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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 

Een lastig onderwerp. De meesten vinden het interessant maar ook doodeng.  

Ik heb samen met Martha een workshop straatfotografie van Jeroen Jazet 

gevolgd.  Deze vond plaats in Rotterdam en dat bleek een behoorlijke uitdaging.  

De uitdaging was goed opgezet want een 50 mm lens was het maximale wat er 

gebruikt mocht worden en ja dan moet je toch best dichtbij komen.  Het feit dat 

je met een groep de straat opgaat is geen voordeel, je bent niet echt 

onzichtbaar. Nee, je valt juist enorm op en dit leidde tot een aantal boze 

reacties. Mensen die niet op de foto wilden en deze dan ook verwijderd wilden 

zien van je camera tot beveiligingsmensen die niet wilden dat je hun gevel van 

het gebouw op de foto plaatste. Maar er waren ook aardige mensen die het 

geen probleem vonden. Het is vooral je eigen schroom opzij zetten. Probeer 

open en eerlijk naar mensen te zijn. Je kunt ze ongevraagd op de foto zetten 

maar probeer achteraf toch even te melden dat je het gedaan hebt. Dat kan 

door een praatje of door bijvoorbeeld even je duim op te steken. En soms lukt 

dat natuurlijk niet. Maar het is wel de moeite waard het een keer te proberen. 

Ga met een 50 mm lens op stap, zet je camera op manueel, maak van te voren 

een keuze uit welk diafragma je gaat gebruiken, welke sluitertijd en ga de 

uitdaging aan.      Wg Jeanette Bekkers 

© Jeane)e Bekkers 

Heb je hem al gezien? Ja dat ding hier boven, met die H en dat prachtige houten 

handvat? Ga er maar even voor zitten het is nl. de meest luxe compact-camera  

ooit, de Hasselblad Stellar! Voor slechts € 1600,— kun je eigenaar worden van 

een “point and shoot” camera met een 20,9 Mpixel sensor met Carl Zeiss Vario-

Sonnar T 3,6  optische zoom en nog veel meer. Volgens Hasselblad (uit Zweden)

zelf is dit de camera die wereld nog nooit heeft gezien met zo’n top kwaliteit.  

Nu denk je waarschijnlijk, zijn ze daar gek geworden? Midden formaat was hun 

ding en nu plotseling een camera met tientallen concurrenten, waar je niet mee 

wilt opvallen hoewel het houtje is 

best geinig! 

Nu komt het, bij Hasselblad 

hebben ze er nl. nog zo één maar 

dan als systeem-camera met 

verwisselbaar optiek de 

Hasselblad Lunar! Ik heb even 

naar de prijs gezocht maar die 

durven ze kennelijk nog niet te 

noemen ……………….?? 

Ik weet het zeker, ze gaan lopen 

als een trein want ze durven wel 

daar in het noorden! 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 3, november 2013 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

© Peet Romijn 

Voor deze maand is bovenstaande “foto van de maand” gekozen als beste met het 

thema “zwart-wit” en met grote respect voor de jury en de maker Peet Romijn ben 

ik het met de keuze volledig eens hoewel er bij de eerste 4 uitstekend ander werk te 

zien was.  

Maar als goed redacteur moet er altijd wat te schrijven en te overdenken zijn want is 

deze foto volgens het thema of volgens de uitvoering? Ik ben geneigd om beide te 

zeggen in dit geval maar bij bijna alle inzenders ging het om de uitvoering! Ik geef toe 

dat bij zwart-wit er vaak gedacht wordt aan een zwart-wit foto, dus de uitvoering, 

maar beste fotografen het thema was zwart-wit!  

Bijna alle ingezonden foto’s waren een afdruk van een oorspronkelijke kleurenfoto 

en in veel gevallen met een enorme kleurzweem afgedrukt.  Heeft er nu niemand 

gedacht aan andere mogelijkheden binnen het thema bv. aan contrasten, 

tegenstellingen of  samenwerken binnen het kader van een de uitvoering van een 

kleurenfoto of ook een zwart-wit foto? Volgen wij allen onze de primaire 

gemakkelijkste gedachte dat het een zwart-wit foto moet zijn? Ik hoop dat we bij  

een volgende wedstrijd onze creativiteit  meer aanspreken,  durf vernieuwend te 

zijn.  Je wordt er rijker van en we krijgen andere foto’s op het bord te zien die vaak 

afwijken van de standaard fotoclub foto! Misschien is jouw volgende foto nog niet 

met de meeste punten gewaardeerd maar wel met de meeste voldoening dat je het 

aandurft en nadenkt.  

Wie neemt de uitdaging aan bij het volgende maand thema HERFST? Het is niet 

alleen de kleurrijke bomen, mooie paddenstoelen, vallende blaadjes of geef ik nu al 

te veel richting terwijl het van de fotograaf moet komen. 
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Heel soms zink ik weg in een overpeinzing en deze keer wil ik dat wel eens met je 

delen. Waarom fotografeer ik eigenlijk? Evert zei eens zeer wijs; om me helpen te 

herinneren en te bewijzen dat ik besta of bestaan heb. Dat is wel heel helder maar 

volgens mij toch wel iets te simpel en gaat het m.i. veel verder hoewel ik ook vaak 

weer terugval op dat herinneren.  

