20

7 **

7

7

EFIAP/diamond 1 (opnieuw gaan tellen)		 15			 5

50 ***

EFIAP/diamond 2 (doortellen van EFIAP/d1)

30			

EFIAP/diamond 3 (doortellen van EFIAP/d2)

50			 10

7

100 ***
200 ***		

MFIAP					portfolio van 20 werken met samenhang
*

Met verschillende werken, meer acceptaties voor hetzelfde werk in een circuit telt als 1 acceptatie

**

Deze werken mogen niet hetzelfde zijn, dan welke zijn ingediend voor eerdere onderscheidingen.

***

Voor EFIAP/d1, d2 en d3 prijzen tellen mee vanaf 1 januari 2015 en dan doortellen.

****

Inleveren van 2 AV werken, voor de AV levels vraag naar de voorwaarden.

In te leveren werken mogen niet hetzelfde zijn, dan welke zijn ingeleverd voor eerdere onderscheidingen.

FIAP
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vervolg volgende pagina

è
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vervolg ‘Aanvragen FIAP onderscheidingen’
Download het ‘Aanvraagformuliet FIAP onderscheidingen.
Ga hiervoor naar https://fotobond.nl/fotowedstrijd/ en ga naar FIAP(wedstrijden)
Het Excelbestand volledig invullen.
Als voorbeeld zijn enkele blauwe teksten ingevuld, deze
verwijderen en eigen gegevens invullen
Pagina A: De persoonlijke gegevens invullen, deze worden automatisch op de volgende pagina’s ingevuld.
Pagina B: De lijst met meegeleverde werken, alfabetisch
op titel van het werk.
In te leveren werken bij de aanvraag:
Het volledig ingevulde Excel bestand en de digitale
.jpg bestanden
300 dpi, 3600 pixels grootste maat).
Bestandsnaam: 528_Voornaam_Naam_Titel.jpg
(528 is de Fotobond)
verzenden alleen via www.wetransfer.com.
(Iedere aanvraag met nieuwe werken)
AFIAP:
5 werken met min. 3 acc.;
EFIAP:
3 werken met min. 3 acc. en 2 werken
met prijs in 2 landen;
EFIAP/b: 4 werken met prijzen in 4 landen en 4 salons;
EFIAP/s: 5 werken met prijzen in 5 landen en 5 salons;
EFIAP/g: 6 werken met prijzen in 6 landen en 6 salons;
EFIAP/p: 7 werken met prijzen in 7 landen en 7 salons;
EFIAP/d1: 5 werken met prijzen in 5 landen en 5 salons;
EFIAP/d2: 6 werken met prijzen in 6 landen en 6 salons;
EFIAP/d3: 7 werken met prijzen in 7 landen en 7 salons.
Plaats een gescande handtekening.

Pagina C: Lijst van titels van de acceptaties bij de salons

Maak logische afkortingen bijv. International wordt Int.,
Exhibition wordt Exh., Photographic wordt Phot., etc.
Let op, bij het tellen van het aantal SALONS geldt
een circuit voor één salon. Alle behaalde acceptaties
in het circuit tellen wel mee. Lijsten met FIAP nummers
op internet patronages.fiap.net
Aanvragen verzenden naar de FIAP Liaison Officer.
Volledige digitale aanvraag via internet:
www.wetransfer.com naar fiap@fotobond.nl
Kosten: € 50,-, voor MFIAP € 100,Storten op bankrekeningnr.
NL95 INGB 0794 7601 47,
M.J.A. van Balken, met vermelding ‘FIAP aanvraag’
Wil je je FIAP card aanpassen met je nieuwe titel?
Ga dan naar www.myfiap.net/user/register/fp
De kosten hiervan zijn € 25,-, excl. verzend- en Paypalkosten.
Zijn er onduidelijkheden, stel je vraag gerust.
FIAP Liaison Officer:
Marcel van Balken, tel. 06-55133984
e-mail: fiap@fotobond.nl

invullen. Sorteren alfabetisch op titel van het werk, daarna
op FIAP nr.
De titel ‘geen titel’, de camerafilenaam of alleen nummers wordt NIET geaccepteerd en tellen dan niet mee.
Zet een X bij digitaal of print. Vermeld alleen de salonnaam, de Circuitnaam is niet toegestaan.
Vermeld bijv. 9e Image Salon Delft (Het Holland Int.

