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PSA en GPU

FIAP onderscheidingen 2022
Door het enthousiast meedoen aan buitenlandse
fotowedstrijden en -salons hebben een aantal
Fotobond leden op basis van de door hen behaalde
resultaten in internationale salons een FIAP onderscheiding mogen ontvangen.

In deze Nieuwsbrief o.a.

Uitslag FIAP ZW Biennial 2022
Oproep: foto’s voor FIAP Nature Biennial 2022
Holland International Image Circuit
Landelijke groep FIAP

Dat varieerde van het eerste level AFIAP tot aan het
hoogste level EFIAP/d3.
Het insigne en de daarbij behorende oorkonde zijn
inmiddels aan alle fotografen uitgereikt.

Alle fotografen gefeliciteerd met het behalen van hun FIAP-onderscheiding.
AFIAP
- Gerda Hanemaaijer
- Rudi Fonteijne

EFIAP/b (brons)
- Leonardus Buijs
- Anne-Marie Vermaat

EFIAP
- Claudia van der Zanden
- Karine van der Werf
- Jim van Iterson
- May Pomme

EFIAP/s (silver)
- Gilbert Bieshaar

EFIAP/p (platinum)
- Chris Stenger
EFIAP/d3 (diamond 3)
- Max van Son

Het volgende FIAP nieuws verschijnt medio november 2022. Kopij als Wordbestand uiterlijk 1 november 2022 inleveren, naar: fiap@fotobond.nl
Een uitgave van de Landelijke Groep FIAP van de Fotobond 		
Website Landelijke Groep FIAP: https://fotobond.nl/landelijke_groepen/fiap
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Agenda Landelijke Groep FIAP
Bijeenkomsten alleen voor leden

Lid worden

Op introductiebasis kun je, zonder al in het
bezit te zijn van een FIAP onderscheiding, een
bijeenkomst bijwonen. Aanmelden voor de
Landelijke groep FIAP kan bij de coördinator,
Marcel van Balken: fiap@fotobond.nl

17 september 2022 van 09.30-12.30 uur
bespreking meegebracht werk
19 november 2022 van 09.30-12.30 uur
bespreking meegebracht werk

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.

Locatie:

’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein

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

OPROEP
Fotoclubs

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.

Holland International Image Circuit
Nederlandse fotoclubs gezocht voor organisatie

De enige internationale fotosalon die in Nederland georganiseerd wordt, is het Holland International Image Circuit.
En met succes. Maar na ruim twintigjaren van enthousiaste samenwerking hebben twee van de deelnemende
fotoclubs te weten: Rijen en Wageningen te kennen gegeven, dat zij stoppen met het (mede)organiseren van het
Holland Circuit.
De overgebleven drie fotoclubs Heerhugowaard, Delft en Epe hebben aangegeven graag door te willen met het
Holland Circuit. Zij onderzoeken nu de mogelijkheid of er andere (nieuwe) fotoclubs zijn, die willen meedoen aan
het organiseren en jureren van het Holland International Image Circuit.
Welke fotoclub is geïnteresseerd om mee te werken aan dit internationale visitekaartje voor de Nederlandse fotografie? Laat het weten en ontdek de unieke mogelijkheden om je fotoclub niet alleen binnen Nederland maar ook
internationaal op de kaart te zetten.
Voor aanmelding of meer info: Henk Kuiper, Secretaris Holland Image Circuit, info@hollandcircuit.nl
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Uitslag
35th
FIAP
B&W
Biennal
2022
Nederland scoort mooie 10e plaats met een Honorable Mention
De uitslag van de 35th FIAP Black & White Biennial is
bekend. Een mooie 10e plaats voor onze Nederlandse
inzending!
Een goede klassering met een Honorable Mention als
land en ook individueel een paar mooie scores:
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Marcel van Balken Acceptatie + FIAP Bronze Medal
Jim van Iterson Acceptatie, Ed Slagboom Acceptatie
De Nederlandse inzending bestond uit 10 zw prints met
als thema Modern Architecture.
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Uitslag
35th
FIAP
B&W
Biennal
2022
Nederland 10e plaats met een Honorable Mention
FIAP Bronze Medal voor Marcel van Balken
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21th FIAP Colour Nature Biennial 2022
Natuurfotografen doe mee!

