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PSA en GPU

FIAP 70 jaar Jubileum Fotowedstrijd
Thema: ‘The world in 2020’

Dit jaar viert FIAP zijn 70ste verjaardag.
Om zijn lange en vruchtbare invloed op de
artistieke fotografie in de wereld te vieren,
kondigt het een internationale fotografiewedstrijd aan die openstaat voor alle
fotografen van over de hele wereld.
De wedstrijd staat onder patronage van
FIAP en is gratis.
Afgezien van de acceptaties en de medailles die
meetellen voor de FIAP-onderscheidingen, zal de
Best Author worden uitgenodigd voor het
eerst volgende FIAP Congres (alle onkosten
zoals de vlucht- / transportkosten en hotelkosten
worden betaald door de FIAP)..
Aan dit thema is het label ‘Traditionele Foto’
(TRAD) toegevoegd. Definitie: een “traditionele
foto” behoudt de originele beeldinhoud van een
enkele opname met minimale aanpassingen.
De realiteit van de scène mag niet zijn aangepast
en moet natuurlijk lijken. Het herschikken, vervangen, toevoegen aan of verwijderen van enig
deel van de originele afbeelding, behalve door
bijsnijden, is ten strengste verboden.
HDR (High Dynamic Range) en focus-stackingtechnieken, zowel in de camera als na het
vastleggen, zijn ook niet toegestaan. Reeds
ingezonden foto’s voor de laatste FIAP ’We Stay
Home’-wedstrijd mogen niet worden ingezonden.

Reglement:
Deze wedstrijd wordt georganiseerd onder
patronage van FIAP in Luxemburg, de officiële
zetel van FIAP (patronage 2020/505).
De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
Zowel digitale kleuren- als zwartwit foto’s.
Thema: ‘De wereld in 2020’.
Er mogen alleen foto’s worden ingestuurd
gemaakt in 2020.
Elke fotograaf kan maximaal 4 foto’s indienen.
Digitale bestanden in JPEG-, 8-bits RGBindeling, langste zijde 1920 pixels,
300 dpi. Max. bestandsgrootte 4 MB.
Elke foto moet een unieke titel hebben.
Inzenden kan van 1 september 2020
tot 1 januari 2021.

Foto: Kyaw Kyaw Winn - Myanmar. Finalist FIAP ‘We stay home’ wedstrijd

Het volgende FIAP nieuws verschijnt medio november 2020. Kopij als Wordbestand uiterlijk 1 november 2020 inleveren, naar: fiap@fotobond.nl
Een uitgave van de Landelijke Groep FIAP van de Fotobond 		
Website Landelijke Groep FIAP: www.fotobond.nl/landelijke-groepen
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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. Corona
19 september 2020 van 09.30-12.30 uur
GEANNULEERD i.v.m. Corona
28 november 2020 van 09.30-12.30 uur
bespreking meegebracht werk

Locatie:
’t Veerhuis,
Nijemonde 4, Nieuwegein

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

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 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.

Prestigieuze internationale onderscheiding MFIAP
Elk jaar eert de FIAP (International Federation of
Photographic Art) vooraanstaande fotografen uit
de hele wereld met hun artistieke werk. Deze
bekroningen staan ook wel bekend als FIAPonderscheidingen. De onderscheidingen worden
behaald door acceptaties en/of prijzen in internationale fotosalons onder FIAP-patronage.
De onderscheiding MFIAP wordt toegekend aan
een fotograaf als erkenning voor zijn prestaties
op het gebied van artistieke fotografie. MFIAP is,
na AFIAP en EFIAP, de derde stap in de FIAPonderscheidingen die worden toegekend voor
persoonlijke successen in de fotografie.
De kandidaat moet minimaal 3 jaar de EFIAP titel
in bezit hebben voordat ingezonden kan worden
voor MFIAP. Wat de BMK (Bonds Meester Klasse)
is voor Nederland, is de MFIAP internationaal.
Maar dan nog iets zwaarder en prestigieuzer.
Een hele eer dus.
Voor de MFIAP onderscheiding moet een portfolio van 20 foto’s ingezonden worden. Dat kan elk
jaar (in januari) via de FIAP Liaison Officer voor
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de Fotobond, Marcel van Balken. De collectie
beelden moet thematisch coherent zijn vanaf
concept tot presentatie. Samen met de prints
moet een korte toelichting (in het Engels)
geschreven worden die het thema en het
creatieve concept van de serie omschrijft.
De foto’s moeten worden aangeleverd als print
op 30 x 40 cm of A3. Tevens moeten er digitale
bestanden worden aangeleverd om reproductie
mogelijk te maken bijv. op de FIAP-website.
De ingezonden collecties worden beoordeeld
door het FIAP-bestuur al dan niet aangevuld met
gekwalificeerde juryleden. De onderscheiding
wordt toegekend bij meerderheid van stemmen
van de FIAP-raad van bestuur.

