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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 

Onscherpte heb je soms creatief nodig maar vaak kun je het 
missen als kiespijn. Voor velen is dit een bekend probleem, hoe 
krijg ik een bewegend onderwerp zoals de dames hierboven echt 
haarscherp? Ik kom er echt voor uit, het lukt mij meestal niet 
maar met heel veel beelden is er één soms acceptabel, dat moet 
toch anders kunnen, zeggen ze vaak in reclames! 
We hebben vreselijk snelle sluitertijden ter beschikking, we 
hebben supersone volgende auto-focus op onze high tech 
camera’s, we kunnen onze iso-waarden tot ongekende hoogtes 
opkrikken met veel ruis als gevolg om over statieven in alle 
vormen en maten maar niet te spreken. We weten alles over 
diafragma/sluiterijd/iso-waarde/scherptediepte maar toch …..? 
Misschien heb ik nog een schuldige aan te wijzen; zijn mijn lenzen 
soms niet goed genoeg? 
 
Het internet ontploft als je de juiste zoekopdracht geeft voor dit 
dilemma. Wat ik er uit heb gefilterd, is hoofdzakelijk mijn onkunde 
…… dank u wel! Ken je camera, oefen heel veel en mijn oplossing 
voor die ene geslaagde opname is geen auto-focus gebruiken 
maar op een denkbeeldig punt scherpstellen en als het onderwerp 
in beeld is als de donder afdrukken. Voor langere lenzen toch 
maar een statief gebruiken want een niets betekenend zuchtje is 
op die afstand een aardbeving. 
 
Vol belangstelling zie ik jullie ingezonden stukken met tips en 
ervaringen over dit onderwerp tegemoet. Misschien moeten we 
eens een workshop organiseren met een nauwkeurige 
boekhouding of toch maar die nieuwe camera kopen met die 
super snelle Al autofocus of Al servo autofocus? 
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Oog voor detail 

Jaargang 34, Editie 3, november 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Het is al weer de 3e Foto van de Maand in dit prille clubseizoen bij AFV 
Objectief met het thema TECHNIEK! Het is duidelijk Paul van der Zwan 
is op stoom voor een nieuwe titel Fotograaf van het Jaar want ook met 
bovenstaande foto scoort Paul weer het hoogste van de 10 deelnemers, 
proficiat maar Paul de wedstrijd is nog jong!  
Wat mij opviel bij dit thema was het gemis van het menselijk element, 
wat is de interactie tussen mens en machine? Dit doet natuurlijk niets af 
van de mooie foto’s van tandwielen, trek en duwstangen toch wel vaker 
gezien moet ik eerlijk zijn. De foto van Roeline gaf bv. het gevoel dat de 
techniek de mens volledig in zijn greep heeft met haar overzicht. Ook de 
foto van Cees met de bergbeklimmer gaf aan dat de mens niet meer 
zonder techniek kan. Ik denk vaak angstig; wat doen we als de 
stroom uitvalt? 

