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Uitslag FIAP World Cup voor fotoclubs

Nederland scoort 10e plaats met een Honorable Mention
De uitslag van de 21th FIAP Nature Biennial is bekend.  
Een mooie score voor Nederland met een 10e plaats en een 
Honorable Mention. 
 
Zie pagina 4 voor de uitslag

Agenda Landelijke Groep FIAP
Bijeenkomsten alleen voor leden

18 februari 2023 van 09.30-12.30 uur
 � bespreking meegebracht werk

06 mei 2023 van 09.30-12.30 uur 
23 september 2023 van 09.30-12.30 uur 
25 november 2023 van 09.30-12.30 uur 
 
Locatie:  
’t Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
 
Hoe kom je verder in het internationale fotocircuit, wat 
zijn de do’s and dont’s, hoe haal ik FIAP-onderscheidin-
gen? Allemaal 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 
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  

Uitslag FIAP Colour Nature Biennial  

Elk jaar organiseert de FIAP de World Cup voor fotoclubs in de hele we-
reld. Nederlandse fotoclubs worden aangemoedigd mee te doen met een 
collectie foto’s en zich te meten in een krachtig internationaal speelveld.                                                       
 
Zie pagina 3 voor de uitslag

Foto: Inge Duijsens

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
https://fotobond.nl/landelijke_groepen/fiap/
http://www.fotobond.nl
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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De FIAP (Fédération Internationale de 
L’Art Photographique) is opgericht in 1950 
en inmiddels zijn er zo’n tachtig landen 
lid van deze organisatie. Ook Nederland 
is aangesloten, dankzij de Fotobond, 
die jaarlijks de FIAP-contributie betaalt. 
Dat betekent dat alle leden van de Foto-
bond automatisch lid zijn van de FIAP.
De FIAP is als organisatie vergelijkbaar 
met de Fotobond, maar dan op internati-
onaal niveau. Alles draait om fotografie. 
Fotoclubs en individuele fotografen, waar 
ook ter wereld, kunnen profiteren van 
de vele activiteiten die de FIAP jaarlijks 
organiseert. Dat zijn niet alleen congres-
sen, seminars en exposities, maar ook 
veel internationale fotowedstrijden waar 
iedereen aan mee kan doen. Zo zijn er de 
jaarlijkse Biënnales (wedstrijden voor 
landen), de FIAP World Cup (wedstrijd 
voor fotoclubs) of de talrijke onder auspi-
ciën van de FIAP georganiseerde foto-
salons (zowel voor clubs als voor indivi-
duele fotografen).

FIAP
Internationale organisatie 
voor fotografen en fotoclubs

Elk jaar vragen diverse leden van de Fotobond 
een FIAP-onderscheiding aan. Dat begint 
met AFIAP en loopt op tot EFIAP/diamond3. 
Ook is er de mogelijkheid om een internati-
onale mastertitel (MFIAP) te behalen. In 2022 
behaalden o.a. de volgende leden een FIAP-
titel: Gerda Hanemaaijer (AFIAP), Rudi Fonteijne 
(AFIAP), Claudia van Zanten, (EFIAP), Karine van 
der Werf (EFIAP), Jim van Iterson (EFIAP), May 
Pommé (EFIAP), Anne-Marie Vermaat (EFIAP/b), 
Gilbert Bieshaar (EFIAP/s), Chris Stenger 
(EFIAP/p) en Max van Son (EFIAP/d3).
Een van de fotografen die wereldwijd boven-
aan in de ranglijst staan, is afkomstig uit Neder-
land. Met zijn bijna 9.000 acceptaties en meer 
dan 1.250 prijzen is Marcel van Balken wellicht 
de Nederlandse fotograaf die het meest in het 
buitenland heeft geëxposeerd. Als een van de 
weinigen in de wereld heeft Marcel alle FIAP-
titels behaald, tot en met de twee hoogste, 
MFIAP en EFIAP/d3.       •

  Spiral Run.  FOTO: MARCEL VAN BALKEN, MFIAP EFIAP/D3 MPSA BMK
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FIAP-onderscheidingen

Landelijke FIAP Groep 
In 2003 is de FIAP-groep, een van de lande-
lijke groepen van de Fotobond, opgericht om 
een platform te bieden aan fotografen die 
internationaal met hun foto’s naar buiten 
willen treden. Zo doen de leden van de FIAP-
groep mee aan internationale salons en wed-
strijden, ze exposeren in het buitenland of 
geven presentaties en lezingen voor buiten-
landse fotoclubs.