De jaarlijkse Biënnales van de FIAP hebben een heel eigen karakteristiek, anders dan de internationale wedstrijden. Het is niet alleen
de kwaliteit van het individuele werk dat telt, maar ook de samenhang (het thema) van de totale inzending. De landelijke collecties
worden zowel voor elk werk apart als voor de collectie totaal
beoordeeld.

Dit jaar wordt de 21th

FIAP Nature Biennial 2022

georganiseerd. Een unieke gelegenheid om namens de Fotobond ook Nederland op de kaart te zetten en mee te doen met
een (digitale) collectie van 20 foto’s. Oproep aan alle Natuurfotografen binnen de Fotobond: zend je beste Natuurfoto’s in en ding
mee naar (inter)nationaal succes. Deelname is gratis.

Thema: Birds in flight
Voorwaarden
De inzending is beperkt tot 20 foto’s per land met een maximum van 2 foto’s per fotograaf.
Fotobestanden in KLEUR, JPG, sRGB, 300 dpi. Image size: 2400 pixels min. en 3500 pixels max. langste zijde.
Maximum file size 5MB.
Stuur je foto’s voor 30 september 2022 per WeTransfer naar fiap@fotobond.nl
Uit de ingezonden (Nederlandse) beelden wordt een selectie gemaakt van de 20 beste beelden.
Deze 20 zullen als Nederlandse (digitale) selectie worden ingestuurd naar de 21th Nature Biennial 2022.
De foto’s worden individueel beoordeeld met kans op persoonlijke awards maar ook gejureerd als totale collectie in
samenhang met het gekozen thema. Belangrijk is dus dat je niet alleen je bestenatuurfoto’s uitzoekt maar ook kijkt
of deze passen in het thema ‘Birds in flight’.
LET OP: het gaat om Natuurfotografie die moet vallen binnen de internationale (FIAP) definitie van natuur.
Definitie van natuurfotografie
Natuurfoto’s moeten de waarheid weergeven van het gefotografeerde tafereel. Een goed geïnformeerde
persoon moet in staat zijn het onderwerp van het beeld te kunnen identificeren en ervan overtuigd zijn dat het
eerlijk is gepresenteerd en dat er geen onethische praktijken zijn gebruikt om het onderwerp te controleren of
het beeld vast te leggen.
Beelden die direct of indirect menselijke activiteit tonen die het leven of welzijn van een levend organisme bedreigt, zijn niet toegestaan. Het belangrijkste deel van een natuurfoto is het natuurverhaal dat het vertelt.
Er worden hoge technische eisen verwacht, en het beeld moet er natuurlijk uitzien.
Het toevoegen van een vignet of het vervagen van de achtergrond tijdens het bewerken is niet toegestaan.
Objecten gemaakt door mensen, en bewijs van menselijke activiteit, zijn alleen toegestaan in natuurfoto’s
wanneer ze een noodzakelijk onderdeel zijn van het natuurverhaal.
Geen enkele wijziging die de waarheid van een natuurfoto verandert, is toegestaan. Beelden mogen worden
bijgesneden, maar geen andere techniek die enig deel van het beeld verwijdert, toevoegt of verplaatst is toegestaan. Technieken die elementen verwijderen die door de camera zijn toegevoegd, zoals stofvlekken, digitale
ruis en lensflare zijn toegestaan.
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Nieuws van... FIAP

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

Actuele FIAP salonlijst 2022

De lijst met alle FIAP salons is actueel onder
de huidige URL www.myfiap.net/patronages
beschikbaar maar ook via het menu op de site.
Via een zoekmenu kunnen alle soorten
gewenste salons gezocht en gevonden worden.
Het downloaden van de chronologische,
maandelijkse en andere individuele lijsten
van salons onder FIAP-patronage kan heel
eenvoudig. Kies rechts op het scherm het jaar
en een van de opties “chronologische volgorde”
of “maandelijkse volgorde” en klik op
“download PDF”. Specifieke filtering maakt het
mogelijk om individuele lijsten te maken.

