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Colofon: Het Vogeltje is een periodieke uitgave van de ama teur fotogra-
fen vereniging OBJECTIEF uit Hoofddorp en is bestem d 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 praten, naa r foto’s te kijken en 

van elkaar te leren door workshops/sprekers/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 

Na de meer dan uitstekende “workshop” bij de RTL-studio’s onder de 

deskundige leiding van Bob is de belangstelling voor studioflitsers toege-
nomen en terecht. Een studioflitsset behoeft tegenwoordig geen fortuin 

meer te kosten. Voor een paar honderd euro ben je al klaar. Toch zijn de 
verschillen in de instapklasse behoorlijk groot en kan het om diverse 

redenen verstandig zijn om iets meer uit te geven.  
Veel merken hebben hun studioflitsers tot een systeem uitgebouwd. 

Daardoor passen accessoires, zoals softboxen of een beauty dish, op alle 
typen flitsers van dat merk. Het voordeel is duidelijk: binnen dit merk 

bouw je verder uit met flitsers met een lager of hoger vermogen, met 
behoud van de lichtvormers. Een nadeel is dat je niet profiteert van de 

mogelijkheden die andere merken soms bieden. Denk aan draadloos 
flitsen, bijzondere mogelijkheden zoals high speed flash tot 1/8000 se-

conde, of TTL-opties. Informeer je daar goed over en vaar niet blind op 
aanbiedingen. Met andere woorden: kijk niet prijsgericht, maar naar de 

mogelijkheden die jij denkt nodig te zullen hebben. Er zijn merken op de 
markt die gebruikmaken van dezelfde bajonet. Wereldwijd is de bajonet 

van het Engelse Bowens het breedst verspreid. Andere flitsermerken met 
die bajonet zijn onder meer Lastolite, Falcon Eyes, Foxflash, Photoflex, 

Priolite en Metz. Welke basisflitsers zijn aantrekkelijk of bijzonder? De 

laatste jaren is er steeds meer bij gekomen, vooral uit het Verre Oosten. 
Sommige flitsers gaan voor onwaarschijnlijk lage prijzen weg. De kwaliteit 

is er dan ook naar.  
Zaken waar je zeker op moet letten zijn: 

• Het vermogen in wattseconde (Ws) of het opgegeven richtgetal. 
• De oplaadtijd. Van belang bij alles waarin actie speelt, zoals sport-,      

indoor- en modefotografie en dergelijke. Hoe korter, hoe beter. 
• De flitsduur op het laagste en hoogste vermogen. Dat heeft gevolgen 

voor resten beweging in het beeld, dus ook voor een gestoken scherpe, 
bevroren weergave van momenten. Hier geldt in beginsel: hoe korter, 

hoe beter. 
• De instellamp. Werkt deze proportioneel of niet? Hoe krachtig is dat 

licht; zie je daar op locatie nog iets van terug? Is het gloeilamp -, halo-
geen- of led-licht? 

• Zijn de instellamp en flitsbuis te vervangen? 
• Is de kleurtemperatuur stabiel of variabel? Een waarde die schommelt 

tussen 5400 K en 6000 K is voor algemene fotografie acceptabel.  

• Is het display verlicht? Zijn er waarschuwingen zoals een gedoofd instel-
licht en/of pieptoon tijdens respectievelijk na het herladen? 

• Is er een power-dumpfunctie (bij het verlagen van het vermogen wordt 
het teveel automatisch afgevoerd)? 

• Is er een low-voltage-synchronisatie, zodat je (later) met accu’s op 
locatie kunt werken? Een autolader?  

• Is er een beveiliging tegen oververhitting? Hoe is het geluid van de 
koelmotor? Stel dat je ook wilt kunnen filmen... 

• Hoe zit het met de gevoeligheid van de slavecel/IR-sensoren? 
• Is er een USB-poort voor toekomstige firmware-updates? 

• Is het geheel degelijk uitgevoerd en niet te zwaar? Heeft de flitser een 
metalen of kunststof behuizing? 

• Zijn de kitaccessoires degelijk? Geen te 
korte en iele statiefjes..? 

• Is een standaardkit met twee flitsers 
(voorlopig) voldoende? Of heb je met-

een een derde flitskop nodig en/of extra 
accessoires? Vergelijk de verschillende 

opties op basis van het totale aanbod en 

de totale prijs en praat met je fotocolle-
ga’s die al een set hebben. 
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Oog voor detail 

Jaargang 34, Editie december 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Eigenlijk kan ik niets zeggen over de Foto van de Maand december 2014 van Ep 
Marinus maar daarmee wil ik niet zeggen dat er niets te zeggen valt (wat een stom-
me zin)! We weten bijna allemaal dat Ep zijn voorkeur ligt bij het fotograferen van de 
mens en in dit geval is het zo smaakvol dat je er stil van wordt. Het thema van de 
FvdM wedstrijd was “tegenlicht-silhouet” en dan dit vrouwenlichaam zo presenteren 
kost veel oefening en goede smaak. 
Toch een klein stukje kritiek want fotografen willen vooral ook opbouwende kritiek 
leveren  nl. het kussen is schuin en het model zit niet in het midden. Ep zal wel 
zuchten …… toch nog wat kritiek maar het is opbouwend als je de perfectie na-
streeft. Tja en dan de volgende maand het thema “FEEST” wie gaat dat thema 
winnen? 
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Zaterdag 15 november jl. stond de derde clubexcursie van dit 
seizoen op het programma van AFV Objectief. Het voorgenomen 
doel was aanvankelijk Enkhuizen en de Batavia werf in Lelystad. 
Ik had er persoonlijk veel zin in, want dit was mijn eerste excursie 
met de fotovereniging.  
 
Na enig overleg zijn we in verband met de aankomst van een 
zekere goedheiligman uitgeweken naar Edam en aansluitend 
Volendam. Eveneens twee heel pittoreske plaatsen. Straatjes, 
steegjes, geveltjes, bruggen en doorkijkjes. In Edam natuurlijk de 
dam, een mooi bouwsel over de gracht. Voldoende leuks om te 
verdwalen en mooie foto’s te schieten. Een echte doorn in het 
oog was al het geparkeerde blik langs de gracht. Dat leidt ertoe 
dat de foto’s krap uitgesneden moeten worden. Of er moet wat 
moois tussen al dat blik langs de gracht schuilen?  
 
In Volendam zijn we snel doorgestapt richting de haven. Velen 
van ons hebben hier een visje genuttigd voor de lunch. Smullen! 
Op dit plekje ben je toerist in eigen land, maar een groepsfoto in 
een klederdrachtpakje ging ons toch een stap te ver. Ondanks het 
miezerige monochrome weer hebben we nog lekker rondge-
struind door steegjes en straatjes en niet te vergeten het water-
front. Uiteindelijk vond ik ook mijn draai en heb ik nog een paar 
fraaie watervogels met de telelens geschoten.  
 
Toen we eenmaal in de auto zaten, begon het pas goed te rege-
nen. De Batavia werf moet nog maar even wachten op een vol-
gende excursiegelegenheid.  Al met al zijn we toch lekker  bezig 
geweest op een dag die weinig uitnodigend was om naar buiten 
te gaan. 
    Foto’s en tekst door Marit Fiege 
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