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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 maart werd door Louis Visseren al weer de derde cursus-

avond gehouden over ‘Foto’s bespreken’.  Wachtend in de gang van 

de Amazone bleek dat de toegang tot ‘ons’ lokaal was afgesloten. 

Na bellen en inspreken van de voicemail van de beheerder heeft 

Bob Karman besloten om bij hem thuis de  cursus te laten plaatsvin-

den. In kolonne reden we naar Bob zijn huis. Maar waar was Louis 

gebleven . . . Die reed toch achter ons aan . . . Gelukkig, daar is Louis. 

Zijn laptop op de smart TV van Bob aangesloten en onder het genot 

van thee of koffie zijn we snel van start gegaan.  Bob bedankt voor 

de gastvrijheid! 

 

Deze cursusavond  ging over Interpretatie (van een foto/beeld).  

Interpreteren van een beeld geschied onder drie invalshoeken: 

• Onderwerp (wat zie ik) , Genre en Thema (waar gaat het over); 

• (wat is de) Boodschap, bedoeling; 

• (welke) Betekenis (a.d.h.v. tekens en symbolen in het beeld). 

Wil je betere landschapsfoto’s 

maken dan is het boek 

’Landschappen in digitale foto-

grafie’ van Michael Freeman 

wellicht een aanrader. Het 

boek is verkrijgbaar bij o.a. een 

witte boekenwinkel te Hoofd-

dorp voor slechts € 9,95. Mi-

chael behandelt in zijn boek 

naast de techniek, hoe de 

omgeving van invloed is en 

hoe verschillende kleurenpa-

letten voor sfeer kunnen zorgen in een foto. In het boek worden 

(voorbeeld) foto’s  van studenten door Michael besproken / geëva-

lueerd. Michael Freeman heeft een hele reeks leuke, nuttige boeken 

uitgebracht welke voor een schappelijke prijs verkrijgbaar zijn. 

© Marcel van den Bergh 
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Oog voor detail 

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

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Dinsdag 17 maart, onze 14e clubavond, stond in het teken van 

de foto van de maand met het thema  ‘Natuur abstract’. Na-

tuur abstract, wat is dat eigenlijk? Paul van der Zwan vertelt zijn 

interpreta@e: ‘De context van de foto moet uit de natuur komen 

en dusdanig in beeld gebracht dat niet (direct) zichtbaar is wat 

het voorstelt’.  

Verder vertelt hij hoe bovenstaande foto van de maand maart 

tot stand is gekomen (sta@ef 16 mm, 1 sec. belicht, F16 en 

ISO100): ‘Voordat ik naar IJsland ging had ik al voor ogen dat 

voor dit thema (gletsjer) ijs mijn onderwerp ging worden. Op 

één van de laatste dagen op IJsland stond een bezoek aan de 

grot van de gletsjer genaamd Vatnajökull op het programma. 

Deze grootste gletsjer van IJsland is circa 8100 vierkante kilome-

ter waarbij  het dikste punt één kilometer dik ijs hee*. In de grot 

viel mijn oog op de mooie ronde vormen ontstaan door smel-

tend ijs en wind. De naar binnen gewaaide sneeuw welke vast-

gevroren zat  op het ijs gaf nog meer contrast in de foto naast 

de grada+es van de blauwe kleur’.  

Mijn tweede keuze voor 

het thema was van foto 

van een ijsblok op het 

strand bij Jökulsárlón 

(beter bekent als het 

ijsmeer). Het licht valt 

mooi in / door het ijs-

blok heen en de diago-

nale vorm gee* een 

pre1g kijkbeeld met 

verdwijnpunt.  

© Paul van der Zwan 
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Op 3 maart stond onze 13e clubavond in het teken van de 

clubcompe@@e. Het thema was voor die avond ‘Vrije ron-

de 2’. Een ieder mocht twee foto’s inleveren, waarvan er 

ook één naar de bond kon worden gestuurd.  

