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 FIAP  nieuws - 69
mei 2020i 

& PSA en GPU

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

 

FIAP onderscheidingen (niet) uitgereikt
Ook dit jaar hebben weer een aantal foto-
grafen door het enthousiast meedoen aan 
buitenlandse fotowedstrijden en -salons 
een FIAP onderscheiding weten te behalen. 
Voorwaar een bijzondere prestatie maar  
helaas kon er dit jaar geen feestelijke uitreiking 
plaatsvinden van de oorkondes en insignes. 
Dit omdat de Algemene Leden Vergadering 
van de Fotobond vanwege de Coronacrisis 
niet heeft kunnen plaatsvinden.  

En dat was altijd het moment om de FIAP  
onderscheidingen door de voorzitter,  
Oege Lam uit te reiken en de betreffende 
fotografen te feliciteren. De FIAP’ers hebben 
inmiddels hun bescheiden wel via de post 
mogen ontvangen. Verderop in deze nieuws-
brief (vanaf pag.3) een overzicht van de 
prachtige werken waarmee de onderscheiden 
fotografen een aantal keren in diverse landen 
en in verschillende salons ‘gescoord’ hebben.

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

AFIAP
- Karine van der Werf

EFIAP/s (silver)
- Chris Stenger

EFIAP/d1 (diamond 1)
- Max van Son

EFIAP
- Leen Buijs

EFIAP/g (goud)
- Willem Halbach
- Rob Boehle

EFIAP/b (brons)
- Will Verheesen
- Gilbert Bieshaar

EFIAP/p (platinum)
- Franke de Jong

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
https://fotobond.nl/landelijke-groepen/
http://www.fotobond.nl
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Lid worden van de Landelijke FIAP? Fotografen die zich bewegen in het internationale saloncircuit en al  
minimaal 5 acceptaties hebben behaald, kunnen zich nu ook 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? 
Allemaal vragen waar de leden van de Landelijke Groep FIAP je mee kunnen helpen.  

Agenda FIAP bijeenkomsten 2020
Alleen voor leden van de Landelijke Groep FIAP

23 mei 2020 van 09.30-12.30 uur
 � GEANNULEERD i.v.m. Coronacrisis

19 september 2020 van 09.30-12.30 uur
 � bespreking meegebracht werk

28 november 2020 van 09.30-12.30 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

Momenteel is de opkomst van COVID-19 een 
wereldwijd gezondheidsprobleem geworden en 
zorgt het voor grote bezorgdheid bij mensen over 
de hele wereld. De door regeringen opgelegde 
beperkingen hebben gevolgen voor iedereen 
en zijn de afgelopen weken voortdurend aange-
scherpt.

FIAP is op de hoogte van de situatie en roept de 
organisatoren die een salon onder FIAP-patronage 
organiseren op om de jureringen uit te stellen als 
het houden van deze bijeenkomsten in strijd is 
met de Corona maatregelen in desbetreffende 
landen. In dat geval moeten alle deelnemers, 
maar ook de FIAP Patronage Service, worden 
geïnformeerd over de nieuwe vastgestelde data. 

Bovendien heeft FIAP, met betrekking tot deze 
uitzonderlijke situatie, tijdelijk het verbod op 
‘online jurering’ opgeheven voor die evenemen-
ten waarvan de jureringsdatum is vastgesteld in 
de periode vanaf nu tot en met 30 juni 2020. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het 
verzenden van medailles en onderscheidingen 
van de FIAP-organisatie zelf maar ook van 
FIAP-salons aan de deelnemers, grote vertra-
ging kan opleveren.

Uitzonderlijke maatregelen voor FIAP salons  
Tijdelijk aangepaste regels als gevolg van Corona-situatie

mailto:fiap%40fotobond.nl?subject=
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Karine van der Werf 
 
AFIAP

behaald met in totaal
- 110 acceptaties 
-   34 werken
-     2 prijzen
-   23 landen

Leen Buijs 
 
EFIAP

behaald met in totaal
- 283 acceptaties 
-   61 werken
-   12 prijzen
-   22 landen
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Will Verheesen 
 
EFIAP/b (brons)

Gilbert Bieshaar 
 
EFIAP/b (brons)

behaald na EFIAP met in totaal
- 225 acceptaties waarvan
-     8 prijzen
-   57 werken
-   29 landen

behaald na EFIAP met in totaal
- 216 acceptaties waarvan
-   11 prijzen
-   74 werken
-   30 landen
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Chris Stenger 
 
EFIAP/s (silver)

