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Het volgende FIAP nieuws verschijnt medio februari 2022. Kopij als Wordbestand uiterlijk 1 februari 2022 inleveren, naar: fiap@fotobond.nl 
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Website Landelijke Groep FIAP: fotobond.nl/landelijke_groepen/fiap                                                         Website Fotobond: www.fotobond.nl

 

FIAP onderscheiding (op tijd) aanvragen
Aanvraag indienen tussen 1 en 31 januari 2022 
 
Heb je voldoende acceptaties/awards, verdeeld over diverse landen, voldoende titels, dan kun je een aanvraag 
voor een FIAP onderscheiding indienen.  

AFIAP*EFIAP*EFIAP-levels 
De aanvragen voor de bekende FIAP onderscheidingen 
kunnen weer worden ingediend. De aanvraag moet 
tussen 1 en 31 januari 2022 binnen zijn bij de FIAP 
Liaison Officer voor Nederland, Marcel van Balken. 
De aanvraagformulieren en de instructies zijn hier te 
vinden: fotobond.nl/fotowedstrijden/fiap                  
 
Voorwaarden
Kijk ook op pagina 4 van dit FIAP Nieuws naar de voor-
waarden waaraan de aanvraag moet voldoen. Let op: de 
‘oude’ regels zijn nog steeds van toepassing. Controleer 
je aanvraag op alle minimale en maximale eisen zoals in 
het staatje is vermeld voordat je hem inlevert. 
 
Aanvragen (het digitale Excelbestand) indienen tussen 
1 en 31 januari 2022 bij: 
Marcel van Balken, fiap@fotobond.nl

MFIAP 
Voor de MFIAP onderscheiding dient de aanvraag 
tussen 1 en 31 december 2021 bij Marcel van Balken 
binnen te zijn. Een zorgvuldig samengestelde collectie 
van 20 foto’s met een coherent thema of onderwerp.  

Voor meer informatie fiap@fotobond.nl

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 
VOOR FIAP AANVRAGEN 
Vanwege de vele problemen met de post-
verzending in de wereld, veroorzaakt door 
Covid-19, heeft FIAP voor de aanvragen 
van de onderscheidingen 2022 het  
volgende besloten: 
1. AFIAP en EFIAP Distinctions 
Er zijn tijdelijk GEEN acceptaties in  
‘print’-salons vereist. 
2. MFIAP onderscheiding 
Er hoeven voor 2022 GEEN afdrukken 
(prints) te worden opgestuurd. Alleen 
digitaal dus. 

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
https://fotobond.nl/landelijke_groepen/fiap/
http://www.fotobond.nl
https://fotobond.nl/fotowedstrijden/fiap/
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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Agenda Landelijke Groep FIAP
Bijeenkomsten alleen voor leden

 
27 november 2021 van 09.30-12.30 uur

 � bespreking meegebracht werk

Data in 2022
12 februari 2022   8 november 2022
14 mei 2022        19 september 2022
 
Locatie:  
’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
 
Fotografen die zich bewegen in het internationale 
saloncircuit en al minimaal 5 acceptaties of minimaal 
AFIAP hebben behaald, kunnen zich nu aansluiten bij 
de Landelijke FIAP Groep.  

Hoe 
kom je verder in het internationale circuit, wat zijn de 
do’s and dont’s, hoe haal ik FIAP-onderscheidingen? Al-
lemaal vragen waar de leden van de Landelijke Groep 
FIAP je mee kunnen helpen.

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

 
 
 
 
13th Holland International Image Circuit 2022 

In 2022 gaat de 13e editie van het Holland International Image Circuit van start. Deze unieke 
internationale fotowedstrijd heeft erkenning van de FIAP, PSA, GPU, ISF, PPSA, Fotobond.

Het Holland Circuit bestaat uit maar liefst 5 salons (wedstrijden) en wordt georganiseerd door:
 �     Fotoclub Heerhugowaard: “Tribute to Colour“
 �     Fotoclub ’59 Delft: “Image Salon Delft“
 �     Camera Club Wageningen: “Image Contest Wageningen“
 �     FA Rijen: “Rainbow Challenge Rijen“
 �     AFV Epe: “Epic Photo Salon Epe“

 
Er kan worden ingezonden in 3 secties en per sectie maximaal 4 beelden:  
Vrij (kleur) (PID-C), Vrij (monochrome) (PID-M), Reisfotografie (PTD).

Inschrijven kan t/m 14 januari 2022 via https://hollandcircuit.nl Iedere deelnemer ontvangt een prachtige 
5 sterren (*****) kleurencatalogus met het beste fotowerk van fotografen over de hele wereld! 

In
te

re
ss

an
te

  
w

ed
st

ri
jd

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
https://hollandcircuit.nl/
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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.

1. BLACK & WHITE  BIENNIAL (PRINTS) 
De inzending is beperkt tot 10 (print)foto’s per land met een maximum van één werk per auteur. 

