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Even voorstellen...

Agenda bijeenkomsten 2019
Alleen voor leden van de Landelijke Groep FIAP

2 maart 2019 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

18 mei 2019 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

21 september 2019 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

30 november 2019 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

 
Let op nieuwe locatie:
Basisschool De Rank,  
’t Wed 14, 4132 CC Vianen

Ter bespreking meenemen:
1 serie (aantal beperkt tot 5 werken) óf 3 losse 
foto’s. Een serie wordt als één geheel besproken. 
Losse foto’s worden mogelijk wel tegelijk  
gepresenteerd. Op deze wijze komt iedereen 
met z’n werken aan bod.

Lid worden 
Elke fotograaf met een FIAP onderscheiding 
kan, zonder verdere ballotage, lid worden van 
de Landelijke Groep FIAP. 
Contributie € 25,- per jaar. Meld je tevoren aan 
bij Marcel van Balken, fiap@fotobond.nl

& PSA en GPU

Het volgende FIAP nieuws verschijnt eind mei 2019. Kopij uiterlijk 10 mei 2019 inleveren, bij voorkeur in een Word-bestand naar: fiap@fotobond.nl 

Een uitgave van de Landelijke Groep FIAP van de Fotobond                 Redactie Marcel van Balken, e-mail: fiap@fotobond.nl
 
Website Landelijke Groep FIAP: www.fotobond.nl/landelijke-groepen                                                         Website Fotobond: www.fotobond.nl

 

Na 17 jaar heeft Theo van der Heijdt het stokje als FIAP 
Liaison Officer én coördinator van de Landelijke Groep 
FIAP aan mij overgedragen. De afgelopen jaren heeft 
Theo in beide functies enorm veel werk verzet en heeft  
hij zich op zeer verdienstelijke wijze ingezet voor de  
(internationale) fotografie. Theo bedankt!  
Aan mij de schone taak dit werk voort te zetten. In principe 
ben ik vanuit de Fotobond voor Nederland de FIAP Liaison 
Officer maar ik ben tevens Country Liaison Officer én 

Country Membership Director voor de PSA. Dat komt er 
op neer dat ik alle Nederlandse FIAP- en PSA-leden daar 
waar mogelijk ondersteun bij (o.a.) het meedoen aan 
internationale salons en de daarmee gepaard gaande 
aanvragen voor de FIAP-levels en PSA-distinctions.  
Dus heb je vragen, wil je meer informatie? Neem gerust 
contact met mij op fiap@fotobond.nl
 
Marcel van Balken MFIAP EFIAP/d2 MPSA  

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
https://fotobond.nl/landelijke-groepen/
http://www.fotobond.nl
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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FIAP onderscheidingen 2019 
Uitreiking op zaterdag 6 april in Amersfoort tijdens de ALV

De aangevraagde FIAP onderscheidingen van 
dit jaar zijn inmiddels allemaal de deur uit en het 
wachten is op de goedkeuring van de FIAP.  
Dat is op dit moment nog niet bekend maar de 
uitslag volgt binnen afzienbare tijd.  
 
Er waren nu ook weer diverse leden van de 
Fotobond die een FIAP onderscheiding heb-
ben aangevraagd. Dat varieerde van het eerste 
AFIAP en AV-AFIAP niveau tot aan de hoogste 
EFIAP/d3. Ook de titel MFIAP is dit jaar aange-
vraagd. Spannend dus of alle onderscheidingen 
ook officieel uitgereikt kunnen worden tijdens de 
ALV op zaterdag 6 april 2019.  
 
Zodra er bericht is van FIAP krijgen de aanvra-
gers dat direct te horen. Alleen de uitreiking van 

de diploma’s en de daarbij behorende draag-
insignes vindt later plaats, te weten tijdens de 
Algemene Leden vergadering. 
Deze vindt plaats op zaterdag 6 april in de 
Amershof, Snoeckaertlaan 11 in Amersfoort. 
De zaal is open om 10.00 uur, om 10.30 uur 
begint de vergadering. Na de lunch zullen de 
onderscheidingen worden uitgereikt. Er gaat 
een korte introductie aan vooraf over de FIAP 
onderscheidingen en wat daarvoor nodig is. 
Ook zullen van iedere ‘gelauwerden’ een aantal 
beelden die voor de aanvraag noodzakelijk zijn, 
worden vertoond.

