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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 20 april werd door Louis Visseren al weer de vierde cursusavond 

gehouden over ‘Foto’s bespreken’.  Deze cursusavond  ging over het 

waarderen van een foto. Hieronder wordt verstaan:  Het geven van 

een oordeel over een foto, rekening houdend met de context van de 

bespreking.  

In je oordeel houd je rekening met zaken als: 

• Thema 

• Opdracht of competitie-uitgangspunten 

• Je persoonlijke visie en opvatting over fotografie 

Hoewel de interpretatie en daarmee de waardering voor een foto 

subjectief is, maakt de bespreking (volgens de drie voorgaande pij-

lers uit de drie voorgaande cursusavonden) deze transparant en 

aannemelijk  (objectief). 

Er zijn volgens  Barett vier verschillende invalshoeken; fotografie als: 

• Realisme (werkelijkheid staat voorop) 

• Expressionisme (inbreng fotograaf staat voorop) 

• instrumentalisme  (foto dient een bepaald doel) 

• formalisme  (niet de inhoud maar de vorm  is bepalend) 

Welke invalshoek zou jij kiezen bij onderstaande foto’s? 

© Gregor Hutar 

© Chris Jordan 
© Jan Donckers 

© Henny Demoed 
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Oog voor detail 

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

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Op dinsdag 7 april, onze 16e clubavond, stond in het teken van 

de foto van de maand met het thema  ‘Hollands Glorie’.  

Mirjam Oosterhof had de winnende foto gemaakt (instellingen 

119mm, 1/200 sec. belicht, geflitst, F13 en ISO400).  

Mirjam vertelt: ‘Foto’s maken met het thema “Hollands glorie”,  

dan denk je al snel aan molens, klompen, kaas, del s blauw en 

tulpen.  

Het leek mij het leukst om iets met tulpen te fotograferen en 

ben hiervoor speciaal naar de Keukenhof geweest, eenmaal 

thuis snel mijn foto’s bekeken en tot mijn grote verdriet zat er 

niks tussen wat ik kon gebruiken.  

In een %jdschri  zag ik een foto voorbij komen met rode tulpen 

op een veld met een blauwe lucht . . . Okay, best grappig dacht 

ik maar daar moet dan nog een wi(e wolk bij. Toevallig had ik 

rode tulpjes (met een heel klein geel randje) in huis staan en heb 

snel 4 stuks uit de vaas gehaald en ben ik naar buiten gerend.  

Ik heb toen heel veel foto’s gemaakt en ik was helemaal in de 

gloria met dit idee, totdat ik ze op mijn laptop bekeek . . . Het 

hele kleine gele randje op de tulpen verpeste de hele foto. Snel 

naar de winkel gegaan voor echt rode tulpen. Deze nieuwe rode 

tulpjes uit de winkel waren nog veel te rauw en daarom heb ik 

ze om het opengaan van de tulpen te versnellen een hele dag 

zonder water in het zonnetje moeten ze(en. En dat werkte ge-

lukkig goed! De daarop volgende dagen heb ik als het maar 

even kon buiten gestaan met 4 tulpjes in de lucht houdend en 

maar foto’s maken.  

Na heel veel foto’s en %jd heb ik uiteindelijk deze foto kunnen 

maken, alles netjes op een rijtje. Ik ben hierdoor te laat geko-

men op afspraken,  door mijn dochters en man voor gek ver-

klaard en uitgelachen . . . Maar dat kan mij helemaal niets meer 

schelen . . . Ik had mijn foto! :-) .  
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Op 21 april stond onze 17e clubavond in het teken van 

