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& PSA en GPU

Het volgende FIAP nieuws verschijnt medio mei 2020. Kopij als Wordbestand uiterlijk 1 mei 2020 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

 

Agenda bijeenkomsten 2020
Alleen voor leden van de Landelijke Groep FIAP

29 februari 2020 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

23 mei 2020 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

19 september 2020 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

28 november 2020 van 10.00-13.00 uur
 � bespreking meegebracht werk

 
Locatie:  
’t Veerhuis,  
Nijemonde 4, 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 onderscheidingen 2020 
Uitreiking op zaterdag 25 april in Amersfoort tijdens de ALV

Ook dit jaar zijn er weer verschillende fotografen 
die een FIAP onderscheiding hebben aan-
gevraagd. Inmiddels liggen deze aanvragen 
allemaal bij de FIAP en het wachten is op de 
uitslag. De aanvragen betreffen alle AFIAP- en 
EFIAP-levels (brons, silver, goud, platinum en D/1) 
alsmede een aanvraag voor de titel MFIAP. 

Spannend dus of alle onderscheidingen ook 
officieel uitgereikt kunnen worden tijdens de ALV 
van de Fotobond op zaterdag 25 april 2020.  
 
In de volgende uitgave van FIAP Nieuws, zal 
uitgebreid aandacht besteedt worden aan de 
gehonoreerde FIAP-onderscheidingen.  
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Succesvol Holland International Image Circuit 
 
Veel acceptaties en prijzen voor Nederlandse inzenders
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Wat is een Global Exhibition Number (GEN)?
Een GEN-nummer is een veilige manier om 
ervoor te zorgen dat alle acceptaties voor elke 
deelnemer nauwkeurig worden geregistreerd. 
Het is een uniek nummer dat aan elke acceptatie 
wordt toegevoegd wanneer het wordt opgesla-
gen in de acceptatiedatabase. De PSA heeft dit 
nu ingevoerd maar naar verwachting zal de FIAP 
snel volgen.  
 
Alle deelnemers, zelfs als ze geen PSA-lid zijn, 
worden aangemoedigd om een GEN aan te 
vragen en dit zo vaak mogelijk te gebruiken bij 
het inzenden van salons, wedstrijden zelfs als 
deze niet PSA-erkend zijn. Met de GEN kunnen 
de salons de deelnemers voor elke acceptatie 
correct identificeren.

Waarom is een GEN nodig?
Een GEN-nummer is nodig zodat, ongeacht de 
naamvariatie die een fotograaf gebruikt, al zijn 
acceptaties correct kunnen worden geïdentificeerd. 
Zonder het nummer zou het gemakkelijk zijn om 
acceptaties voor veelgebruikte familienamen 
zoals Smit of Jansen onjuist te koppelen.  
De GEN biedt ook een vereenvoudigde manier 
om situaties op te lossen waarin voornamen en 
achternamen zijn omgedraaid.

Hoe krijg ik een GEN?
Een GEN-nummer is in principe voor iedereen be-
schikbaar; PSA-lidmaatschap is niet vereist. Voor 
de aanvraag van je persoonlijke GEN-nummer kan 
je hier terecht: 
https://genrequest.psa.savior.work

Persoonlijk GEN-nummer voor internationale salons?  
Nieuwe identificatie voor acceptaties en prijzen

Smaakt het succes van onze Nederlandse 
inzenders naar meer? Wat kunnen ze met 
de verworven FIAP en PSA acceptaties en/of 
prijzen? Allemaal vragen die de FIAP Liaison 
Officer voor Nederland, Marcel van Balken kan 
beantwoorden. Want de leden van de Fotobond 
die hebben ingezonden,willen na ontvangst van 
de uitslag met daarop een aantal acceptaties 
of prijzen graag meer weten over het meedoen 
aan buitenlandse salons. 