Landschapsfotografie is een populaire vorm van fotografie. Het lijkt zo 
eenvoudig, naar een mooie plek rijden, groothoeklens op je camera en 
klikken maar. Het tijdstip waarop je fotografeert bepaalt voor een groot 
deel het eindresultaat van je foto. Midden op de dag is het licht op zijn 
hardst, dit betekent donkere zwarte schaduwen en weinig kleur in het 
landschap, waardoor je foto er plat en flets uit komt te zien. Vooral 
midden in de zomer bij een felblauwe hemel zonder wolken is dit op zijn 
meest extreem en is het licht op zijn hardst. Conclusie, trek er op uit 
vooral als de omstandigheden minder lijken, dan kom je met de mooiste 
beelden thuis! 
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Daar stonden we dan op zaterdag 11 oktober jl. om 09.00 uur bij ons 
clubgebouw, fotografen en modellen stelden zich aan elkaar voor want we 
gingen gezamenlijk naar het Media Park te Hilversum om onder de 
bezielende leiding van Bob Karman rond de studio’s van RTL modellen te 
fotograferen. Het was een club brede activiteit om vooral ongeoefende 
modelfotografen te leren hoe je een model het beste in beeld kunt 
brengen. 
Tegen 10.30 uur waren de 3 lichtsets opgesteld en de eerste lichting 
modellen poseerden vakbekwaam en geduldig voor de camera’s. Het was 
duidelijk dat ze eerder tussen de flitsers hadden gestaan wat wel lekker 
was omdat instructies niet of nauwelijks nodig waren maar ook een beetje 
intimiderend voor de fotografen om dan hun eigen ideeën naar voren te 
brengen. Ik durf te stellen dat het een unieke happening was vol 
spannende momenten, goede instructies van Bob en gewoon plezierige 
goede modellen. De resultaten moeten het bewijs zijn van deze leuke 
clubexcursie. 
Ik aarzel toch wel om ook een kritische kanttekening te maken maar ook 
dat moet kunnen. Sommige fotografen voelden zich ook wat verloren in dit 
geweld van de geoefende fotografen en bijna professionele modellen. Zelf 
had ik ook wat meer begeleiding verwacht, sommigen stonden 
bedremmeld te wachten op een paar minuten fototijd bij een lichtset. Zelf 
had ik ook het achteraf gevoel dat de groep misschien te groot was om die 
persoonlijke aandacht te bieden die m.i. wel echt nodig was. Inmiddels is 
er een locatie beschikbaar gekomen waar me misschien met een veel 
kleinere groep modellen en fotografen wat intensiever met elkaar kunnen 
werken. 
Ondanks dit kritische geluid was het een uitstekende excursie met veel 
dank voor Bob Karman die het toch maar mooi geregeld heeft en dat we 
een kijkje konden nemen in de wereld van de modelfotografie waarvan 
onder een prachtige plaat van Bob. 

© Bob Karman 
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Het was druk op de clubavond van 21 oktober jl.  Want er waren heel wat 
punten te vergaren op de thema’s “Beweging ” en “Portret ”. Het ging om 
de clubcompetitie en de zelfde thema’s bij de afdeling Kennemerland van 
de Fotobond. Het kiezen van de beste foto’s was dan ook erg moeilijk en 
wat is eigenlijk een goede foto, misschien gaat de cursus van Louis 
Visseren daar een antwoord op geven in het komend 2015? 
Toch ook hier weer een puntje van kritiek cq. overweging want door alle 
drukte van de avond ging een inhoudelijke discussie over de beelden m.i. 
volledig de mist in. Ik denk dat we bij een volgende clubavond met veel 
foto’s de gesprekken en reacties centraal moeten houden zodat we 
allemaal de meningen van anderen kunnen horen. Wees ook niet te bang 
om je mening te laten horen, conformeren aan de meerderheid is geen 
deugd maar een gebrek aan eigen visie dus spreek je uit. 
Bij het thema “Portret” was een overvloed aan beelden  van de recentste 
clubexcursie (zie links). Ook dat maakte de keuze niet gemakkelijk, was 
het de mooie kleuren, leuke gezicht, strakke pose, scherpte van het beeld  
tja we zullen het allemaal zien na de telling van Paul. Belangrijk is dus nu 
wel, houdt een discussie over een foto centraal en onderbreek de spreker 
niet met een grap of geroezemoes. 

In dit Vogeltje de 1e en 2e plaats bij 
het thema Beweging , de 
spoorbomen van Peet Romijn mag 
dan niet een briljante compositie zijn 
maar creatief een topper. De vallende 
mikado staafjes van Roeline van 
Voorbergen een zelfde reactie! Ook 
hier wijkt de foto af van de bekende 
rijdende trein, snel lopende mensen 
enz. enz. maar volledig het thema op 
een creatieve manier vastgelegd. Hier 
wel een klein minpuntje want de hand 
had m.i. scherper moeten zijn maar je 
moet wat te zeuren hebben. 
Bij het Thema Portret  scoorde Ep 
Marinus met zijn mannenportret het hoogste in het geweld van veel mooie 
dames (zie links), dat is op zijn zachts gezegd “merkwaardig” proficiat Ep! 


