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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 

Op 23 februari  werd door Louis Visseren de tweede cursusavond 

gehouden over ‘Foto’s bespreken’.  Deze avond  ging over de twee-

de pijler ‘Analyseren. Hierbij worden beeldelementen uit de foto als 

gereedschap gebruikt (voor diegene die de foto bespreekt) . Beeld-

elementen zijn onder andere compositie, herhaling en ritme, lijn-

werking, kleurgebruik en verdeling van licht en donker. Maar ook 

gekozen materiaal waarop het beeld is te zien en wordt gepresen-

teerd en welke techniek voor (het maken van) de foto is gebruikt.  

 

Kun jij uit de onderstaande foto’s beeldelementen benoemen die de 

inhoud versterken . . . ? 

Soms loop je tegen een boek aan dat echt je interesse heeft. Dat 

overkwam Aye van Kampen op de boekenbeurs in AHOI afgelopen 

weekend van 14 en 15 februari. Tussen de honderden boeken vond 

ik een exemplaar van:  

 

Avond- & nachtfotografie 

Een praktisch boek met uitgebreide uitleg over de verschillende vor-

men van avond en nachtfotografie. Met hoofdstukken over achter-

grond, basis instellingen, gevorderden instellingen, belichting, bewe-

ging en nabewerking  wordt nagenoeg aan alle details aandacht 

besteed. Ook HDR, bracketing en handmatig scherpstellen wordt 

besproken. 

Perfecte foto’s en plaatjes hoe het niet moet geven een beeld van 

de instellingen. Met 258 pagina’s een boek waar je veel inspiratie en 

kennis kunt opdoen. 

Tips over diverse instellingen van de apparatuur en benadering van 

de onderwerpen. Speciale aandacht voor lange sluitertijden 

en diverse voorbeelden van ruis, condensatie bij vorst en luchtver-

vuiling worden beschreven. Kortom een boek om te bezitten! 

 

Auteur Jeroen Horlings & Kees Krick 

ISBN nummer 97 890 5940 746 6 

Prijs € 29,95 . Tip: op de site van Bol.com kun je een blik werpen op 

de inhoud van dit boek. 

© Bionda Heeringa © Denis Rouvre 
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Oog voor detail 

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

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Op dinsdag 17 februari, onze 12e clubavond, stond de club-

avond in het teken van de foto van de maand met het thema  

‘Leegte’. Een onderwerp met ‘gevoel’ of  een feitelijke beteke-

nis. Kortom, genoeg ruimte  om onze fotografen aan het den-

ken en het werk te zeCen!  Zo vertelt Peet hoe hij aan deze 

creaEeve invulling kwam.  

 

‘Voor dit thema heb ik een kartonnen frisdrankbeker genomen 

en daar de bodem uit gehaald. Vervolgens heb ik een 8 mm  

fish-eye-lens op de camera gezet. De camera met de lens om-

hoog wijzend op de tafel gelegd, en de beker met de open on-

derzijde op de lens geplaatst. De lens-diameter was net iets 

groter dan de onderrand van de beker, dus dat paste perfect. Ik 

heb twee studiolampen aan weerszijden van de beker gezet om 

m'n gezicht te belichten, maar ook om de kleurrijke bedrukking 

aan de binnenzijde van de beker zichtbaar te houden. Het rietje 

heb ik net boven de lens gehouden om te voorkomen dat er 

krasjes op het glas komen. Door de kleine minimum focusaf-

stand van de fish-eye is het mogelijk om m'n gezicht (op ca. 20 

cm van de lens) toch scherp afgebeeld te krijgen. Sluiter*jd was 

1/80, ISO400. Diafragma kan ik niet terugzien (deze lens is 

handma*g en hee/ geen contactjes om de exif-data door te 

geven), maar dat zal rond f8 geweest zijn’. 

© Peet Romijn 

© Peet Romijn © Peet Romijn 
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Op 3 februari stond onze 11e clubavond in het teken van 

de clubcompeEEe. Er waren twee thema’s waarvoor fo-

to’s konden worden ingeleverd voor de clubcompeEEe; 

de  thema’s waren ‘Sport’ 

en ‘Landschap’.  De win-

nende foto voor het the-

ma ‘Sport’ van Roeline 

straalt kracht en acEe uit. 

Het onderwerp is excen-

trisch geposiEoneerd en 

het water maakt een dia-

gonale lijn in de composi-

Ee. Het ‘wilde’ water 

rechts onderin brengt / 

houdt de foto in balans. 

