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& PSA en GPU

Het volgende FIAP nieuws verschijnt medio september 2019. Kopij als Wordbestand uiterlijk 10 september 2019 inleveren, 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

 

FIAP onderscheidingen uitgereikt
Door het enthousiast meedoen aan buiten-
landse fotowedstrijden en -salons hebben 
een aantal leden op basis van de door hen 
behaalde resultaten een FIAP onderscheiding 
aangevraagd. Dat varieerde van het eerste  
level AFIAP tot aan het hoogste level EFIAP/d3.  

Het insigne en de daarbij behorende 
oorkonde zijn op zaterdag 6 april door 
Oege Lam, de voorzitter van de Fotobond, 
tijdens de Algemene ledenvergadering  
aan de gelauwerden uitgereikt. 
Het gaat om de volgende fotografen:

Alle fotografen gefeliciteerd met het behalen van hun FIAP-onderscheiding.

AV-FIAP
- Henk de Lange

AFIAP
- Claudia van der Zanden
- Leen Buijs

EFIAP/s (silver)
- Rob Boehle
- Willem Halbach

EFIAP/p (platinum)
- Rob ten Tusscher
- Max van Son

EFIAP/d3 (diamond 3)
- Marcel van Balken

Rob Boehle

Verderop in deze nieuwsbrief (vanaf pag.4) 
meerdere werken waarmee de onderscheiden 
fotografen een aantal keren in diverse landen 
en in verschillende salons ‘gescoord’ hebben.
Tevens enkele sfeerbeelden van de uitreiking 
van de FIAP onderscheidingen tijdens de 
Algemene Leden Vergadering van zaterdag 
6 april 2019 in Amersfoort. 

Het verkrijgen van een FIAP onderscheiding 
geeft het recht om, zonder verdere ballotage, 
lid te mogen worden van de Landelijke Groep 
FIAP. Deze groep komt vier keer per jaar 
bijeen en neemt deel aan talrijke (inter)
nationale activiteiten en fotosalons. 
 
Klik hier voor de ‘FIAP galerij der gelauwerden’.

Marcel van Balken Max van SonRob ten Tusscher

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
https://fotobond.nl/landelijke-groepen/
http://www.fotobond.nl
http://albums.fotobond.nl/FIAP-Gelauwerden/
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FIAP en PSA onderhandelen over regulering fotosalons

Agenda Landelijke Groep FIAP
Bijeenkomsten alleen voor leden

18 mei 2019 van 09.30-12.30 uur
 � bespreking meegebracht werk

21 september 2019 van 09.30-12.30 uur
 � bespreking meegebracht werk

30 november 2019 van 09.30-12.30 uur
 � bespreking meegebracht werk

 
Let op de locatie is (weer):
‘t Veerhuis,  
Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein

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

FIAP en PSA gaan nauwer samenwerken als het 
gaat om de regulering van internationale fotosalons. 
Er zijn nog steeds verschillen tussen de FIAP danwel 
PSA voorwaarden als het gaat om het inzenden voor 
een internationale salon. Dat zorgt niet alleen voor 
verwarring maar betekent ook vaak een ‘dubbele’ 
administratie voor ons inzenders. Teneinde dit beter 
op elkaar af te stemmen wordt er op bestuurlijk  

niveau tussen beide organisaties onderhandeld 
om te kijken hoe nauwer samen te werken als het 
gaat om de patronages van salons. Doel is de 
reglementen van FIAP en PSA salons beter op 
elkaar af te stemmen waardoor er meer uniformiteit 
ontstaat. Zo komt er niet alleen meer helderheid voor 
de organisatoren van fotosalons maar zeker ook 
voor ons deelnemers. Wordt vervolgd. 

V.l.n.r.: David Tay, FIAP Board Member and FIAP Director of Promotion and Partnerships; Elena McTighe, PSA President; Riccardo Busi, FIAP President; 

and Joanne Stolte, Photographic Alliance of America (PAA) President and PSA International Partnerships Emissary.