FIAP News nr. 19

De nieuwste uitgave van FIAP News is nu te lezen en
te downloaden op de FIAP website. Boordevol nieuws,
tips en informatie over de FIAP, de salons, Biennials en
nog veel meer. Ga hiervoor naar de site van de FIAP of
klik op deze pagina:
www.fiap.net/en/fiap-news

Routekaart FIAP onderscheidingen
Elk jaar eert de FIAP vooraanstaande fotografen, bekend van hun artistieke werk op het
gebied van fotografie. Deze onderscheidingen
staan bekend als FIAP-onderscheidingen
en worden verkregen door prestaties in
internationale fotosalon, georganiseerd onder
FIAP-patronage. De titels beginnen met AFIAP
waarna de EFIAP status volgt. Zodra een
fotograaf zijn/haar EFIAP heeft behaald, kan
hij doorgaan met het behalen van de verschillende EFIAP-niveaus, maar ook een ander
pad volgen. Zo kunnen ze ook gaan voor de
hoogste titel van FIAP Master Fotograaf, ook
wel ‘MFIAP’ genoemd.
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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 acceptatie 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

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.

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.

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

Acceptaties bij FIAP Biennials en de FIAP World Cup

december worden aangevraagd en 3 jaar na het behalen

Clubs behaald tellen NIET mee;

van EFIAP na datum op het diploma.

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 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

De titels EFIAP/d1-EFIAP/d3 zijn alleen met prijzen te behalen; van Balken fiap@fotobond.nl
FIAP titel

minimum

		

aantal

		

acceptaties

AFIAP
EFIAP (doortellen van AFIAP)

minimum
aantal

minimum minimum

minimum

minimum

prijzen in

prijzen in

print acc

aantal

aantal

aantal

minimaal

minimaal

werken (A- en EFIAP)

salons

landen

prijzen

salons

landen

40

15

0*

15**

8

-

-

-

250

50

0*

30**

20

2 ***

2

2

AV-AFIAP *****

12

5

-

6**

4

-

-

-

AV-EFIAP *****

50

20

-

18**

10

-

-

-

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
*

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.
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vervolg ‘Aanvragen FIAP onderscheidingen’
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

verschenen. Titels waarvan de catalogus nog niet is

automatisch op de volgende pagina’s ingevuld. De lijst met

verschenen tellen niet mee.

meegeleverde werken, alfabetisch op titel van het werk.

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

In te leveren werken bij de aanvraag:

Het volledig ingevulde Excel bestand en de

vinden op internet: myfiap.net/patronages

digitale .jpg bestanden 300 dpi,
minimaal 3600 pixels grootste zijde van de foto.

Bestandsnaam: 528_Voornaam_Naam_Titel.jpg

Aanvragen volledig digitaal verzenden via internet
www.wetransfer.com (fotobestanden) en naar de
FIAP Liaison Officer, Marcel van Balken fiap@fotobond.nl

(528 is de Fotobond)

verzenden alleen via www.wetransfer.com.

Kosten

NB.: iedere aanvraag met nieuwe werken

€ 80,- voor alle AFIAP- en EFIAP levels
€ 130,- voor MFIAP

AFIAP:

5 werken met min. 3 acceptaties;

EFIAP:

3 werken met min. 3 acceptaties en

Storten op bankrekeningnr. NL09 INGB 0002 3688 89,

2 werken met prijs in 2 landen;

M.J.A. van Balken, met vermelding van

EFIAP/b:

4 werken met prijzen in 4 landen en 4 salons;

desbetreffende ‘FIAP aanvraag’

EFIAP/s:

5 werken met prijzen in 5 landen en 5 salons;

EFIAP/g:

6 werken met prijzen in 6 landen en 6 salons;

Voor vragen of onduidelijkheden, kun je terecht bij:

EFIAP/p:

7 werken met prijzen in 7 landen en 7 salons;

FIAP Liaison Officer: Marcel van Balken, fiap@fotobond.nl

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 toegestaan. 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
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Internationale organisaties
Organisaties die specifiek op de hele wereld zijn gericht

FIAP - Fédération Internationale de L’Art

PSA - Photographic Society of America, de

Onderscheidingen o.a.:

Onderscheidingen o.a.:

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.

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.
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.

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;.

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;
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: gratis via lidmaatschap Fotobond

Lidmaatschap: ca. US$ 45,- per jaar.

Website:
Contact:

Website:
Contact:

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.

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

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

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.

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