Image Circuit is een Internationale salon).
Indien geen salonnaam bekend is zoals bij het Trierenberg
Circuit dan bijv. 22e Trierenberg Circuit – salon 1.
Alleen acceptaties vermelden waarvan de catalogus is verschenen. Titels waarvan de catalogus nog niet is verschenen tellen niet mee.
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Succes met je aanvraag
Stuur deze in tussen
1 en 31 januari
8

De spoeling wordt dun voor organiserende clubs!

Er zijn heel veel salons in 2018
Zowel met FIAP en/of PSA Patronage/Recognition

Zowel FIAP als PSA verlenen een patronage of
recognition aan fotosalons/wedstrijden. Dat
aantal is in de loop der jaren behoorlijk gestegen. Waren er in 2011 nog maar 179 salons bij
FIAP in 2018 was dat aantal al gestegen naar
600 !.
Maar ook PSA laat zich niet onbetuigd. Ik heb
de salons van beide organisaties in 2018 eens
op een rijtje gezet. Misschien zit ik er een paar
salons naast omdat nog niet alle informatie
bekend was, maar dat maakt aan het totaal
beeld weinig uit. PSA kent een nummer toe aan
een circuit en FIAP kent nummers toe aan de
afzonderlijke salons. Om een vergelijk te krijgen
van het aantal salons heb ik de PSA circuits aangepast aan het aantal salons in dat circuit.

Salons van de Oostbloklanden
zowel FIAP en/of PSA:
Albanië
Armenië
Azerbydjan*
Bosnië/Herz.
Bulgarije
Croatië
Estland
Hongarije
Kazachstan*
Litouwen
Macedonië
Moldavië

1
3
4
14
7
2
1
5
1
1
11
1

Montenegro
Polen
Roemenië
Rusland*
Servië
Slovenië
Slowakije
Tadjikistan*
Tjechië
Ukraine*

50
7
7
3
108
1
4
1
9
3

Totaal 243 salons

* Landen waarbij sommige websites zijn geblokkeerd door mijn
provider als onveilig.

Totaal in 2018 ca. 867 salons !
- 600 salons met FIAP patronage
- 754 salons met PSA recognition
- waarvan 424 salons met FIAP en PSA

Moordende concurrentie
Ik ben bang dat het in 2019 net zo hard zal
gaan. Het wachten is op de eerste salons die
het niet kunnen bolwerken. En dat zijn dan
vermoedelijk de landen die van oudsher al salons organiseren. Is dat mogelijk ook het einde
van de gedrukte catalogus in verband met de
hoge drukkosten in deze landen? Die kunnen
niet tegen het goedkope geweld van India en
de Oostbloklanden op. Die landen stunten
ook met hoge percentages acceptaties. Bij PSA
salons worden nu al acceptatiepercentages van
minimaal 40% en 45% genoemd! Stuur maar
in, bijna altijd prijs !
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De grootverbruikers zijn:

India 266 salons waarvan
- 115 salons met FIAP en PSA
- 8 salons alleen FIAP
- 143 salons alleen PSA

Servië 111 salons waarvan
- 87 salons met FIAP en PSA
- 4 salons alleen FIAP
- 20 salons alleen PSA

FIAP en PSA doe hier iets aan !
Maar dat zal lastig zijn, immers salonaanvragen genereren inkomsten voor deze organisaties. Op zich is daar niets op tegen, integendeel.
Maar voor de organiserende clubs en ook
voor de deelnemers is het niet leuk meer. Ik
heb de indruk dat er zelfs commerciële bedrijven wedstrijden gaan organiseren. Het moet
niet gekker worden!

9
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Vademecum

Vademecum Fotobond verschenen
Aangekondigd op de algemene ledenvergadering, 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 bekijken? Het bestuur draait het om: Gebruik deze
link en download het uitvoerige overzicht van
alle cursussen en mentoraten (subsidie mogelijk!), de fotowedstrijden en fotosalons waar de
leden aan kunnen deelnemen (inclusief inleverschema 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 Fotobond voor mogelijkheden biedt.
Wat kan de Fotobond voor je persoonlijk als voor
je club betekenen.
Het Vademecum is te downloaden op de website van de Fotobond,
https://fotobond.nl/over-fotobond/vademecum/

FIAP Photographers Card aanvragen
Noodzakelijk voor het aanvragen van een FIAP onderscheiding
De procedure voor het aanvragen van een FIAP Life card is veranderd. Iedereen kan het zelf doen.
Ga naar www.myfiap.net/user/register/fp en vul je gegevens in.
Een instructievideo is te raadplegen.
De kosten voor de 1e kaart zijn € 50,- excl. verzend- en Paypalkosten. Bij wijziging van je onderscheiding kost de kaart € 25,- excl.
verzend- en Paypalkosten.