Willem Halbach 
 
EFIAP/g (goud)

behaald na EFIAP met in totaal
- 756 acceptaties waarvan
-   84 prijzen
- 156 werken
-   43 landen

behaald na EFIAP met in totaal
- 574 acceptaties waarvan
-   23 prijzen
- 117 werken
-   27 landen
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Franke de Jong  
 
EFIAP/p (platinum)

behaald na EFIAP met in totaal
- 1098 acceptaties waarvan
-     82 prijzen
-   250 werken
-     54 landen

Rob Boehle  
 
EFIAP/g (goud)

behaald na EFIAP met in totaal
- 965 acceptaties waarvan
-   37 prijzen
- 305 werken
-   46 landen
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Max van Son 
 
EFIAP/d1 (diamant1)

behaald na EFIAP/p met 
-   57 prijzen
-   23 werken
-   19 landen

Dit is een nieuwe wedstrijd van de Fotobond, die openstaat 
voor leden maar, en dat is het nieuwe, ook voor niet-leden! 
Dus bij deze een uitnodiging aan iedereen om deel te ne-
men aan deze fotowedstrijd.

Het thema voor het jaar 2020 - en dat kan bijna niet anders - 
is: 75 jaar Vrijheid, in verleden, heden en toekomst.

Wat valt er te winnen?
Er zijn mooie prijzen te verdienen, zoals waardebonnen:  
€ 500, € 250, € 150 van Camera Nu (1e t/m 3e prijs),  
Voucher Fotofabriek € 100 (4e), Gratis Portfolio bespreking (5e), 
Boekenpakket Van Duuren Media (6e), Workshops  
Calumet (7e t/m 10e). Tien Jaarboeken 2020 van de Fotobond.

De winnende foto’s worden geëxposeerd in het  
Rietveld Paviljoen in Amersfoort.

Er kan van 1 april tot 1 oktober 2020 digitaal ingezonden 
worden.
 
Voor meer informatie kijk je op de website van de Fotobond.

DOE MEE!  

Open Foto Cup 2020
75 jaar Vrijheid: in verleden, heden en toekomst
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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.

5th FIAP Black&White Biennial           
CANCELLED 
Gezien de internationale gezondheidssituatie 
als gevolg van het Coronavirus, is het FIAP-
bestuur verplicht het congres in India, dat 
gepland stond voor november 2020 te 
annuleren. Aangezien ook de jurering van 
de 35e FIAP zwart-wit Biënnale tijdens het 
congres op het programma stond, is ook 
deze printwedstrijd vooralsnog geannuleerd. 
Jammer, want de Nederlandse inzending 
(zie FIAP Nieuwsbrief 68) was net met zorg 
en aandacht samengesteld en klaar voor 
inzending. Hopelijk geen afstel maar alleen 
uitstel.

FIAP congres  2020
Gezien de internationale gezondheidssituatie 
als gevolg van het Coronavirus, is het FIAP-
bestuur verplicht het congres in India, dat ge-
pland stond voor november 2020 te annuleren. 
Of het congres doorgeschoven wordt naar een 
later tijdstip is op dit moment nog onduidelijk. 

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 

FIAP Fotowedstrijd ‘We stay home’ 
Gratis deelname, alle fotografen ter wereld kunnen meedoen

De FIAP neemt actief deel aan de campagne 'We Stay Home' en kondigt een 
internationale fotowedstrijd aan die voor iedereen openstaat. Alle fotografen ter 
wereld kunnen meedoen (no entry fee) met foto's die in deze periode thuis zijn 
gemaakt. 

De FIAP doneert bovendien voor elke fotograaf die heeft deelgenomen aan deze 
speciale wedstrijd een bepaald bedrag aan een wereldorganisatie die gespeciali-
seerd is in de strijd tegen het Corona virus (te adviseren door de Wereldgezond-
heidsorganisatie). 

De sluitingsdatum is 31 mei 2020 en de in te zenden foto’s moeten gemaakt zijn 
na 15 maart 2020, kleur en/of zwart/wit (een categorie), vrij onderwerp.  
 
Voor deelnameformulier en meer info zie de website:  
http://fiap-westayhome.net/fiap-WSAH.php

http://www.fiap.net
https://www.myfiap.net/patronages
http://www.fiap.net/en/fiap-news
http://fiap-westayhome.net/fiap-WSAH.php
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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 (print)werken 

**  Meer acceptaties voor hetzelfde werk in een circuit telt als 1 acceptatie > 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.

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 

http://www.fiap.net/en/services/distinctions-service/more
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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

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