De winnende foto van deze avond was van Gerrit Blijle-

ven. De foto is gemaakt met zijn Nikon D750 en een 70-

200 mm. lens (102 mm, F2.8 en ISO800). Het aantrekkelij-

ke in deze foto zit in de diagonaal van de bank welke de 

kijker naar de hondenkop van Mila leidt. Door de juiste 

onscherpte wordt deze aandacht nog eens krach@ger 

neergezet. De roodbruine achtergrond geeG daarbij extra 

contrast aan de kop van Mila, die afwachtend (naar bui-

ten) kijkt. Deze foto vertelt een verhaal. Mooi werk!  

Op zondag 22 maart 

stond een fotoclub-

excursie naar Mar-

ken op het program-

ma.  Aye Kampen 

was één van de deel-

nemers en vertelt 

hoe het was: 

‘Hoewel de dag koud en toch redelijk grijs begon, liet de zon zich vrij 

snel zien.  Het vroege tijdstip van aankomst was een groot voordeel 

om de stroom toeristen voor te blijven.  Vanaf de parkeerplaats ver-

deelden de 15 leden zich al snel over de diverse plekken zoals de  

haven, de vuurtoren  ‘Het paard van Marken’ , dorpsdeel ‘Oost’ met 

ijsbrekers en de ‘Kerkbuurt’. Marken staat bekend om zijn bouwstijl 

met overwegend houten huisjes in de kleur groen met witte strepen. 

Knusse pleintjes en smalle steegjes tussen de dicht op elkaar staande 

huizen en kijkend naar de details vallen vooral de naambordjes en 

uitnodigende voordeuren op. Natuurlijk zijn ook de watergangen 

uniek in het dorp. De was aan de lijn, een eenzame fietser in kleder-

dracht en natuurlijk de beroemde vuurtoren bij een strak blauwe 

lucht. Genoeg onderwerpen en voor elk wat wils. Tijdens de koffie 

met de gebruikelijke appeltaart werden de verschillende locaties en 

fotogenieke onderwerpen uitgewisseld, ervaringen gedeeld en plan-

nen besproken. Daarna verwisselden verschillende meegebrachte 

fietsen van gebruiker en volgde een tweede fotosessie. Net als bij  

© Bob Karman 
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Onze 14e clubavond  stond in het teken van de foto van de maand 

met het thema ‘Natuur abstract’ maar ook ‘timelaps’ fotografie. 

Volgens Wikipedia  wordt het volgende beschreven: Timelaps foto-

grafie is een filmtechniek waarbij minder beelden per tijdseenheid 

worden opgenomen dan het aantal beelden per seconde 

(framerate) bij het afspelen. Dit levert een versnelde film op, waar-

door effecten zichtbaar gemaakt kunnen worden die normaal te 

traag zouden verlopen om waar te nemen. Jules van den Doel had 

een aantal voorbeelden meegebracht. Van één van de voorbeelden  

schrijft hij op zijn blog:  

‘Ik was een beetje in de Amsterdamse havens gaan rondkijken want 

ik wilde een timelapse filmpje maken van hijskranen. Een favoriet 

onderwerp van alle jongetjes. Na enig zoeken vond ik een plek waar 

ik een redelijk goed zicht had op deze kranen die een schip aan het 

lossen waren bij Rietvelden Terminal in de Amerikahaven. Twee van 

deze kranen, ‘Zeearend’ (midden) en ‘Condor’ (links) zijn zogenaam-

de Lemniscaat kranen. Deze drijvende kranen bewegen langs een 

lemniscaat curve, een soort 8-vorm. Het contragewicht is laag ge-

plaatst waardoor het ponton redelijk stil blijft liggen en weinig dei-

ning veroorzaakt. De rechter kraan is de ’Valk’. Een zogenaamde  

Gottwald crane. De video is gemaakt van ongeveer 1000 foto’s. Ik 

heb Adobe LR en LRTimelapse gebruikt om de video te maken. Mijn 

eerste poging. Muziek gevonden op www.smartsound.com. Cour-

tesy van Kevin MacLeod.  Best een swingend resultaat, al zeg ik het 

zelf . Het filmpje staat op Youtube en op zijn blog:  

hKp://blog.doevos.nl/2012/02/lemniscaat-kranen/  

© Jules van den Doel 

veel andere excursies blijkt ook voor Marken weer dat het 

standpunt, de interpreta+e en beeld uitsnede een totaal 

verschillend beeld gee* van het onderwerp. Al met al een 

zeer geslaagde excursie’. 