‘het blauwe uurtje’. Een werkavond waarbij Peet Romijn 

14 clubleden meenam naar het Haarlemmermeerse bos 

om uit de doeken te doen hoe en wanneer je foto’s 

maakt in het teken van het blauwe uurtje. Als we Wikipe-

dia erop naslaan is het 

blauwe uur de benaming 

voor het verschijnsel dat 

's ochtends, het uur voor 

zonsopkomst en 's 

avonds, net na zonsonder-

gang bij bepaalde omstan-

digheden de lucht en de 

omgeving een blauwe kleur aannemen. Het blauwe uur is 

een onderdeel van de schemering en duurt meestal 

slechts een @ental minuten. De naam is ontstaan uit het 

Frans: l'heure bleue. Op de parkeerplaats bij ‘Vork en 

Mes’ verzamelden we om 20:00 uur waarbij een ieder vrij 

stond om een plek rond het meer te veroveren of elders 

in het ex-Floriade gebied 

‘het geheimzinnige blauw’ 

te vangen. Voor een groot 

aantal leden was dit de 

eerste ervaring. De mees-

te leden bleven saamhorig 

bijeen en kwamen uit bij 

de rotsen in het water, 

links van het restaurant. Peet hielp de clubleden be-

kwaam. Peet, dank voor je uitleg en nuAge @ps. We gaan 

de resultaten volgende maand zeker terugzien! 

© Bob Karman 

Kun je niet genoeg krijgen om foto’s te 

bespreken . . . Dan is wellicht het boek 

Concept en Visie in de fotografie van 

Michael Freeman iets om te hebben. 

Michael bespreekt aan de hand van 

werk van enkele beroemde fotografen 

hoe een foto geëvalueerd kan worden 

en wat daarvan geleerd kan worden.  

Wat maakt een goede foto tot een 

succes? Welke elementen zijn daarvoor nodig en hoe toe te passen? 

In dit boek wordt erover verteld. Het boek is verkrijgbaar bij o.a. een 

witte boekenwinkel te Hoofddorp voor slechts € 9,95. 

© Roeline van Voorbergen 

© Paul van der Zwan 
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Van 30 mei tot en met 7 juni 2015 vindt de week van de Amateur-

kunst (WAK) voor de vijfde keer plaats in Haarlemmermeer. Op tal 

van plekken zijn activiteiten te zien, te horen en te beleven. In deze 

week staat alle amateurkunst 

in heel Nederland centraal. Aan 

een groot aantal activiteiten 

kun je ook zelf meedoen. Meer 

informatie is te vinden op de 

website van  Pier-K (www.pier-

k.nl).  Ook onze fotoclub neemt 

deel aan dit evenement door 

foto’s te exposeren die binnen 

het thema vallen; ‘De kleine 

artiest’. Onze fotoclub zal circa 

30 foto’s met een maximaal 

formaat van 40x30 cm in wis-

sellijsten aanleveren zodat deze 

kunnen worden opgehangen in 

De Meerse in Hoofddorp.  

De laatste weken is het hard 

gegaan met de natuur. De 

kale bomen en struiken lopen 

gestaag uit en de eerste kui-

kens van welke vogel  ook 

lopen of zwemmen al rond. 

Een mooie gelegenheid om 

met de camera op pad te 

gaan.  Al het jonge grut is een dankbaar onderwerp om te fotografe-

ren. Inmiddels zijn er ook tal van mooie zonsopkomsten en zonson-

dergangen voorbij gegaan. Gelukkig worden de dagen nu ook langer 

zodat we ook voor of na werktijd er op uit kunnen. Kortom, het is 

lente! Geniet er van met volle teugen en vergeet de camera niet.  

Het is (officieel) verboden om nest-

foto’s te maken en daarmee het  

broeden te verstoren waardoor 

ouders niet mee terug komen om 

verder te broeden of nakomelingen 

achter laten. Bij stadswatervogels 

zijn deze in de meeste gevallen ge-

wend aan mensen. Houdt echter 

toch voldoende afstand (tot het 

nest) zodat we volgend jaar op-

nieuw kunnen genieten van als dat 

jonge grut.    

© Mirjam Oosterhof 

© Paul van der Zwan 

© Paul van der Zwan 

© Paul van der Zwan 


