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Oog voor detail 

Jaargang 34, Editie januari 2015 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Op zondag 4 januari 2015 overleed onverwachts ons trouwe 
clublid Cees Jongewaard. 
Hij was een actief clublid, met vele jaren in het bestuur van 
onze vereniging, op het laatst als vicevoorzitter. We zullen hem 
ons herinneren als een vriendelijke persoonlijkheid met hart 
voor de vereniging én voor haar leden. Belangstellend, creatief, 
altijd een nieuwe uitdaging vindend in de fotografie en bevlo-
gen, zijn maar een paar woorden die hem beschrijven. 
 
Voor de club was Cees een drijvende factor. Hij heeft door de 
jaren heen voor “zijn cluppie” zoals hij zelf regelmatig zei, bin-
nen het bestuur diverse functies met verve bekleed. Hij is een 
paar keer voorzitter geweest, maar ook de functie van secreta-
ris en franje lid heeft hij met volle inzet gedaan. De afgelopen 
jaren was Cees vicevoorzitter. 

Naast de bestuurstaken was Cees ook de schrijver/fotograaf/

redacteur en distributeur van ons clubblad, ‘Het Vogeltje’. 

We stonden elke keer weer verbaasd hoe hij het voor elkaar 

kreeg om het blad te vullen met allerlei  wetenswaardigheden 

rondom de fotografie. 

We hebben in Cees een goed mens en een persoonlijkheid ver-
loren. Wij zullen hem missen. We wensen Cees' familie voor nu 
en in de toekomst veel kracht en sterkte toe.   
   

            Tekst: Ruud Rozenvink 
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De eerste fotoclub avond op 6 januari 2015 was er een 
met twee gezichten. Natuurlijk begon de avond met een 
terugblik op het afscheid van Cees Jongewaard. De grote 
opkomst gaf de minuut stilte ter nagedachtenis aan Cees 
zeker een extra dimensie. Ruud Rozevink deelde als voor-
zitter mede dat  de jaarlijks te winnen wisseltrofee 
‘Clubfotograaf A.F.V. OBJECTIEF’ omgedoopt is naar de 
‘Cees Jongewaard wisseltrofee’. De beste fotograaf van 
het seizoen wordt hiermee beloond. Na deze mededeling 
werd de aandacht verder gericht op de fotografie. 
 
Tijdens deze avond werden  de inzendingen voor de series 
beoordeeld. Met enige discussie over het aantal afbeel-
dingen voor een serie (3 of 5 foto’s) mochten alle 23 leden 
hun oordeel geven over zestien inzendingen. Met kritische 

blik werd gezocht naar het verhaal in de serie, of het be-
langrijke ritme en lijnenspel. Uiteindelijk mocht Paul van 
der Zwan de eerste prijs opeisen met macro-opnames in 
high-key zwart/wit van een zwanenveer. 

© Paul van der Zwan 

© Bert van Es 

Zoals gewoonlijk begon-
nen we ook dit jaar weer 
met de nieuwjaar borrel 
in de pauze. Dit keer wer-
den we vergast door de 
heerlijke hapjes van Bert 
Koning.  
Niet alleen de smaak was 
voortreffelijk maar Bert 
had ook zijn uiterste best 

gedaan om er iets moois 
van te maken. Een trak-
tatie die bij alle leden in 
zeer goede aarde viel. 
Afsluitend werd een 
groepsfoto gemaakt van 
alle aanwezige cluble-
den. 

© Roeline van Voorbergen 

© Roeline van Voorbergen 
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Op 20 januari waren de 
modellen Lisa Conijn, Tes-
sa Oosterhof en Mickayla Oosterhof uitgenodigd om de foto’s te 
bespreken die op 11 oktober 2014 in het Mediapark te Hilversum 
door diversen fotografen waren gemaakt. Iedere fotograaf moest 
zijn of haar beste papieren foto overhandigen in een passe-partout 
van 40 x 50 cm.  Daarnaast 
ontvingen de  modellen 
vijf foto’s digitaal.  Op  18 
januari zijn een aantal club-
leden naar T4D gegaan 
om foto’s te brengen van 
fotoshoot in het Media-
park. Er volgde spontaan 
weer een fotoshoot met 
prachtige resultaten.  

Ook was er op 20 januari de felbegeerde ‘foto van de maand’. Het 
thema was deze maand: ’Feest’.  Deze maand werd Jenny Rietveld 
haar foto als beste gewaardeerd. Maar hoe maak je nu zo een win-
nende foto? “Ja. . . wat doe je dan. Samen met Cocky besloten om 
met dit feest maar eens flink uit te pakken. Eerst maar naar de feest-
winkel voor wat partycrackers en feesttoeters en bellen. De plaats 
waar we het feest wilden houden werd de hal op de 5de verdieping 
van de flat waar Cocky woont. Camera gereed, flitser erbij en Cocky 
zou het feestmodel zijn. De partycracker moest ze achter haar rug 
laten knallen. En een knal werd het! De buurman kwam verschrikt uit 
zijn huis rennen en keek vol ongeloof om zich heen. Een enorme troep 
van confetti over de vloer en 2 verschrikte meiden in de hal waarvan 
er één op slag een zilveren haardos had. De foto was natuurlijk niets. 
Vanwege de schrik veel te laat afgedrukt. We beloofden beterschap, 
minder lawaai en het achterlaten van een schone hal. Snel de boel 
opgeveegd, de roltong- toeters erbij gehaald en besloten om er een 
multitasking project van te maken. Cocky zou de confetti de lucht in 
gooien en dan tegelijkertijd de 4 toeters al blazend uit te laten rollen. 

© Bob Karman 

© Jenny Rietveld 



4 

 

Colofon: Het Vogeltje is een periodieke uitgave van de amateur fotogra-

fen 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 praten, naar foto’s te kijken en 

van elkaar te leren door workshops/sprekers/etc..  

De vereniging is aan gesloten bij de landelijke Fotobond (BNAFV). 

Kijk voor info over de vereniging, de programmering, resultaten van de 

leden en nog veel meer op www.afv-objectief.nl 

In navolging op de promotie met betrekking tot de cursus ‘Foto’s 
bespreken’ werd op 26 januari 2015 de eerste cursusavond door 
Louis Visseren gegeven. Er waren twaalf clubleden die zich vooraf 
hadden opgegeven voor deze cursus.  Tien daarvan waren aanwezig 
op de eerste avond.  
Louis geeft deze cursus al geruime tijd in opdracht van de fotobond 
afdeling Kennemerland en is tevens BMK.  
Als basis voor de cursus dient het boek ‘Over foto’s gesproken’ van 
Hans Brongers en Simon Ophof. Het boek en de cursus behandelen 
de vier pijlers van fotobespreking; Beschrijven, Analyseren, Interpre-
teren en Waarderen. 
De eerste pijler, beschrijven,  werd op de eerste cursusavond, na wat 
algemene historie over fotografie, uitvoerig behandeld. Het beschrij-
ven van een foto is het benoemen van feitelijkheden die voor een 
ieder zichtbaar is op de foto zelf. Daarnaast  kan worden vastgesteld , 
‘wat er vermoedelijk aan de hand is’ op de foto.  Onderstaande twee 
foto’s zijn die avond feitelijk verwoord. Kunnen jullie dit ook?   

De foto’s zijn in overleg met Louis gebruikt. 

© Wilton de Sousa 

© Geert van Kesteren 


