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Colofon: Het Vogeltje is een periodieke uitgave van de ama teur 
fotografen vereniging OBJECTIEF uit Hoofddorp en is  bestemd voor de 

leden en voor liefhebbers van fotografie. De leden komen ca. 2 x per 
maand bij elkaar om in goede sfeer over foto’s te p raten, naar foto’s te 

kijken en van elkaar te leren door workshops/spreke rs/etc..  
De vereniging is aan gesloten bij de landelijke Fot obond (BNAFV). 

Kijk voor info over de vereniging, de programmering , resultaten van de 
leden en nog veel meer op www.afv-objectief.nl 

Ed van der Elsken 

De 3e herdruk van 
AMSTERDAM ! is er en 
wederom zeer de moeite 
waard.  Fotograaf van der 
Elsken voelde zich in zijn 
stad Amsterdam als een vis 
in het water. Hij zocht 
contact met mooie jonge 
mensen, zoals nozems en 
meisjes met haar als 
suikerspinnen. Dan schreef 
hij in de kantlijn: “Van alles 

kwam er bij de dameskapper op de Zeedijk, vrouwen en 
meiden, dames en dellen en het rook er naar haarlak en 
goedkope parfum en naar een beetje stoute dingen.” Op 
verloren middagen zwierf hij ook door afbraakbuurten, zoals de 
Jodenbuurt bij het Waterlooplein. Zó was Amsterdam ook. En 
als er iets te doen was, bv. bij demonstraties en krakersrellen, 
stond hij er driftig klikkend bovenop. Op de foto’s hoor je bijna 
het paardengetrappel en de kreten van de betogers. De 
vitaliteit van de stad en van Van der Elsken liepen in elkaar 
over en leken elkaar te voeden. Uit de wanorde van beelden 
ontstond een levenslustig boek dat nog altijd een vet rood 
uitroepteken verdient. 
Het boek vindt zijn weg opnieuw naar jongere kopers die 
Amsterdam uit die periode niet hebben meegemaakt en 
naarmate de tijd verstrijkt worden de foto’s steeds mooier en 
het fotoboek wordt tevens een geschiedenisboek. Dit mag in 
jouw boekenkast zeker niet ontbreken als je van 
straatfotografie houdt en voor ca. € 40,— heb je het! 

Nieuw in Adobe Camera RAW 8.5 

Er kunnen verschillende redenen zijn om “bij” te willen blijven, 
met een abonnement op de creative cloud van Adobe blijf je 
dat op het gebied van Lightroom en Photoshop. De update van 
Adobe Camera RAW is nodig wanneer je beschikt over één van 
de nieuwste digitale camera’s. De omweg via het omzetten in 
de dng-versie werkt wel, maar je mist dan toch de speciale 

ondersteuning, vooral van belang voor gebruikers van echt 
vernieuwende camera’s, zoals de Sigma Quattro of de Fujifilm 
X-trans camera’s. Uiteraard is de lijst met nieuw ondersteunde 
camera’s in versie 8.5 langer en bevat ook de modellen van 
andere merken die verschenen zijn. Naast nieuwe camera’s 
worden ook regelmatig nieuwe objectief-profielen toegevoegd 
aan de lijst waarmee ook de afwijkingen in de foto’s die met 
die objectieven gemaakt worden weer automatisch 
gecorrigeerd kunnen worden. 
Adobe Camera RAW 8.5 als onderdeel van Photoshop CC 2014 
biedt een paar nieuwe mogelijkheden bij en voor het 
aanpassen van RAW-bestanden.  
Is dit het antwoord op de vraag van pagina 3, deels wel dus 
betalen of balen! 
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Oog voor detail 

Jaargang 34, Editie 1, september 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

De vakanties 2014 zitten er voor de meesten onder ons 
weer op. We hebben er een heel jaar naar uitgekeken en dan zijn 
die paar weken zo maar weer voorbij. Bij thuiskomst begint de 
vakantie eigenlijk weer een beetje opnieuw want we gaan de 
opgenomen beelden bekijken en dat is dus dubbel genieten want 
foto’s, zoals een clublid wijs zei, helpen mij bij het herinneren en dat 
is ook zo. Misschien nu nog niet want het zit vers in het koppie 
maar volgend jaar of nog later zelfs komt het oh ja weet je nog 
…….? Nu kijken we weer vooruit naar een nieuw fotoclubseizoen 
en het programma mag er wezen, barstens vol uitdagingen, 
kansen, wedstrijden, kennis vergaren of gewoon genieten van je 
eigen en ook van de beelden van je clubgenoten w.o. de eerste 
clubavond op 09-09-2014 met jawel de vakantie foto’s, het mag 
digitaal maar max. 5 per clublid! Tot ziens op de eerste clubavond. 
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Op de eerste clubavond van elk nieuw seizoen laten we elkaar 
de vakantiefoto’s zien. Wat is dat eigenlijk; een foto genomen 
tijdens de vakantie of moet het dé ultieme uiting van het 
vakantie gevoel zijn? Als ik heel eerlijk ben denk ik vooral direct 
aan iets zoals op de voorkant van ons clubblad maar is dat wel 
zo? Sommigen haten de zon zeker met al die akelige berichten 
over onze huid. Sommigen onder ons willen gewoon een boek 
lezen en niet op het drukke vliegveld staan naar die 
zonbestemming, anderen pakken lekker de fiets en veel doen 
gewoon niets om te onthaasten want dat laatste is vaak nodig 
in dit gekkenhuis wat we de “moderne maatschappij” noemen. 
 
