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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 

Een flinke consument van fotobladen mag je mij best 

noemen, vele jaargangen van diverse bladen liggen in mijn 

fotokast. De laatste paar jaren bekruipt mij het gevoel dat ik 

vele honderden Euries heb uitgegeven aan dat spul maar wat 

heb ik er van geleerd? Misschien onbewust maar steeds vaker 

ziet ik portfolio’s voorbij komen waarvan ik geen foto op de 

club durf te laten zien met het risico dat ik zielig wordt 

aangekeken of zelfs mij de toegang tot het pand wordt 

ontzegd.  Misschien hebben wij als clubfotografen oogkleppen 

voor, zitten we vast aan “typische fotoclub foto’s”, durven we 

niet te vernieuwen met het risico dat we geen punten krijgen 

op een wedstrijd? 

De laatste roddels in de bladen over komende spullen werkt 

op mij als een ekster. Beken het nu maar, dat geldt voor bijna 

iedereen! Toch gaat het bij mij steeds meer om de inhoud, 

wat wil ik vertellen en dat pluk ik steeds meer uit de 

fotobladen. Gestoken scherp, briljante kleuren, voorbeeldige 

compositie, mooi camerastandpunt etc. etc. blijven actueel 

maar wat vertelt de foto mij als kijker, proef ik de sfeer, de 

beklemming, de intentie van de maker of gewoon de 

vrolijkheid van het beeld? Nee ik blijf die bladen toch maar 

kopen of kijken in de bibliotheek, ze inspireren mij toch. 
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Oog voor detail 

Jaargang 34, Editie 2, oktober2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

De eerste Foto van de Maand ligt weer op tafel, het thema was “WATER” 
en Paul van der Zwan doet direct een gooi naar de prolongatie van zijn 
titel “Fotograaf van het Jaar”! De strijd is nog een heel jaar lang maar deze 
subtiele schoonheid kreeg de meeste stemmen, Paul dus gefeliciteerd. 
Toch waren er meerdere goede inzendingen die uitblonken door niet plat 
water van bv. een meertje vast te leggen dat is gewoon te gemakkelijk. 
Het opspattend water van Johan en de varende boot met boei van Peet 
zijn meer dan uitstekende runners-up!  

Toch ook nog een puntje van overweging als het gaat over bv. dit thema 
WATER, durf het ook eens anders aan te pakken. Laat de foto het verhaal 
vertellen ook al is het thema niet of nauwelijks in beeld te zien. Misschien 
goed om daar eens verder over na te denken. Uiteraard doet deze 
overpeinzing niets af van de prestaties van de winnaar maar een foto kan 
een verhaal vertellen. Fotograaf Paul heeft bij de uitreiking van de 
welverdiende trofee “fotograaf van het jaar 2013-2014” het treffend 
verwoord, de prijs is een stimulans en maar ook een grote uitdaging voor 
alle clubfotografen om ook in seizoen 2014-2015 de titel te veroveren dus 
wie neemt die uitdaging aan? 
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Op 20/9 jl. was de eerste clubexcursie van dit nieuwe seizoen gekoppeld 
aan het thema van de clubcompetitie BEWEGING. Daarvoor gingen 6 
leden op pad naar het nieuwe centraalstation Rotterdam want daar wordt 
zeker bewogen! Dat bleek achteraf toch behoorlijk moeilijk, moet je nu al 
die reizigers onscherp afbeelden, die af en aan rijdende treinen, in– en 
uitstappende mensen………, ik wist het niet! Trouwens in mijn opinie is 
dat weinig vernieuwend of gaan we voor “zeker” en voor de punten? Zou 
je ook met een foto een verhaal kunnen vertellen waar de beweging in zit 
zonder de technische kennis/trucs van onze camera’s?  

Enfin ik gaf het al snel op, 
eerst maar eens buiten kijken 
naar die indrukwekkende 
skyline van Rotterdam met 
het gedurfde ontwerp van het 
station.  Rotterdammers niet 
boos worden maar de stad 
mist een ziel, dat is niet erg 
maar je mag het niet die 
steden en dorpen vergelijken 
die een oude kern heeft. Wat 
mij ontzettend trof was het 

schitterende stadhuis aan het Coolsingel waar net de burgemeester een 
belangrijke speech houdt waar ik helaas niet naar geluisterd heb want ik 
worstelde ontzettend met zijn foto althans mijn poging om er een mooi 
plaatje van te maken (zonder flits). 
Het raam achter de burgemeester 
Aboutaleb overstraalde enorm 
waardoor de lichtmeting van de 
camera zich verslikte. Gelukkig 
biedt ons de techniek verschillende 
soorten “gereedschappen” om die 
hindernis toch iets lager te maken. 
Daarvoor terug kreeg ik een berg 
ruis maar na een 10 minuten had ik 
hem toch redelijk in beeld, 
herkennen jullie het probleem? 