Internationale fotosalons
De FIAP verleent haar goedkeuring (patro-
nage) aan diverse internationale fotosalons. 
Zo worden elke maand wel 20 tot 25 ver-
schillende wedstrijden gehouden, elk geor-
ganiseerd door een ander land, met eigen 
thema’s (secties) en eigen juryleden, prijzen 
et cetera. 
Bij deelname aan internationale salons kun 
je je niet alleen meten met het internationale 
speelveld, de jury kan je ingezonden werken 
‘accepteren’ of zelfs met een prijs (medailles, 
certificaten) waarderen.
Doe je mee aan zo’n door de FIAP erkende 
salon, dan tellen de behaalde acceptaties 
en/of prijzen mee voor het verkrijgen van 
verschillende onderscheidingen (titels). 

FIAP Biënnales
Biënnales zijn internationale landenwedstrijden, 
georganiseerd door de FIAP. Ze worden elk 
jaar gehouden, steeds in een ander land. In 
2023 staan de FIAP Colour Biennial en de FIAP 
Youth Biennial op het programma. Via de 
Fotobond worden leden opgeroepen er foto’s 
voor in te sturen. Middels een voorselectie 
wordt de Nederlandse inzending samenge-
steld, die ingestuurd wordt naar de betref-
fende internationale FIAP Biënnale. 

FIAP World Cup voor fotoclubs
Elk jaar organiseert de FIAP de World Cup voor 
fotoclubs. Ook Nederlandse fotoclubs worden 
aangemoedigd een collectie in te zenden. 
Nieuw is dat ook de drie hoogst scorende foto-
clubs in de Bondsfotowedstrijd gratis mogen 
meedoen aan deze World Cup. De bedoeling 
is dat de club een collectie samenstelt van 
twintig werken, waarmee zowel club- als indi-
viduele prijzen te behalen zijn.

Voor meer informatie over alle internationale 
activiteiten zie: fotobond.nl/fotowedstrijden/
fiap of mail naar fiap@fotobond.nl.
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Jaar  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017  2018  2019  2020  2021 2022

Ned. clubs 14 14 13 8 7 8 6 12 10 8 10         6        4        2       5        3 6
FC ’59 Delft x 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                  x        x
FC Haarlem x x x  x 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                  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                        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   x 
HAF  Heiloo         x  
LG FIAP           x
FC Rotterdam           x
FK Polderlicht           x    x
AFV Vlaardingen           x
LAFV                                        x  x 
FG Tegenlicht                           x  x

Aantal deelnemende Nederlandse clubs 2006-2022

17th FIAP WORLD CUP voor clubs 2022
De uitslag van de jaarlijks door de FIAP georgani-
seerde World Cup voor (internationale) fotoclubs is 
bekend.  
Het aantal deelnemende clubs bedroeg maar liefst 
224 uit 48 verschillende landen. Zes Nederlandse 
fotoclubs hebben dit jaar deelgenomen te weten:
FK Polderlicht (plaats 66), FK Echt (plaats 126), 
LAFV (plaats 127), FC Haarlem (plaats 198), FG Zoe-
termeer (plaats 202) en FG Tegenlicht (plaats 210).
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Nederland scoort 10e plaats met een Honorable Mention
De uitslag van de 21th FIAP Nature Biennial is bekend. Een mooie score voor Nederland met een 10e plaats en 
een Honorable Mention. De Nederlandse inzending bestond uit 20 fotowerken met als thema Birds in Flight. Alle 
individuele foto’s scoorde allemaal 8 punten of hoger en gelden daarmee als een officiële FIAP acceptatie. Voor 
de volledige uitslag en landenklassement: klik hier

Uitslag FIAP Colour Nature Biennial 2022  
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https://www.fiap.net/en/biennials/21st-fiap-nature-biennial-2022-tuerkiye/digital-section-country-awards
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Uitslag FIAP Colour Nature Biennial 2022  
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De lijst met alle FIAP salons is actueel en 
onder de 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. 

Actuele FIAP salonlijst 2023   

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 News nr. 20
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 

 
De FIAP Photo Academy werd opgericht in 2020 om de kunst van de fotografie en de verspreiding van fotografische 
kennis onder alle FIAP fotografen te bevorderen. 
Het werk van de FIAP Photo Academy omvat:

 � de coördinatie en hosting van online presentaties door beroemde fotografen; 
 � de coördinatie en hosting van online instructiepresentaties; 
 � het assisteren van de FIAP bij het houden van online bijeenkomsten en prijs- en herdenkingsevenementen; 

 
FIAP organiseert een interessant programma voor de rest van 2022, dus houd de FIAP Facebook en Instagram 
pagina’s in de gaten. De FIAP Website heeft een sectie voor de FIAP Photo Academy die regelmatig wordt bijge-
werkt. Onder de rubriek “FIAP Photo Academy - online events” klikt u rechts op de tekst “Go to page”. Hier vindt u 
een lijst van reeds gehouden evenementen met links van elk evenement naar de relevante YouTube video van die 
evenementen. Interessant om terug te zien!. 

FIAP Photo Academy Online Events

http://www.fiap.net
http://www.fiap.net/en/fiap-news
https://www.fiap.net/en/fiap-photo-academy
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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** 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   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’

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. 
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