Interessante
wedstrijd

Verdere informatie bij Marcel van Balken fiap@fotobond.nl

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 beeldbewerkingsapparatuur, 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 verschillende 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 bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking tijdens de ceremonie in april 2019 in Londen.
Informatie - www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/openDe
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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 licentienummers vermeld. Let op de juiste kolom als je een nummer
noteert.

Alle FIAP salons

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

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

land

salon

Pr

thema

prijs

FIAP nr
2018/492

PSA nr

25-11-18 Spanje

V XATIVA’S Int. salon

V

€ 15

26-11-18 Thailand

RPST Photo Circuit (4 salons)

V-N-Tr

US$ 35

2018-459

27-11-18 China

RFD Photo Circuit (3 salons)

V-N-Tr

US$ 30

2018-489

27-11-18 India

Royal Digital Circuit

V-N-Tr

US$ 30

2018-487

30-11-18 India

Bohemian Circuit
- Bohemian Circuit - Bohemia
- Bohemian Circuit - UPC
- Bohemian Circuit - PAS

V-N-Tr-Pj

US$ 30 2018/508
2018/509 2018-482
2018/510

01-12-18 Bulgarije

Bulgarian Photo Contest

V-N-Tr

€ 20

2018/494 2018-501

01-12-18 Servië

FNKS Winter Circuit
- 4e FNKS Winter Circuit - Novi Sad
- 4e FNKS Winter Circuit - Podgorica
- 1e FNKS Winter Circuit - Kolasin
- 4e FNKS Winter Circuit - Kotor
- 4e FNKS Winter Circuit - Aleksinac

V-Woman

€ 30

2018/554
2018/555 2018-489
2018/556
2018/557
2018/558

01-12-18 België

Open Belgian Photo Contest

V-Landscape

€ 15

2018/451

01-12-18 India

Fullrame Int salon

V-N-Tr

US$ 21 2019/074 2018-492

01-12-18 USA

DSNY Int. Salon of Photography

V-M-Tr-Pj

US$ 25 2018/576 2018-506

01-12-18 Engeland

Wareham Int. Digital Photo Salon

V-N-Tr

£ 20

03-12-18 India

ACB Int Dig. Circuit (3 salons)

V-N-Tr-Pj

US$ 25

03-12-18 Slovenië

Pannonia Reflections

V-Thema's

€ 20

03-12-18 Bangladesh

Amazshots

V-N-Tr-Pj

03-12-18 Singapore

Knowledge Bowl Circuit (4 salons)

03-12-18 Engeland

Yorkshire International Salon

Pr = Prints en vaak ook digitaal
N = Natuur
W = Wildlife
PSA = Photographic Society of America
FIAP
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L180116

L180124

2018-451

2018/552 2018-499
2018-296

US$ 35

GPU nr

L180058

2018-497
2018/441 2018-476

V = Vrij
Cr = Creatief
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Internationale wedstrijden en salons (vervolg)
sluiting

land

salon

Pr

thema

prijs

FIAP nr
2018/350

PSA nr

06-12-18 Spanje

1st Salon - La Carxofa - Flor d'Hivern

V

€ 10

08-12-18 India

Craftman Circuit (3 salons)

V-N-Tr-Pj

US$ 22

08-12-18 India

3rd Murshidabad International Salon

V-N-Tr

US$ 24 2018/526 2018-493

09-12-18 India

1e Atlas salon

V-N-Tr-Pj

US$ 17

09-12-18 India

Winter Light salon

V-Tr

US$ 20 2018/551 2018-508

10-12-18 India

5e Click & Shot Int. Digital Salon

V-N-Tr-Pj

US$ 9

2018/565 2018-507

10-12-18 Iran

Mental Health 2018 Int. Exhibition

V-Mental

gratis

2018/600

V-N-Tr

€ 25

2018/533 2018-509
2018/534
2018/535

CRNA GORA Circuit
CRNA GORA Circuit - Podgorica
10-12-18 Montenegro -- 4e
3e CRNA GORA Circuit - Niksic
- 3e CRNA GORA Circuit - Kolasin