Een flink aantal van onze clubgenoten is actief op 

facebook, je weet wel dat “communicatie” platform 
om de wereld, je vrienden op de hoogte te houden 

van jouw leven. 
Dit is niet de plaats voor waarschuwingen of de 

loftrompet voor dit platform maar wel als aanbeveling 
om jouw fotowerk te etaleren en nog belangrijker om reacties te krijgen 

op je werk tenminste als je er om vraagt. Op clubavonden komen we 
vaak niet verder als een cijfer voor een ingezonden foto met de kreet 

“mooie plaat” maar ik ben zelf meer op zoek naar inhoudelijke reacties, 
het duimpje van “like” is m.i. ook te gemakkelijk. Het is aan de fotograaf 

zelf of hij of zij daar iets mee doet want nogmaals fotografie is geen 
wetenschap.  

Ook eens een poging wagen, bezoek een paar “vrienden” op facebook 
die al een poosje bezig zijn en geef eens een reactie want zij leren er 

van maar ook de bezoeker kan worden geïnspireerd. Tot ziens op 
FACEBOOK!!! 
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De geruchten worden steeds sterker ……… een huwelijk tussen Sony en 
Mamiya? Sony zelf verspreidt het gerucht dat het werkt aan een digitale 
midden formaat camera en dat zou wel eens een samenwerking/
overname kunnen zijn van/met Mamiya.  
Voor de vrije tijd fotografen van vandaag is Mamiya een “nieuwe” eend in 
de vijver van digitale camera’s maar toen het filmpje dan wel 120 en 200 
spool rolfilm nog werd gebruikt, was het een grote speler bij de 
professionals vooral vanwege hun superieure lenzen. Als er nu veel 
kopers zijn voor die nieuwe midden formaat camera’s kunnen wij amateur 
fotografen weer eens wat geld uitgeven om de technische kwaliteit van 
onze beelden naar een nog hoger niveau te tillen. De redactie blijft de 
ontwikkelingen volgen maar het sparen moet nu maar vast beginnen want 
het kan best een ietsje boven ons budget liggen ……. denk ik maar zo. 
 
Toch ook nog even een herderlijk opmerking, ja ik weet het goed 
gereedschap is het halve werk maar of dat in de fotografie ook zo is, valt 
te betwijfelen. Ik hou het op het creatieve vermogen van de fotograaf, als 
het beeld goed en krachtig is, mag het best een ietsje ruis hebben of 
onscherp zijn dus gooi je oude Nikon’s, Canon’s en Sony’s nog niet weg. 

De a.s. clubexcursie van 11 oktober met als thema “Portret ” leek een 
hoofdpijndossier te worden. Goede plannen moeten ook uitvoerbaar zijn  
maar bij de nadering van de bewuste datum leek de realisatie steeds 
verder weg. Geen goede locatie en nog veel erger geen modellen maar 
onze clubgenoot Bob bracht uitkomst. Onder zijn vleugels gaan 10 

clubfotografen naar het 
Mediapark in Hilversum om in 
de gangen van de RTL 
studio’s door Bob 
“geronselde” modellen te 
fotograferen. 
 
Bob zelf heeft met o.a. zijn 
bijgaande foto een flinke 
reputatie opgebouwd en we 
gaan proberen om dit onder 
zijn leiding te evenaren!  De 
doelstelling van de club is om 
van elkaar te leren en dit is 
een schoolvoorbeeld om 

ervaring op te doen. Volgens Bob zijn de modellen redelijk ervaren, dat 
kan gemakkelijk zijn maar tevens ook intimiderend waardoor de eigen 
inbreng in het gedrang gaat komen. Deelnemende fotografen maak een 
plan hoe je die ochtend wilt vastleggen en ga er voor . Vragen staat vrij 
dus vooral ook doen dan wordt het een unieke foto ervaring. 