Zijn de eerste acceptaties behaald dan heb je de 
basis gelegd voor verder internationaal succes. 
Je kunt nu ook met andere internationale salons 
mee doen en meer acceptaties en\of prijzen 

proberen te behalen.  
Heb je na verloop van tijd meerdere acceptaties 
behaald dan kan je wellicht je eerste FIAP-titel 
(AFIAP) of PSA Star aanvragen. 
Belangrijk is dat vanaf je eerste acceptatie een 
goede administratie bijgehouden wordt. Later 
moet je namelijk precies aangeven welk beeld 
bij welke salon is geaccepteerd. Daarvoor is 
een model spreadsheet gemaakt die gratis is 
op te vragen. Ook een uitleg wat moet worden 
bijgehouden en verdere informatie wordt dan 
meegezonden. Zie site fotobond.nl/fotowedstrijd 
via tab FIAP.  
 
Vragen? Marcel van Balken, fiap@fotobond.nl 
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34e FIAP Monochrome Print Biennial
 
Inzending grotendeels verzorgt door de Landelijke groep FIAP

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 hoog-
ste 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 voor de 34e FIAP 
Monochrome Biennal (print) is samengesteld 
uit ingezonden foto’s o.a. door de landelijk FIAP 
Groep met als thema ’Shadows’. Uiteindelijk 
heeft dat geresulteerd in een collectie van  
10 foto’s van 10 verschillende fotografen.  
 
De uitslag is eind juli 2020 en op 1 november 
tijdens het FIAP congres in Jaipur (India) is de 
opening en Award ceremony van de expositie.
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Ben Dalsheim Max van Son

John Seegers Marcel van Balken
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35th FIAP 

Monochrome 

Biennial 2020

Ruud Mooi Theo van der Heijdt

Angelique van der Loo Franke de Jong

Rob ten Tusscher Huib Limberg

SHADOWS
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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 Biennials 2020  
In 2020 worden er weer een aantal Biennials 
georganiseerd:

20th FIAP Nature Biennial 2020 
1 - PRINTS
Landelijke inzending van 10 foto’s met een 
maximum van 1 werk per deelnemer. 
2 – DIGITAL IMAGES
Landelijke inzending van 20 foto’s met een 
maximum van 2 beelden per deelnemer.
Sluitingsdatum (print + digitaal): 10 maart 2020

FIAP Youth Digital Biennial 2020
a) Traditionele fotos (cameras)
b) Mobile phones en smart phone fotos 
Landelijke inzending van 20 foto’s (geldt voor 
zowel sectie a als sectie b) met een maximum 
van 2 beelden per deelnemer.
Ingezonden kan worden in 2 leeftijdscategorien:
Category I  tot 16 jaar (geboren na 15.09.2004)
Category II tot 21 jaar (geboren na 15.09.1999)

Sluitingsdatum voor zowel print als digitaal is: 
15 september 2020

35° FIAP Black & White Biennial - India 2020
PRINTS
Landelijke inzending van 10 foto’s met een 
maximum van 1 werk per deelnemer. 

FIAP congres  2020
Het tweejaarlijkse FIAP Congres zal dit jaar plaatsvinden in  
India. Het congres wordt 1 november gehouden in Jaipur.  
Kosten ca. € 1.000,- (2-pk) of € 1.250,- (1-pk). Exclusief vlieg-
kosten naar India. 

Salonlijst
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. 

FIAP News nr. 9
De nieuwste uitgave van FIAP 
News is begin februari 2020 
verschenen en 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 

Nieuwe PSA medailles
Het oude, enigszins lompe ontwerp van de PSA medailles 
is vervangen door een nieuw, eigentijdse vormgeving. De 
Gouden, Zilveren en Bronze PSA medaille zien er in hun 
nieuwe jasje weer extra begerenswaardig uit. Naast de eer 
om er een te winnen in een PSA erkende salon, misstaat 
deze zeker niet in menige prijzenkast. 
Wil je er een winnen, kijk voor een PSA erkende salon 
op https://psa-photo.org/index.php?exhibitions-current-
exhibition-list.



  februari 2020 6FIAP nieuws - 68

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 
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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: 29 sept. t/m 3 okt. 2020  
 Colorado Springs, Colorado
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

 
Website: www.fiap.net
Contact: fiap@fotobond.nl

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