Neem die brand in het Huis van de Sport 16/10 jl.  binnen de kortst mogelijke keren 

stonden er wat TV ploegen en een handje vol fotografen. Voor deze mensen is het 

hun brood om het nieuws te laten zien aan die mensen die er niet bij waren. Voor de 

brandweer en de verzekeraars zijn o.a. de foto’s en filmbeelden om de schuldvraag 

vast te stellen, voor de gemeente is het een stukje geschiedschrijving en bv. voor de 

hobby fotograaf om gewoon het mooiste plaatje te maken waar het in één 

oogopslag het verhaal duidelijk wordt en het kijkplezier geeft. Die herinnering waar 

Evert het over had, lijkt hier nauwelijks van toepassing. Zoveel mensen zoveel 

zienswijzen. 

Kijk dat heb ik nu ook met het beoordelen van foto’s. Ook daar is geen absolute norm 

of richtlijn om het “goed te doen”.  De Engelse taal heeft daar een schitterende 

uitdrukking voor “Beauty lies in the eyes of the beholder”  m.a.w. de één griezelt van 

een macro opname van een vlieg terwijl de ander dit ervaart als het toppunt van 

schoonheid van de schepping. Het gekke is dat we het wel snel eens zijn over 

technische zaken als scherpte, kleur, licht en donker maar zelfs compositie is een bijna 

technische norm geworden maar het begint te vervagen in de moderne fotografie. 

Mijn overpeinzing eindigt met de conclusie dat over een mooie foto/schilderij/beeld/

gebouw onze meningen heel erg kunnen verschillen dus die éne foto die nul punten 

krijgt in een wedstrijd kan soms bij een ander als voortreffelijk worden ervaren en we 

beïnvloeden elkaar  waardoor we soms niet voor onze mening durven uit te komen.  

Neem die puntentelling bij foto wedstrijden dus niet al te serieus maar geniet! 

© Cees Jongewaard 

Op initiatief van Peet zijn Ruud, Henk-Jan en ondergetekende op 21/9 jl. naar 

IJmuiderslag geweest om de daar aanwezige bunkers uit WOII te fotograferen. Er 

stond een straf windje waardoor het behoorlijk fris aanvoelde maar er zijn bijzondere 

foto's uitgekomen zoals er op “facebook” zijn gepubliceerd o.a. met fish-eye (Peet) en 

360 graden (Henk-Jan). Na de appeltaart (traditie geworden) zijn Peet, Ruud en ik nog 

even het strand opgegaan waar ze volop aan het strandzeilen/kitebuggy en 

kitesurfen of flyboarden waren in ieder geval leverde ook dat behoorlijk spectaculaire 

platen op, we laten ze op een clubavond zien!                 Wg. Cocky van Velzen 

© Henk-Jan de Jong 
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Tussen een regenachtige vrijdag en een drijfnatte 

zondag in, zijn we afgelopen zaterdag 12-10-2013 

met een groep van 6 fotografen naar het 

centrum van Almere geweest. De uitdaging was 

om daar de bijzondere architectuur te 

fotograferen. Dat deden we samen met Ferdy 

Pauel , die ons in het stadshart rondleidde. 

In een redelijk beperkt gebied kom je een 

veelheid aan bijzondere gebouwen tegen. Er is 

gewerkt met kleuren, aparte vormen, licht en 

ruimte. Voor de fotografen was het zaak al die 

vormen en kleuren op een slimme wijze op de 

gevoelige plaat vast te leggen. En dat was soms 

best lastig, omdat je midden in het winkelhart 

van Almere stond. Winkelende mensen er 

wel of niet op? Welke detail van het 

gebouw brengt de bijzondere architectuur 

het best tot uitdrukking? 

Dat het allemaal nog best aardig gelukt is, 

blijkt uit de vele foto’s, die inmiddels op 

Facebook zijn verschenen. Het weer liet ons 

daarbij niet in de steek, alhoewel we liever 

de zon wat eerder gezien hadden.                               
   Wg. Jan ten Kate 

© Ferdy Pauel 
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Om klokslag 10.00 uur op 26-10-2013 waren de modellen en fotografen op Hoeve  

De Vogel bij Hoofddorp voor een “modellenshoot” die moeilijk te evenaren zal zijn 

de komende jaren. De boerderij van Marianne van Arkel, het weer en de sfeer klopte 

helemaal deze zaterdag.  In de nostalgische kantine van de zorgboerderij maakten 

fotografen en modellen kennis met elkaar, onder het genot van koffie met koeken 

vertelde Marianne enthousiast over haar levenswerk. Toen schoten we allemaal een 

kant op en de fotografen verdrongen zich met de modellen op de talloze mooie 

plekjes op deze herfstdag maar vanuit deze drukte werd er goed gewerkt. De opzet 

van deze dag was gericht op modellen boven de 18 jaar met wat lef om te acteren. 

Dat laatste bleek voor sommigen toch wel wat lastig en of het allemaal gelukt is, zal 

blijken op de modellen ”terugkomdag”! Als beloning voor de gastvrijheid op de 

boerderij gingen allen in het hazelnotenbos noten rapen en dat was minstens zo leuk 

als de foto happening zelf. Dank aan allen voor hun positieve bijdrage. 