Omdat er dus geen goede definitie is van een “vakantiefoto”, is 
het juist zo leuk waar de leden straks mee komen! Ik hoop op 
veel variatie maar ik denk dat er erg veel stereotypen zullen 
zijn, dus plezier, lekker eten, gezelligheid tegen een strak 
blauwe hemel. Dat klinkt bijna sarcastisch maar niets is minder 
waar want als dat jouw vakantie is, is het goed! 
 
Toch allemaal welkom thuis! 
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Tijdens onze zomerstop heeft vooral bij het bestuur een nogal 
ingewikkelde discussie gewoed. Zoals iedereen inmiddels wel 
weet, heeft het fotograferen met RAW bestanden belangrijke 
voordelen zoals o.a. achteraf de belichting aan te passen, 
kleuren en evt. lensfouten corrigeren etc. Camerafabrikanten 
gebruiken vaak eigen raw-bestanden die dan met meegeleverde 
software kunnen worden bewerkt/geconverteerd. Nogal 
omslachtig maar met Photoshop t/m CS 6 kon dat binnen één 
softwarepakket ook sneller en eenvoudiger en zeker niet 
slechter. Adobe de maker van Photoshop heeft recent het roer 
flink omgegooid en vanaf CS 5 worden de nieuwste camera raw
-bestanden niet meer ondersteund of je moet alsnog CS 6 
aanschaffen maar voor alle updates moet je nu maandelijks je 
abonnement betalen voor Photoshop CC 2014.  
Nu laat Adobe de oudere Photoshop gebruikers niet helemaal in 
de kou staan en het bedrijf heeft de open standaard DNG-
converter gratis ter beschikking gesteld. Heel aardig van de boys 
van Adobe maar er is iets aan de hand, de bestanden worden 
flink verkleind dus is er iets weg! Een voorbeeld; mijn Canon 
EOS 70D levert bv een CR2 bestand van 25.141 Kb en na 
conversie met DNG-converter is het nog maar 21.273 Kb. Ben 
ik blij met dat kleinere bestand, scheelt wel ruimte op de HD, of 
moet ik ongerust zijn dat de kwaliteit van mijn foto is verzwakt? 
Ik weet het niet en na uren spitten op internet is het me nog 
steeds niet helemaal duidelijk, toch over naar Photshop CC? 
Er zijn zelfs camera’s waar je direct in DNG kunt fotograferen 
maar wat zegt dat? Volgens blogs is er geen verschil te zien in 
kwaliteit tussen de bestanden van Camera RAW en lossless DNG 
maar er is wel een verschil van ruim 6% data t.o.v. Camera 
RAW, waar is de 6% gebleven en wat missen we?  ZIE BLAD 4 

Met de komst van de WAK (Week van de Amateur Kunst) heeft 
AFV Objectief een mogelijkheid om haar “kunsten” te 
exposeren. We hebben nu 2 WAK’s achter de rug en veel 
geleerd hoe het beter kan en vooral ook moet.  Tot voor kort 
was er een clubje van “wijzen” die de ingezonden foto’s 
beoordeelden of ze goed genoeg zijn voor een expositie waar 
ook de naam van de fotograaf op staat. 
De club bestaat inmiddels ruim 30 jaar en we zijn er nu pas 
achter gekomen dat fotografie geen exacte wetenschap is, het 
is vooral emotie, het is zo verschillend als elke toeschouwer die 
een foto bekijkt. Dus die wijsheid is een zelfbedachte etiket! 
Natuurlijk zijn er ook wel wat harde normen zoals scherpte, 
kleurzweem, kleur echtheid, gulde snede etc. maar zelfs dat is 
niet echt hard. Wat wil de fotograaf vertellen of laten zien en 
daar draait het vanaf nu om. De fotograaf bepaalt vanaf het 
nieuwe seizoen wat hij/zij mooi, belangrijk vindt en op welke 
grootte hij/zij dat wilt tentoonstellen. Het lijkt een ontdekking 
maar het was altijd al zo, de fotograaf bepaalt. Kijk op www.afv-
objectief.nl voor de nieuwe regels. 