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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Uitreiking FIAP onderscheidingen
tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Fotobond  

De voorzitter van de Fotobond, Oege Lam 
reikte tijdens de  Algemene Leden Vergadering 
op zaterdag 6 april de onderscheidingen uit.aan 
de aanwezige FIAP fotografen.  
Voorafgaand aan de uitreiking was er een 
korte presentatie door de Coördinator van de 
Landelijke Groep FIAP en werd een aantal van 
de  prijswinnende werken bij de verschillende 
internationale salons getoond.  
In totaal waren er dit jaar acht nieuwe FIAP 
onderscheidingen te vergeven*).   

Marcel van Balken heeft met het behalen 
van de titel EFIAP/diamond3 (voorlopig?) 
de laatste FIAP onderscheiding binnen. 
Tezamen met zijn vorig jaar behaalde 
MFIAP (Master) heeft hij nu alle (foto)
levels van de FIAP behaald.

*) ten tijde van de ALV en het verschijnen van deze 

nieuwsbrief waren de (eventuele) MFIAP onderschei-

dingen 2019 nog niet bekend. 

Claudia van Zanten ontvangt met trots haar AFIAP onderscheiding.
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Rob Boehle toont glunderend zijn ontvangen EFIAP/silver oorkonde.

Rob ten Tusscher met zijn zojuist ontvangen EFIAP/platinum.. Marcel van Balken met zijn EFIAP/diamond3 onderscheiding.

Foto’s: Gert Wildering

http://albums.fotobond.nl/FIAP-Gelauwerden/
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Henk de Lange 
 
AV-FIAP

Claudia van Zanten   
 
AFIAP

behaald met in totaal
- 112 acceptaties waarvan
-   13 prijzen
-   23 werken
-   19 landen

behaald met in totaal
- 14 acceptaties waarvan
-   3 prijzen 
-   5 werken
-   8 landen



  mei 2019 5FIAP nieuws - 65

Leen Buijs 
 
AFIAP

Rob Boehle  
 
EFIAP/s (silver)

behaald na EFIAP met in totaal
- 821 acceptaties waarvan
-   28 prijzen
- 281 werken
-   41 landen

behaald met in totaal
- 27 acceptaties 
- 24 werken
- 10 landen
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Willem Halbach 
 
EFIAP/s (silver)

Rob ten Tusscher  
 
EFIAP/p (platinum)

behaald na EFIAP met in totaal
- 1719 acceptaties waarvan
-     48 prijzen
-   435 werken
-     53 landen

behaald na EFIAP met in totaal
- 540 acceptaties waarvan
-   64 prijzen
-  111 werken
-  35 landen
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Max van Son  
 
EFIAP/p (platinum)

behaald na EFIAP met in totaal
- 1194 acceptaties waarvan
-     99 prijzen
-   267 werken
-     43 landen

Marcel van Balken  
 
EFIAP/Diamond 3

behaald na EFIAP/p met 
- 209 prijzen
-   66 werken
-   36 landen
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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.

Ideeënbox distinctions nog open
De FIAP heeft het plan opgevat om de 
voorwaarden voor de FIAP Distinctions 
te gaan updaten. Niet meteen maar met 
ingang van 2021. De FIAP vraagt iedereen 
voor deze update van de onderscheidingen, 
ideeën of suggesties aan te dragen. Dus heb 
je suggesties voor de FIAP onderscheidingen, 
stuur dan een mailtje naar de speciale 
ideeënbox:   
*  fiapideaboxdistinctions@gmail.com  
De ideeënbox is nog open tot eind juni 2019.  
 
FIAP Photographers card
Iedereen kan nu zelf een FIAP Life card 
aanvragen. Ga naar je FIAP account en 
log in met je FP-nummer en wachtwoord.   
www.myfiap.net/user/register/fp De kosten 
voor de 1e kaart zijn € 50,- excl. verzend- 
en Paypalkosten. Bij wijziging van je 
onderscheiding kost de kaart € 25,-.