In de volgende uitgave van FIAP Nieuws, zal 
uitgebreid aandacht besteedt worden aan de 
gehonoreerde FIAP-onderscheidingen.  

28th FIAP Colour Biennial SPAIN 2019
Inzending ‘Food’ van de Fotobond Afdeling 09 Kennemerland 

Biënnales zijn internationale landenwedstrijden 
georganiseerd door de FIAP. Ze worden om de 
twee jaar gehouden, steeds in een ander land. 
In de evenjaren voor zwartwit en natuur, in de 
oneven jaren de kleurenbiënnale.
Elk land kan meedoen met een selectie foto’s 
onder een zelfgekozen thema. Niet alleen de 
kwaliteit van het individuele werk telt, maar ook 
de samenhang van het thema binnen de collectie. 
De inzending die de hoogste score haalt met 

(opgeteld) de punten van elk individueel werk 
plus de punten voor de samenhang van de 
selectie, wint de Worldcup. Individuele prijzen 
worden ook toegekend aan de beste werken, 
ongeacht de classificatie van de landen. 
De Nederlandse inzending is een selectie van 
foto’s ingezonden voor de themacompetitie ‘Food’  
van de Afdeling Kennemerland. Een internationale 
jury gaat de ingezonden selecties beoordelen en 
de prijzen toekennen. De uitslag is eind mei 2019.  
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Barbara van de Velde Marian Verweij
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Ton van LaarFrancis Gazenbeek Cees Oomes

Cees OomesLoes Elskamp Elizabeth Schelvis

Rene van Rijswijk Inger Loopstra

Cilia Oosterhof - Merkelijn

28th FIAP 

Colour Biennial 

SPAIN 2019
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Bernadette Nooij

Gerrit Blijleven Marian Verweij

Bernadette Nooij

Marcel van Balken - Drawnold

Mirjam Oosterhof - van Veen

Pauline RoteInger Loopstra

Nel van Meurs Mieke van ‘t Schip

F
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D

28th FIAP 

Colour Biennial 

SPAIN 2019
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jaar  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017  2018

          Ned. clubs 14 14 13 8 7 8 6 12 10 8 10         6        4
FC ’59 Delft x x x x x x x x x x x  x
FC ’s-Gravenzande x x x x  x x x x x x          x        x       
FC Haarlem x x x  x x x x x             x        x
AFV Epe x x  x x x x x x x x  x
FC Spectrum  x x  x x x x x x x
FC Venlo   x x x x x x x  
FC Uithoorn x x x x x
FC De Rarekiek x x x   x  x 
FC Eemland x x      x x x
FC Rijen x x x  
FC Schelfhorst  x x x 
FC Goes x x   
FC Borne  x x  
FC Draadontspanner   x x
FC Zundert x        x
FC  Zoetermeer        x x           x                           x
FC Dongen x     
FC Fotogein x    
FC Made x    
FC Motief Heerlen x    
FC Diafragma  x          x
FC Perspectief  x   
FC Lek en Licht   x  
FC Photon   x   
Tilburgse AFV    x 
FC Alpha     x
FG Aurora      x
FC Maastricht        x
FotoKunstCol. P27        x
Fotokring Stein        x  x x
FC Echt        x  x x          x        x  
HAF  Heiloo         x  
LG FIAP           x
FC Rotterdam           x
FK Polderlicht           x
AFV Vlaardingen           x

De Nederlandse deelnemende clubs 2006-2018

Nederlandse clubs in 2018:
Plaats Club   pt

134 Fotoclub Echt  301
148 Fotogroep Haarlem  296
158 Fotogroep Zoetermeer 291 
169 FC DFG s’-Gravenzande  280

Totaal aantal clubs

Cup Clubs

  1e  142
  2e  137
  3e  123
  4e  104
  5e  124
  6e  131
  7e  147
  8e  160
  9e  167
10e 197
11e 177
12e 201
13e         188

Van de 188 deelnemende clubs 
aan de FIAP World Cup 2018 
waren er deze keer nog maar 
4 afkomstig uit Nederland. 
Enigszins teleurstellend want 
nog niet eerder was Nederland  
zo karig vertegenwoordigd. 