Nederlanders met MFIAP

In Nederland zijn tot nu toe slechts 7 fotografen
succesvol geweest in het behalen van hun MFIAP.
Dit zijn: Marcel van Balken (2018), Anne-Marie
Vermaat (2013), John Seegers (2010),
Huib Limberg (2006), Frank Boots (2004),
Jan Jansen (1997) en Gijs van Gent (1988).
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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

Salonlijst

15th FIAP World Cup 2020
voor fotoclubs

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.

De 15th World Cup voor fotoclubs gaat zeker
door. De reglementen worden nog afgerond,
maar binnenkort start de inzendtermijn.
Gezien de internationale gezondheidssituatie
als gevolg van het Covid-19-virus, zal dit jaar
de jurering van de 15e World Cup 2020 geheel
online plaatsvinden.

FIAP News nr. 11

Ook Nederlandse fotoclubs worden aangemoedigd
mee te doen met een collectie foto’s en zich te
meten in een krachtig internationaal speelveld.
Een soort Bondsfotowedstrijd maar dan voor
landen. De gedetailleerde wedstrijdinformatie is
binnenkort beschikbaar op de FIAP-website via
deze link: www.fiap.net/en/world-cup-for-clubs

De laatste uitgave van FIAP
News is begin augustus 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

Nieuws van... PSA
Nature en Travel secties helder omschreven

Zend je foto’s in voor de Nature of Travel sectie
dan zijn er strenge regels waar de foto’s aan
moeten voldoen. Dat geldt zowel voor FIAP als
voor PSA erkende salons.
De PSA heeft in navolging van de recente
Travel Photography Judges Guide ook een
Nature Photography Judges Guide geproduceerd.
De gids is niet alleen bedoeld om juryleden en
salonvoorzitters te helpen beter te begrijpen hoe
natuur- en travelbeelden op wedstrijdniveau
moeten worden beoordeeld, ook de deelnemers
hebben zo een handige richtlijn.
Wat natuurfoto’s betreft is er één vaste regel,
waarvan de geest te allen tijde in acht moet
worden genomen: het welzijn van het onderwerp is belangrijker dan de foto. Dit betekent dat
praktijken zoals het lokken van dieren met een
levend wezen en het verwijderen van vogels uit
nesten, om een foto

te krijgen, zeer onethisch
zijn. Dergelijke foto’s zijn niet toegestaan. Het
PSA-beleid inzake luchtfotografie staat niet toe
dat dieren of vogels in hun natuurlijke habitat
worden gefotografeerd vanaf een drone.
FIAP nieuws - 70

De richtlijnen voor natuurfoto’s is met voorbeelden duidelijk (in het Engels) omschreven en
www.psa-photo.org
hier is de link naar de nieuwe natuurgids:
https://psa-photo.org/useruploads/files/nature/naturephotography-judges-guide-2020-06-26.pdf

Wil je ook de regels voor Travel fotografie ook
nog eens nalezen dan kan dat via deze link:
https://psa-photo.org/useruploads/files/ptd_-_
photo_travel/guide-for-photo-travel-judges-andchairs-2020-07-01.pdf

Een Photo Travel foto geeft de karakteristieke kenmerken of cultuur van een
land weer zoals natuurlijk aangetroffen. Er zijn geen geografische beperkingen.

september 2020
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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

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

4*

15**

8

-

-

-

250

50

12 *

30**

20

2 ***

2

2

AV-AFIAP *****

12

5

-

6**

4

-

-

-

AV-EFIAP *****

50

20

-

18**

6

-

-

-

EFIAP (doortellen van AFIAP)

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
*

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

FIAP - Fédération Internationale de L’Art

PSA

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.

- 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.:

Onderscheidingen o.a.:

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.

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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www.psa-photo.org
cmd-netherlands@psa-photo.org
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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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