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Colofon: Het Vogeltje is een periodieke uitgave van de ama teur 
fotografen 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 p raten, naar foto’s te 

kijken en van elkaar te leren door workshops/spreke rs/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 

Ik heb onlangs een nieuwe DSLR gekocht: de Nikon 
D7100. Hij volgt mijn D90 op. Behalve 2x zoveel pixels (nu 24 
megapixels) heeft deze camera meer scherpte, meer scherptediepte, 
sprankelijker kleuren en een degelijker, waterdichte, body. 

Om de camera goed te leren kennen heb ik me o.a. op Facebook 
geabonneerd op een speciale pagina voor D7100-eigenaren. Daar zie 
je af en toe foto’s voorbij komen, waarvan je denkt: dat wil ik ook 
kunnen. Eén daarvan was een prachtige foto van een sterrenhemel. 
Afgelopen zomer waren we in de Harz (Duitsland) op vakantie en de 
nachten zijn aardedonker althans voor mijn ogen! Mijn dochter en ik zijn 
op een avond foto’s van de hemel gaan nemen. Zoals ik op Facebook 
had gelezen: op statief, 20 seconden op f3.5, ISO 3200, lens op 18mm. 

Het resultaat viel tegen. Er was veel meer strooilicht dan je met het blote 
oog kon zien. Scherpstellen was knap lastig en achteraf was de ruis 
toch nog tamelijk fors. Nabewerking in Photoshop heeft niet echt tot 
betere resultaten geleid. Even kopiëren van hoe een ander het doet is 
dus niet voldoende. Omdat we pas aan het eind van de vakantie deze 
foto’s maakten, was er geen tijd meer om het over te doen.  

Maar we gaan het zeker nog een keer proberen, want volgens 
Facebook moet het kunnen!   Tekst : Jan ten Kate 

© Jan ten Kate 

ook wel “minder is meer” genoemd bij fotografie. Eenvoud is schoonheid; 
is ook zo’n kreet en met deze foto heb ik dat ook. Eén waterplant met één 
vliegje er op meer niet! Ondanks die eenvoud blijf ik er na kijken! 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 1, september 2013 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Ergens las ik een uitnodiging voor een fotowedstrijd met als titel “De 
Ultieme Vakantiefoto ”! Een uitdaging dus want mijn archief zit vol met 
plaatjes van ver weg bestemmingen maar plotseling viel bij mij het kwartje. 
Vakantie kan ook zo eenvoudig zijn, gewoon genieten van de zomer of 
misschien zelfs van de winter maar vooral het gevoel van even niets 
moeten. Voor mij is bovenstaande foto het bewijs en het voorbeeld dat al 
die exotische plaatjes niet weergeven van niets moeten. Vaak moet je juist 
iets doen want er is duur voor betaald. De foto boven van een paar 
mensen op een paar vierkante meter gras aan de heerlijke Westeinder 
Plassen met zwemmende kinderen en mogelijk op loop/fiets afstand van 
huis. Zo eenvoudig en heerlijk kan vakantie zijn dus voor mij dé ultieme 
vakantiefoto!. 
Voor velen van ons is de vakantie al weer een herinnering met alleen nog 
de foto’s die de herinnering levend houden. De harde werkelijkheid is 
weer die van vandaag, de routine en alles moeten. Zo zijn wij ook 
geprogrammeerd en ook 65 plussers hebben vaak ook moeite om te 
ontwennen, niets meer moeten is moeilijk daarom ook voor die groep is 
de vakantie een noodzaak. 
Welkom bij een nieuw fotoseizoen van AFV OBJECTIEF met plaatjes van 
exotische oorden en plaatjes van dicht bij huis! 



2 

Natuurlijk nog van harte gefeliciteerd Peet met het behalen 
van de prestigieuze titel “Fotograaf van het seizoen 2012-2013” maar het 
is voor alle fotografen de uitdaging voor het seizoen 2013-2014 om die 
wisseltrofee in de wacht te slepen.  
AFV Objectief heeft voor het komend seizoen een zeer ambitieus 
programma samengesteld dus aan de slag en misschien ben je al druk 
bezig geweest. Alle leden zijn nieuwsgierig naar de resultaten van de 
collega’s en via ons clubblad doen we er ook verslag van. 

© Ruud Rozevink 

Fotografen van de club zijn constant op zoek naar mooie beelden, 
bijzondere plaatsen ook tijdens deze heerlijke zomer. Peet Romijn heeft al 
wat beelden laten zien van zijn “urban exploring”  op zijn facebook 
pagina’s maar ook Ruud Rozevink is slim bezig, ontdekte deze enorme 
afgedankte schoorsteen bij Sugar City en maakte in keihard licht deze 
bijzondere  mooie foto ook op de het terrein van de voormalige fabriek van 
de CSM te Halfweg! Stap op je fietsje/brommer en ontdek je plekje 
………….!  
Reis langzaam, kijk goed, zie meer en neem de tijd voor een schitterende 
compositie een kunstwerk waardig! 
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Op 16 juli jl, zit er plotseling een e-mail in mijn mailbox; heb je zin 
vanavond  voor een zonsondergang naar IJmuiden te gaan? Ja natuurlijk 
en een groepje fotografen verzamelde zich rond 19.00 uur bij de Amazone 
en hup naar IJmuiden. Eerste stop is even naar het havenhoofd bij de 
vissershaven maar voor een goede ondergaande zon moet je een blik op 
zee hebben. Daar stonden we dan, statieven op camera’s wachtend op 
de dingen die mogelijk zouden kunnen komen en we zijn verwend deze 
avond. Het is altijd weer verrassend dat 6 fotografen met verschillende 
foto’s thuiskomen van een zelfde locatie. Bovenstaande bijna klassieke 
zonsondergang van Peet en wat een timing! 
Veel foto’s zijn al op “facebook” te zien geweest maar de verscheidenheid 
is ronduit verrassend zoals deze zwart/wit van Cees kijkend precies 180 
graden terug  t.o.v. bovenstaande foto van Peet. 

© Peet Romijn 

Ook zin in zo’n spontaan uitje, bel  of 
mail met een goed idee een paar van 
je fotovrienden en ga, doe het gewoon! 
Ook zonder een “echte” excursie van 
het bestuur/werkgroep zijn er leuke, 
spannende foto uitjes te maken zoals 
rechts ook een groepje die recent naar 
Antwerpen zijn geweest. 
Weet je wat nog leuker is, de resultaten 
delen met je clubgenoten en misschien 
met de afdelingswedstrijden. 