Toch is er volop fotografisch 
talent in ons landje aanwezig. 
Zelfs fotografen van (inter)
nationale naam en faam. 
Hopelijk volgend jaar dus (weer) 
wat meer Nederlandse clubs  
die de uitdaging aan willen gaan?

Winner of the 13th FIAP 
World Cup 2018: 
 
Photoclub BGART,  
Bulgaria

Winner of the Maurice  
Dorikens Trophy: 

WIGAN 10 Photo Club, 
United Kingdom

13e FIAP World Cup Clubs 2018
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Nieuws van... FIAP
www.fiap.net 

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

 

FIAP congres 2020
Tijdens het congres in Durban heeft India zich 
kandidaat gesteld voor het volgende FIAP con-
gres. Het congres zal plaats vinden in de regio 
Rajasthan, begin november 2020.  
Kosten ca. € 1.000,- (2-pk) of € 1.250,- (1-pk). 
Exclusief vliegkosten naar India.

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

15 FIAP Exhibition Centre
Ze zijn te vinden in (adressen FIAPwebsite):
Italië - Montevarchi en Albenga; 
Turkije - Konya en Ankara; 
Slovenië - Gorja Radgona; 
Servië - Novi Sad; 
Engeland - Churchbridge; 
Ierland - Dublin;
Oman - Muscat; 
Ver. Arabische Emiraten - Dubai;
Iran - Teheran; 
China - Jinan; 
Argentinië - Rosario;
Griekenland - Athene
Spanje - Antequera.

Update FIAP onderscheidingen per 2021
De FIAP heeft tijdens het laatste Congres in Durban, augustus 
2018, aangekondigd de voorwaarden voor de FIAP Distinctions 
te gaan updaten. Niet meteen maar met ingang van 2021. Wat 
precies de aanpassingen zullen zijn, is nog niet bekend maar 
dat de intentie er is, is wel duidelijk.  
 
Om goed voorbereid te zijn, vraagt de FIAP voor deze update 
van de onderscheidingen, ideeën of suggesties aan te dragen. 
Dus heb je suggesties als het gaat om de voorwaarden van de 
FIAP onderscheidingen, stuur dan een mailtje naar de speciale 
ideeënbox:   
*  fiapideaboxdistinctions@gmail.com  
Deze  ideeënbox is beschikbaar  tot eind juni 2019.  
 

 
FIAP Photographers card
De procedure voor het aanvragen 
van een FIAP Life card is veran-
derd. 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 Paypal-
kosten.

Nieuwe section ‘Photography by mobile phone’ 
De laatste jaren zijn de camera’s in smartphones fors verbeterd. 
De beeldkwaliteit van een digitale fotocamera is over het algemeen 
nog wel beter dan die van een smartphone maar het komt steeds 
dichter bij elkaar. Sommige smartphones zijn nu al beter dan 
de goedkopere compactcamera’s. Dat betekent ook dat het 
fotograferen met de smartphone steeds populairder en mak-
kelijker wordt.  
Deze ontwikkeling heeft er toe geleidt dat de FIAP de nieuwe 
categorie ‘Mobile’ heeft geïntroduceerd. Salons die deze section 
willen opnemen in hun wedstrijdvoorwaarden hebben vanaf  
1 januari 2019 die mogelijkheid.  
    

FIAP News nr. 6
De uitgave FIAP News nr. 6 
welke afgelopen december 
2018 is verschenen, is nog 
te downloaden. Ga hiervoor 
naar de FIAP website en 
klik op deze pagina 
www.fiap.net/en/fiap-news 

http://www.fiap.net
https://www.myfiap.net/patronages
mailto:mvb%40photure.demon.nl?subject=
http://www.myfiap.net/user/register/fp
http://www.fotobond.nl/fotowedstrijd
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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

AFIAP 40 15 4 * 15 8 - - -
EFIAP (doortellen van AFIAP) 250 50 12 * 30 20 2 ** 2 2
AV-AFIAP **** 12 5 - 6 4 - - -
AV-EFIAP **** 50 20 - 18 6 - - -

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   7 100 ***
EFIAP/diamond 3 (doortellen van EFIAP/d2)  50   10 200 ***  

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.