2. NATURE BIENNIAL 
(PRINTS en DIGITAL) 
Voor de PRINT Biennial bestaat de inzending uit 10 foto’s 
per land met een maximum van één werk per auteur.  
Voor de DIGITAL Biennial is de inschrijving beperkt tot 20 
werken per land met een maximum van twee (2) werken per 
auteur.  
 
Voor de Nederlandse inzending wordt er voor beide Bienni-
als nog een thema bepaald. Begin volgend jaar volgt er een 
oproep aan alle Fotobond leden oim foto’s in te sturen voor 
de selectie aan een of meerdere Biennials.  
 

 

FIAP Biennials 2022
In 2022 organiseert de FIAP weer een aantal Biennials. Deze jaarlijkse Biënnales hebben een heel eigen karakteristiek, 
anders dan de internationale wedstrijden. Het is niet alleen de kwaliteit van het individuele werk dat telt, maar FIAP  
vraagt om coherente collecties (thema), zowel wat betreft de invalshoek van inspiratie als de invalshoek van uitvoering 
en presentatie. De landelijke collecties worden zowel voor elk werk apart als voor de collectie totaal beoordeeld. 
 
1. BLACK & WHITE  BIENNIAL (PRINTS) 
De inzending is beperkt tot 10 (print)foto’s per land met een maximum van één werk per auteur. 
2. NATURE BIENNIAL (PRINTS en DIGITAL) 
Voor de PRINT Biennial bestaat de inzending uit 10 foto’s per land met een maximum van één werk per auteur.  
Voor de DIGITAL Biennial 20 werken per land met een maximum van twee (2) werken per auteur.  
 
Voor de Nederlandse inzending wordt er voor beide Biennials nog een thema bepaald. Begin volgend jaar volgt  
er een oproep aan alle Fotobond leden om foto’s in te sturen voor de selectie aan een of meerdere Biennials. 

FIAP Photocontest WILDLIFE  
 � De deelname aan deze wedstrijd is GRATIS
 � Alleen digitale kleurenfoto’s
 � Er zijn 2 secties: 
1.Animal behaviour 
2.Animal or animals in their environment

 � Beelden moeten voldoen aan de FIAP definitie voor Wildlife fotografie.
 � Elke fotograaf kan maximaal 4 foto’s per sectie inzenden
 � Inzenden kan tot 1 februari 2022

Voor meer wedstrijdinformatie klik hier      

GRATIS , acceptaties/awards tellen mee voor FIAP onderscheidingen

http://www.fiap.net
https://www.fiap.net/upload/files/1635663623-2c396.pdf
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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;

 � 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;

 � 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 

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 0 * 15** 8 - - -
EFIAP (doortellen van AFIAP) 250 50 0 * 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

*  Vervallen voor aanvraag 2021/2022 

**  Circuit met meerdere salons telt als 1 salon.

***  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.

vervolg volgende pagina è
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Download het ‘Aanvraagformulier FIAP onderscheidingen. 

Ga hiervoor naar https://fotobond.nl/fotowedstrijd en ga naar FIAP(wedstrijden). 
Het Excelbestand volledig invullen.  

Page A: de persoonlijke gegevens invullen, deze worden 
automatisch op de volgende pagina’s ingevuld. 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,  
minimaal 3600 pixels grootste zijde van de foto. 

 � Bestandsnaam: 528_Voornaam_Naam_Titel.jpg   
(528 is de Fotobond) 

 � verzenden alleen via www.wetransfer.com.  
 
NB.: iedere aanvraag met nieuwe werken

AFIAP:  5 werken met min. 3 acceptaties;
EFIAP:  3 werken met min. 3 acceptaties 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.

Page B: onderteken de toestemmingsverklaring 
(Page B1: ondertekening voor minderjarigen)
Page C: Lijst van titels van de acceptaties bij de salons  
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 toe-
gestaan. Bijv. 9e Image Salon Delft (het Holland Int. 
Image Circuit is een International circuit). 
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.
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 zijn te 
vinden op internet: myfiap.net/patronages    

Aanvragen volledig digitaal verzenden via internet  
www.wetransfer.com (fotobestanden) en naar de  
FIAP Liaison Officer, Marcel van Balken fiap@fotobond.nl
 
Kosten  
€ 80,- voor alle AFIAP- en EFIAP levels 
€ 130,- voor MFIAP

Storten op bankrekeningnr. NL09 INGB 0002 3688 89,  
M.J.A. van Balken, met vermelding van  
desbetreffende ‘FIAP aanvraag’

Voor vragen of onduidelijkheden, kun je terecht bij:
FIAP Liaison Officer: Marcel van Balken, fiap@fotobond.nl

vervolg ‘Aanvragen FIAP onderscheidingen’

Succes met je aanvraag!  

Stuur deze in tussen 1 en 31 
januari

https://fotobond.nl/fotowedstrijden/fiap/
http://www.wetransfer.com
https://www.myfiap.net/patronages
http://www.wetransfer.com
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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. 

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
 
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