Roeline zegt over het ma-

ken van de foto;  

 

‘Ik heb 'm gemaakt in Zoe-

termeer, bij Dutch Water 

Dreams op een wat donkere oktoberdag. De kinderen wil-

den daar graag een keer flowboarden. Dat was leuk om te 

zien. Maar binnen in de hal (en omdat ze beginners wa-

ren) was het niet echt spectaculair. Toen ze klaar waren 

en weer gingen omkleden ben ik een rondje over het ter-

rein gaan lopen. Daar was een wildwaterbaan. In het ka-

der van "teambuilding" kwamen heel wat rubberboten vol 

ra/ers langs. Echter alsof uit het niets kwam ineens deze 

kanoër tussendoor. Het ging erg snel, maar het was wel 

spectaculair om te zien in de wilde golven. Hij was duide-

lijk geen amateur. Ik ben hem ‘gevolgd’ via een kortere 

weg over een bruggetje, zodat ik hem nog een (paar) keer 

vol van voren in mijn lens had. Dit was het naar mijn idee 

beste resultaat met instellingen van f8, 1/800 en iso 640’.
  

Voor het thema ‘Landschap’ scoorde de onderstaande 

foto van Peet Romijn hoge ogen. Voor landschapsfotogra-

fie is een zeegezicht een veelvoorkomend onderwerp. 

Een veelgebruikte techniek hierbij is om met een lange

(re) sluiterEjd en een klein diafragma, een zacht en dro-

merig beeld te creëren. We vroegen aan Peet hoe hij de-

ze foto heeK gemaakt; 

 

‘Deze foto heb ik begin januari gemaakt bij Corralejo op 

het Canarische eiland Fuerteventura. Het strand bestaat 

hier uit een mengeling van zand en vulkanisch gesteente, 

met hier en 

daar wat 

grote rots-

blokken. 

Door de harde 

wind waren  

er flinke gol-

ven die op de 

rotsen sloe-

gen.  

© Roeline van Voorbergen 
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Ik heb hier een 28-75 mm lens gebruikt, op de 28 mm stand. Ik wilde 

iets beweging hebben in het opspattende water, dus ik heb gekozen 

voor een sluitertijd van 1/25 seconde, diafragma f14, ISO 100. Met 

deze sluitertijd kan je nog net uit de hand, met SteadyShot 

(stabilisatie) ingeschakeld. Ik heb een polarisatiefilter gebruikt om zo 

min mogelijk reflecties in het water te krijgen, en ook om het licht iets 

te dempen. Anders zou ik een nog kleiner diafragma hebben moet 

gebruiken, met daarbij de kans op diffractie. De lucht was wolken-

loos en dus niet interessant. Ik heb daarom de horizon hoog in het 

beeld gezet. Na het bepalen van de compositie heb ik gewacht op 

een mooie golf en afgedrukt op het moment dat het water in alle 

richtingen spatte. In de nabewerking heb ik de uitsnede iets aange-

past voor een betere vlakverdeling, en verder contrast, helderheid en 

scherpte iets aangepast’. 

Op zaterdag 28 februari stond een fotoclubexcursie naar filmmuse-

um EYE in Amsterdam op het programma. Het gebouw is zowel qua 

architectuur als qua locatie interessant. 

Het bleek, dat het animo voor deze excursie erg laag was.  

Uiteindelijk zijn drie clubleden en één familielid op pad gegaan. 

Jan ten Kate:   

‘Het weer zat niet mee. Het was zwaarbewolkt en er stond een sner-

pend koude wind, waardoor we al snel ons heil in het filmmuseum 

hebben gezocht. Daar was, naast de traditionele koffie met appel-

taart, een interessante tentoonstelling over Jean Desmet, die aan het 

begin van de 20e eeuw een aantal bioscopen in Amsterdam runde 

en veel films inkocht en bewaarde. Daardoor is er nu een rijke schat 

aan zogenaamde ‘stomme’ films beschikbaar, die op een boeiende 

wijze werden vertoond.  

Van fotograferen is daarna niet veel meer terecht gekomen. We 

wachten op een warmere dag en doen het dan wellicht een keertje 

over’. 

© Paul van der Zwan 

Voor de leden die meer willen weten 

over Wildlife fotografie  is een nieuw 

boek verschenen door uitgeverij Bird-

pix / Nederpix. Wederom een prachtig 

praktijkboek uit de reeks, vol met prak-

tische tips waarmee je zelf op pad kunt  

gaan.  Kosten € 27,90. 