2018-500

68è Trofeu Pell

V-Tr-Cr

€ 25

2018/573 2018-502

14-12-18 India

7e Int salon Exposure

V-N-Tr

US$ 9

2018/559 2018-510

V

€ 22

2018/475

V-N-Tr

€ 30

V-N-Tr-Pj

€ 25

V-N-Tr-Pj

US$ 20

V-N-Pj

€ 25

2018-525 2018-512
2018/575 2018-523

14-12-18 Hongarije

PR

Eurocircuit (4 salons)

17-12-18 Griekenland Athens- HPS Photo salon
18-12-18 Australië

Asian Pacific Cup

20-12-18 Montenegro S-Kadar

L180120
2018-511

2018/566

L180132
2018-515

27-12-18 Bosnië/Herz. Concept Pohto

Pr

V-N-Tr

€ 15

31-12-18 Saudi Arabië AFAN Int. Exh. of Photogr

Pr

V-N-Tr-Pj

US$ 25 2018/546 2018-526

V-thema

€ 15

2019/591
2019/060
2019/061 2019-013
2019/062
2019/063
2019/064

31-12-18 Montenegro 1e Photo Comp. BOKA Photo

L180128

2018-470

10-12-18 Spanje

14-12-18 Montenegro 1st Int. Contest Capodimonte Small Prints

GPU nr

L180122

N 01-01-19 Servië

New Year Circuit
- New Year Circuit - Kula
- New Year Circuit - Novi Sad
- New Year Circuit - Aleksinac
- New Year Circuit - Ruma
- New Year Circuit - Vrbas

V-N

€ 40

N 01-01-19 India

5e Miracle Int salon

V-N-Tr-Pj

US$ 35 2019/003 2019-003

L190031

N 01-10-19 India

17th PSI International Salon

V-N-Tr-Pj

US$ 20 2019/072

L190022

N 01-01-19 India

Fotomagic Circuit (3 salons)

V-Tr

N 02-01-19 Oman

READ 2019 Int. Photo Contest

Read

gratis

2019/050

N 06-01-19 Turkije

5e Int IZMIR Rotaryclub IFOD

Thema

gratis

2019/049

N 07-01-19 India

Love for Art

V-N-Tr

US$ 10 2019/034 2019-012

N 09-01-19 ServiUe

4e Balkan Exhibition

V-N-Tr

€ 20

Pr = Prints en vaak ook digitaal
N = Natuur
W = Wildlife
PSA = Photographic Society of America
FIAP
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Ledenlijst Landelijke Groep FIAP
Coördinator LG FIAP
Balken, Marcel van (efiap/d2, mfiap)
tel.: 06-55133984;
* mvb@photure.demon.nl
website: www.photure.nl

Limberg, Huib (bmk, mfiap)
tel.: 035-6018307;
* hlimberg@ziggo.nl
website: www.huiblimberg.com

Tusscher, Rob ten (efiap/g)
tel.: 054-6850985
* rtentusscher@gmail.com
website: www.robtt.nl

Boehle, Rob (efiap/b)
tel.: 06-11256778;
* rob.boehle@gmail.com
website: www.boehle-fotografie.com

Linschoten, Harry (afiap)
tel.: 077-3662989;
* harry@harrylinschoten.info
website: www.harrylinschoten.info

Visseren, Louis (bmk, efiap)
tel.: 06-25365442;
* info@viesereine.nl
website: www.viesereine.nl

Dalsheim, Ben (bmk, afiap)
tel.: 058-2158444;
* dalsheimben@gmail.com

Loo, Angélique van der (efiap)
tel.: 06-18326153;
* angeliquevanderloo@ziggo.nl

Vries, Miep de (afiap)
tel.: 074-2775844;
* miep.de.vries75@gmail.com

Groeninge, Frans van (afiap)
tel.: 06-52408167;
* fvgroeninge@kpnplanet.nl

Nicolai, Betty (afiap)
tel.: 071-5133273;
* betty.nicolai@telfort.nl

Weeda, Wim (afiap)
tel.: 0187-602329;
* wweeda@upcmail.nl

Halbach, Willem (efiap/b)
tel.: 045-7511838;
* halbach@ziggo.nl

Oude, Roel de (efiap/s)
tel.: 015-2142162;
* roel.de.oude@gmail.com

Wildering, Gert (efiap)
tel.: 079-3611667;
* info@gwfoto.nl

Heijdt, Theo van der (elfb, efiap/s, honefiap)
tel.: 015-2142707;
* info@theo-foto.nl
website: www.theo-foto.nl