FIAP Official Book
Op de website van de FIAP is het ‘FIAP 
Official Book’ te downloaden. Hierin staat 
alle informatie van FIAP zoals de statuten, 
adressen van de bestuurders, FIAP Liaison 
Officers, informatie over het organiseren 
van salons, definities van Natuurfotografie, 
de formulieren etc. Ga naar de website 
www.fiap.net (zie rechtsboven FIAP Book) 
 

 
FIAP Collectie in de ‘Cloud’ weer uitgebreid
Op de website van FIAP zijn een groot deel van de digitale 
foto’s te zien die over de afgelopen jaren ingezonden zijn 
bij de FIAP onderscheidingen. Deze selecties staan in de 
‘cloud’. Onlangs zijn ook de Nederlandse inzendingen weer 
aangevuld. Inmiddels staan er maar liefst 108 foto’s van 
Nederlanders in de collectie. Alle beelden zijn door FIAP 
gemerkt met het FIAP embleem zodat ze niet door kwaad-
willenden te gebruiken zijn.
 
Voor een kijkje: FIAP collectie Nederland

Hoe wordt de keuze gemaakt?
De aantallen foto’s die jaarlijks naar FIAP worden 
opgestuurd is vrij hoog. Al deze foto’s maken deel 
uit van de Artistiek Patrimonium van FIAP en worden 
bewaard op twee harde schijven, en zijn op twee  
verschillende lokaties opgeslagen.
Gezien het grote aantal jaarlijks toegestuurde foto’s is 
het niet te doen alle foto’s onder te brengen in de cloud-
collectie.Slechts een klein aantal wordt dan ook in de 
cloud geplaatst. 

Ratingcommissie
Vier fotografen, namelijk de heer Riccardo Busi, 
voorzitter van FIAP, de heer Freddy Van Gilbergen, 
vice-voorzitter van FIAP en directeur FIAP Distinctions 
Service, de heer Jef Lemmens, directeur FIAP Collections 
Service en mevrouw Chris Discart MFIAP, EFIAP/d1 
beslissen welke foto’s worden opgeslagen op de cloud. 
Hun keuze houdt geen waardeoordeel in.  

Wijziging PSA Star ratings in Pictorial Print
Op 1 Juli 2019 zullen de Star Ratings 
in de Pictorial Print Division (PPD) 
van de PSA gereduceerd worden 
van 4 naar 2 divisies. Dat betekent 
dat Large Colour en Small Colour 

samengevoegd worden tot één divisie PPDC. 
Hetzelfde geldt voor Large Mono en Small Mono 
die samengevoegd worden tot de divisie PPDM.  

De voornaamste reden is dat het zo gemakkelijk 
wordt om Star Ratings in de Print divisie aan te 
vragen. Tot en met 31 december 2019 is er nog wel 
een soort overgangsregeling.  
Voor gedetailleerde informatie over deze wijziging 
kunnen PSA leden terecht op de site van de PSA: 
klik hier Of informeer bij de PSA Liaison Officer 
Netherland Marcel van Balken  

http://www.fiap.net
mailto:mvb%40photure.demon.nl?subject=
http://www.myfiap.net/user/register/fp
http://fiap.net
http://collections.fiap.net/fotoweb/archives/5000-FIAP/?311=The+Netherlands
https://psa-photo.org/index.php?divisions-pictorial-print-star-ratings
mailto:fiap%40fotobond.nl.?subject=
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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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Coördinator LG FIAP
Balken, Marcel van (h-fb, efiap/d3, mfiap)

tel.: 06-55133984; 
*  mvb@photure.demon.nl
website: www.photure.nl

Boehle, Rob (efiap/s)

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/s)

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/p)

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

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:halbach%40ziggo.nl?subject=
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=
mailto:betty.nicolai@telfort.nl
mailto:roel.de.oude@gmail.com
http://www.rosfotografie.nl
mailto:johnseegers@gmail.com
http://www.fotojohn.jalbum.net
mailto:jan-yard@hetnet.nl
mailto:jan-yard@hetnet.nl
http://www.wimkoerts.com
mailto:christref22%40gmail.com?subject=
http://www.imagixs.net
mailto:r.ten.tusscher@home.nl
http://www.robtt.nl
mailto:info@viesereine.nl
http://www.viesereine.nl
mailto:info@viesereine.nl
http://www.viesereine.nl
mailto:miep.de.vries75@gmail.com
mailto:wweeda@upcmail.nl
mailto:info%40gwfoto.nl?subject=
mailto:%20j.wouda77%40gmail.com?subject=
mailto: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:fiap%40fotobond.nl.?subject=
https://fotobond.nl/fotowedstrijd/fiap