                   Aanvragen FIAP onderscheidingen

 
Een ‘FIAP Photographers Card’ is verplicht + een persoonlijk FP (FIAP Photographer) number!  

Ga naar https:www.myfiap.net/user/register/fp en maak je persoonlijke profiel aan. 
 

 � In het bezit zijn van een FIAP Photographers Card;
 � Voor AFIAP minimaal 1 jaar in het bezit van de 1e accepta-
tie in salon met FIAP Patronage, iedere volgende  
onderscheiding 1 jaar na datum op het vorige diploma;

 � Bij AFIAP en EFIAP moet er ook met prints aceptaties  
zijn behaald verschillende salons;

 � Van AFIAP naar EFIAP alle acceptaties doortellen;
 � Maximaal 20% van de acceptaties bij AFIAP en EFIAP 
mag bestaan uit acceptaties bij FIAP Youth salons.  
Acceptaties bij FIAP Biennials en de FIAP World Cup 
Clubs behaald tellen NIET mee;

 � Een circuit telt bij ‘aantal salons’ als 1 salon, alle  
acceptaties behaald in het hele circuit tellen wel mee;

 � Acceptaties behaald met een serie telt als 1 acceptatie;
 � Voor EFIAP/b opnieuw gaan tellen en daarna alle  
acceptaties doortellen tot EFIAP/p;

 � Acceptaties tellen vanaf jureringsdatum van een salon;
 � De titels EFIAP/d1-EFIAP/d3 zijn alleen met prijzen te behalen;

 � Titels als ‘geen titel’, de camerafilenaam of alleen  
nummers tellen niet mee;

 � De aanvraag moet volledig digitaal worden ingeleverd;
 � Aanvraag inclusief een kopie van je Fotobondpas;
 � De AFIAP-EFIAP/d3 onderscheidingen kunnen 1x per 
jaar, tussen 1 en 31 januari worden aangevraagd.  
Iedere volgende aanvraag minimaal 1 jaar na het behalen 
van datum op het diploma;

 � LET OP: een volgende aanvraag kan pas 1 jaar na datum 
diploma laatste FIAP-onderscheiding gedaan worden!

 � De MFIAP onderscheiding kan 1x per jaar tussen 1 en 31 
december worden aangevraagd en 3 jaar na het behalen 
van EFIAP na datum op het diploma.

De volledige Engelse voorwaarden, (FIAP Distinctions, Doc 
011/2016) en voor AVFIAP (FIAP Distinctions, Doc 013/2017) 
zijn te downloaden op www.fiap.net, of op te vragen bij  
Marcel van Balken fiap@fotobond.nl 

http://www.fiap.net/en/services/distinctions-service/more
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Het kwam al eerder ter sprake in een eerdere 
uitgave van deze nieuwsbrief, het aanbod aan 
internationale fotosalons neemt explosief toe.  

In 2018 waren er zo’n 867 exhibitions, waarvan 
ca. 605 met FIAP patronage en ca. 754 met 
PSA recognition. De kroon wordt ook nu weer 
gespannen door landen als India, gevolgd door 
Montenegro en Servië. 

Kaf onder het koren
Deze toename betekent helaas ook dat er 
steeds meer ‘kaf onder het koren’ zit. Salons 
die nog weinig te maken hebben met passie 
voor de fotografie maar puur commercieel zijn 
opgetuigd. Dat betekent dat de regels ook 
niet zo nauwgezet gevolgd worden.Zo zijn er 
jureringen die niet volgens de regels verlopen, 
worden er geen public showings georganiseerd 
of krijgen deelnemers niet (of veel te laat) hun 
gewonnen prijzen. Helaas is het toezicht op het 
naleven van de regels door de FIAP en PSA 
ook niet altijd adequaat om te voorkomen dat 
het nog wel eens misgaat.  
    