Ros, Jan (bmk, efiap)
tel.: 06-53734516;
e-mail: janros@kpnmail.nl
website: www.rosfotografie.nl

Wouda, Jan (efiap)
tel.: 035-5256572;
* j.wouda77@gmail.com

Iterson, Jim van (afiap)
tel. 0575-560304;		
* viterson@box.nl

Seegers, John (bmk, mfiap)
tel.: 033-4947636;
* johnseegers@gmail.com
website: www.fotojohn.jalbum.net

Jong, Franke de (efiap/g)
tel.: 0513-625758;
* info@frankedejong.nl
website: www.fotofranke.com

Soest, Jan van (afiap)
tel.: 077-4771945;
* jan-yard@hetnet.nl

Koerts, Wim (bmk, efiap)
tel.: 033-2536465;
* w.koerts@ziggo.nl
website: www.wimkoerts.com

Treffers, Chris (efiap/b)
tel.: 029-7568309;
* christref22@gmail.com
website: www.imagixs.net

Wijzingen graag doorgeven aan:
Marcel van Balken
* fiap@fotobond.nl
FIAP
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Internationale organisaties
Organisaties die specifiek op de hele wereld zijn gericht

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.

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.:
Onderscheidingen o.a.:
AFIAP (Artist) o.a. minimaal 1 jaar na de eerste acceptatie, 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 verschillende werken, 30 salons, 20 landen;
EFIAP/b (brons) o.a. minimaal 1 jaar na EFIAP, 200
nieuwe acceptaties, 50 verschillende werken, en minimaal 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.

Voor elke divisie gelden de volgende regels:
1e ster minimaal 18 acceptaties, minimaal 6 verschillende werken;
2e ster minimaal 36 acceptaties, minimaal 12 verschillende werken;
3e ster minimaal 72 acceptaties, minimaal 24 verschillende werken;
5e ster minimaal 288 acceptaties, minimaal 96 verschillende werken;
Galaxy 1 ster minimaal 25 nieuwe werken die elk minimaal 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 FIAP
patronage tellen mee.

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

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

Lidmaatschap: ca. US$ 45,- per jaar.
Congres:
25 t/m 28 sept 2019
Spokane, Washington
Fotomeeting: iedere jaar tijdens het congres

Lidmaatschap: gratis via lidmaatschap Fotobond
Congres:
Oktober/november 2020 - India
Fotomeeting: 23 t/m 30 juni 2019 - Marocco
Website:
Contact:
FIAP

Website:
Contact:

www.psa-photo.org
cmd-netherlands@psa-photo.org

www.fiap.net
fiap@fotobond.nl
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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.
GPU kent geen onderscheid in soort of onderwerp
van fotografie bij het aanvragen van onderscheidingen.

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 internationale 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
RISF-3
RISF-5
RISF-7

minimaal 50 punten;
minimaal 300 punten;
minimaal 1.200 punten;
minimaal 2.400 punten.

Onderscheidingen o.a.:
GPU-Cr1
GPU-Cr2
GPU-Cr3
GPU-Cr4
GPU-Cr5

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

minimaal 200 punten;
minimaal 600 punten;
minimaal 2.500 punten;
minimaal 6.000 punten;
minimaal 15.000 punten.

Onderscheidingen alleen voor leden van ISF.

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

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

Onderscheidingen alleen voor leden van GPU.

Het ISF geeft 4x per jaar een magazine uit.

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

Lidmaatschap: ca. € 45,- per jaar
Congres:
om de twee jaar

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

Website:
Contact:

www.image-sans-frontiere.com
fiap@fotobond.nl

Lidmaatschap: ca. € 35,- per jaar
Website:
Contact:

www.gpuphoto.com
fiap@fotobond.nl

Voor alle informatie omtrent deze organisaties en het
meedoen aan buitenlandse wedstrijden en salons kun je
je vragen gerust stellen aan Marcel van Balken.
Alle organisaties kennen gradaties in hun onderscheidingen 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.
FIAP
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