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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 

De verdiepingsgroep binnen de club lijkt zich positief te 
ontwikkelen. Waar de reguliere club stopt gaan zij verder en het 
werkt. Een nieuwe vorm van fotograferen en bespreken is een 
groeiproces, zoeken naar zaken die beter kunnen op creatief en 
op technisch vlak. De groep is begonnen met het “kopiëren” van 
beroemde meesters van de fotografie, het leek zo gemakkelijk 
maar dat viel vies tegen. Er waren succesjes maar ook flaters 
maar alleen de echte doorzetters houden het vol in dit clubje. 

De laatste opdracht was “stilleven” zonder verdere aanduiding 
maar de inbreng van de fotograaf is hier echt bepalend, dus niet 
alleen “point and shoot” maar wat maak ik er van om het 
spannend en anders te doen. Jeannette Bekkers presenteerde 
een klassiek meesterwerk (zie boven). Het afdrukje in ons 
clubblad doet geen recht aan de kwaliteit van de echte afdruk 
maar het sleutelwoord van Jeannette was, gebruik mooi licht. 
Hoe modelleer ik het licht zo dat het onderwerp sfeer krijgt, dat 
het echt mooi wordt want dat is bijna de standaard definitie van 
een stilleven, het moet prettig zijn om naar te kijken.  

De wereld verandert dus we moeten loskomen van dat klassieke 
voorbeeld? Misschien wel of wat goed is moet blijven? Oordeel 
zelf  met onderstaande foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de verdiepers nog meer te prikkelen is het volgende mogelijk 
oersaaie thema, jawel de kinderboerderij! Wat kan de 
fotograaf aan dit onderwerp of thema toevoegen, op wat we 
allemaal al kennen en weten, zodat er een nieuw beeld ontstaat 
en andere kijk op die kinderboerderij hier in Hoofddorp. 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 2, oktober 2013 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

© Gerrit Blijleven 

Zoals de lezers van Het Vogeltje inmiddels gewend zijn, is er een 
Foto van de Maand bij AFV Objectief uit Hoofddorp. Dikwijls is een 
vrij onderwerp maar de leden hebben zich uitgesproken voor 
meer richting dus die kwam er. “Maak een foto met het thema 
MARKANT HAARLEMMERMEER” en er waren 8 inzendingen zo 
breed als de Haarlemmermeer zelf is.  
Alle inzendingen waren van hoge kwaliteit en er kan er maar één 
de winnaar zijn maar in dit geval toch twee nl. het oogsten van 
tarwe door Bob een opname van het zeer markante gemaal de 
Cruquius van Gerrit en nog wel in zwart/wit en donkere wolken. 
Misschien zit hier ook nog een boodschap in? 
Natuurlijk waren de andere foto’s van o.a. Peet, Ineke en Evert 
van een hoog niveau maar eerlijk gezegd had ik meer inzenders 
verwacht met wat meer toegevoegde waarde van de fotografen.  
 
Op 8/10 is de 2e ronde van de Foto van de Maand met als thema 
zwart/wit een herkansing voor die nu niet in de prijzen vielen en 
voor diegenen die gewoon niet hebben meegedaan, kom op 
fotografie is leuk, een creatieve uiting van wat jij mooi vindt.  We 
rekenen nu op minimaal 15 inzenders voor dit thema! 

© Bob Karman  
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Op 16 september was het eindelijk zo ver. Het lang verwachte 
fotografische uitje op de clipper Stad Amsterdam ging van 
start. Onze clubgenote Ineke had met haar werkgever een 
unieke afspraak gemaakt waardoor een groepje fotografen op 
die winderige maandag 16/9 aan boord gingen in IJmuiden om 
voor de rederij topfoto’s van het schip te maken en haar 
bemanning. 

Er waren wel wat benauwde momenten want het schip zou de 
Noordzee opgaan. De kapitein vond een windkracht 8 ruimend 
naar een 9 iets te veel van het goede en daar waren de 
landrotten toch wel een beetje blij om. 
De fotografen werden ontvangen door de directeur van de rederij 
de hr. Berendsen met een uitgebreide uitleg over het ontstaan 
van het schip en de exploitatie. Ja toen was het camera’s uit de 
tassen en de trossen los want we voeren via de sluizen en het 
Noordzee kanaal naar Amsterdam en weer terug. Het was een 
dag om nooit te vergeten en dat gaan de fotografen ook op de 
club tonen d.m.v. een beamer-reportage op een nog nader te 
bepalen datum. Ik zou zeggen “komt dat allen zien”!!!!! 
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Onlangs demonstreerde onze 
foto collega Jan ten Kate de 
Camranger. Mijn eerste indruk 
was een soort veredelde 
afstandsbediening totdat  dat Jan 
er mee aan de gang ging. Velen 
moeten dat toch gemist hebben 
want de meesten waren al weg 
na een drukke en mooie 
fotoavond.  
Ik zal proberen in een paar 
woorden uit te leggen wat, het 
overigens niet goedkope 
apparaatje, kan.   

Het is inderdaad een afstandsbediening maar met de bijgekochte app 
op je iPhone/Pad of Android apparaat kan je de camera besturen en 
kijken wat de camera ziet. Op je telefoontje zie je wat de camera ziet en 
kun je de basis instellingen bedienen zoals sluitertijd, diafragma etc.  
De toepassingen zijn natuurlijk legio en met name bedoeld te gebruiken 
op plaatsen waar je niet bij kan, denk eens aan de makelaar die een 
“luchtfoto” van het pand wilt maken, de “wildlife” fotograaf die het dier niet 
wilt storen maar wel wilt fotograferen, op gevaarlijke plaatsen waar je 
liever als fotograaf even niet bent etc.  
 
Het apparaat sluit je aan op je camera en via wifi op je telefoontje kan je 
aan de slag. Natuurlijk is Jan bereid om op jouw verzoek een kleine 
demonstratie te geven. Ondanks dat ik kritisch ben op nieuwe gadgets 
lijkt dit een nuttige toevoeging op je fotografische hobby. 

Jawel het is weer paddenstoelen tijd en onze macro specialist 
Henk-Jan heeft al weer van zich laten horen. Op 6/10 a.s. gaat er 
weer een stel fanatieke macro fotografen naar landgoed Elswout 
te Overveen op nog wel de “nationale paddenstoelendag” dat 
belooft in alle bossen erg druk te worden. Gelukkig zijn alle 
bezoekers rustig mensen die van de stille en mystieke 
schoonheid 
v a n  d e 
p a d d e n -
stoelen komen 
genieten. 
Neem je 
statief mee 
met draad-
ontspanner!!! 