Wat kan je zelf doen?
Wees kritisch op de wedstrijdvoorwaarden en kijk 
of je geen vreemde dingen ziet. Wie zijn de 
juryleden (Google ze eens), wie is de organisator? 
Worden er public showings georganiseerd en 
zo ja waar. Het komt regelmatig voor dat de 
organisator van een salon een adres voor de 
public showing opgeeft dat helemaal niet bestaat 
(Google Streetview doet wonderen!).   
Betreft het een salon die voor de eerste keer 
gehouden wordt dan is de kans op fouten ook 
groter dan bijvoorbeeld een salon die al 12 jaar 
op rij gehouden wordt.    

Voor 2019 is er een aantal salons op voorhand 
al door de mand gevallen dus als je deze nog 
ergens tegenkomt; niet insturen! 

Onderstaande salons zijn na een aantal klach-
ten inmiddels gecancelled of ‘besmet’:
NPS NY  FIAP 2019/020 PSA 2019-039
NPS CIRCUIT  FIAP 2019/035
NPS CIRCUIT  FIAP 2019/036
NPS CIRCUIT  FIAP 2019/037
BIG APPLE  FIAP 2019/052
Portugal 2019   PSA 2019-059
NPS Holland  PSA 2019-118
Fado   PSA 2019-251

Goede salons zijn er ook!
Gelukkig is er ook nog genoeg keus uit interes-
sante en betrouwbare salons. Zowel met FIAP 
als PSA goedkeuring, met of zonder een mooie 
printcatalogus. 

De lijst met alle FIAP salons blijft onder de hui-
dige URL www.myfiap.net/patronages beschik-
baar maar is ook te bereiken via het menu op 
de nieuwe site.

Voor een compleet en actueel  
salonoverzicht klik op: 

Alle FIAP salons 
 
Alle PSA salons 

Alle GPU salons

Deelname 
internationale 
salons sprong 
in het diepe?

https://www.myfiap.net/patronages
https://www.myfiap.net/patronages
https://psa-photo.org/index.php?exhibitions-current-exhibition-list
https://www.gpuphoto.com/salons-with-gpu-license
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Coördinator LG FIAP
Balken, Marcel van (efiap/d2, mfiap)

tel.: 06-55133984; 
*  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 (elfb, 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

Ledenlijst Landelijke Groep FIAP

Limberg, Huib (bmk, mfiap)

tel.: 035-6018307; 
*  hlimberg@ziggo.nl
website: www.huiblimberg.com

Linschoten, Harry (afiap)

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

Stenger, Chris (efiap/b)

tel.: 06-30738967; 
*  chris@stenger.nl
website: www.stenger.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

Verheesen, Will (efiap)

tel.: 06-39473377; 
*  will.verheesen@gmail.com
website: www.wverheesen.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.wouda77@gmail.com

Wijzingen graag doorgeven aan:
Marcel van Balken
*  fiap@fotobond.nl
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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 ver-
schillende werken;
Galaxy 1 ster minimaal 25 nieuwe werken die elk 
minimaal 3 x zijn geaccepteerd;
QPSA (Qualified) minimaal 54 acceptaties; 
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  
Recognition tellen en er is geen tijdsduur van aanvragen.

Lidmaatschap: ca. US$ 45,- per jaar. 
Congres: 25 t/m 28 sept 2019  
 Spokane, Washington
Fotomeeting: ieder 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 tus-
sen 1 en 31 januari  en MFIAP tussen 1 en 31 decem-
ber.

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: November 2020 - India
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
http://www.fiap.net
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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 onder-
werp van fotografie bij het aanvragen van onder-
scheidingen.

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 
patronage of PSA recognition tellen mee. 
Wedstrijden met GPU license tellen dubbel.

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

Lidmaatschap: ca. € 35,- per jaar 

Website:  www.gpuphoto.com
Contact:  fiap@fotobond.nl

ISF -  Image sans Frontière, is een vereniging van 
individuele leden en is van oorsprong sterk op Frank-
rijk 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 con-
tacten 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:  fiap@fotobond.nl

 � Voor alle informatie omtrent deze organisaties en het mee-
doen aan buitenlandse wedstrijden/salons en kun je terecht 
bij Marcel van Balken.

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

 � Kijk voor actuele salons op de websites van de organisaties 
en zoek een leuke wedstrijd uit. 

http://www.gpuphoto.com
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
http://www.image-sans-frontiere.com
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiapo%40fotobond.nl?subject=
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/fiap

