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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 

Filters waren in de analoge fotografie gemeengoed. Wie in zwart-wit werkte, kon 

zijn films door middel van contrastfilters een aangepaste kleurgevoeligheid 

meegeven, bijvoorbeeld. Bekend is het geelfilter, dat aan een blauwe (wolken)lucht 

meer contrast verleende. De kleurenfotograaf kon zijn daglichtfilms aanpassen aan 

het gelige kunstlicht met behulp van een blauw conversiefilter. Zo waren er ook 

effectfilters voor soft focus, stereffecten of felle kleuren. Het gradatie- of 

verloopfilter, het ND- en het polarisatiefilter worden ook in de digitale fotografie nog 

steeds toegepast - in sommige disciplines zelfs veelvuldig. 

Tegenwoordig lijkt het alsof alles uit de trukendoos van Photoshop komt. Dat geldt 

zeker voor filters: wie gebruikt nog de gekleurde glaasjes voor de lens? Toch hebben 

die hun charme, zoals het Cokin-filtersysteem - terug van weggeweest - bewijst.   

Importeur Disnet in Beilen heeft Cokin na jaren afwezigheid weer teruggebracht 

naar Nederland. De kleine A- (‘Amateur’) filters zijn niet meer beschikbaar; men 

voert de P- (‘Professioneel’) en de nog grotere Z-PRO-lijn. Deze filters worden in 

platte kunststof doosjes opgeborgen; de kwetsbare dekseltjes zijn (gelukkig) niet 

meer. De grote (10 x 10 en 10 x 15 cm) Z-PRO-filters zitten in foedraaltjes 

opgeborgen. Alle Cokin-filters zijn van CR-39 ‘organisch glas’: licht van gewicht, met 

een hoge optische transmissie (doorlatendheid) en in hoge mate kleurvast. De filters 

zijn echter ook gevoelig voor krassen, vuil of vingerafdrukken en snel statisch, dus 

stof aantrekkend. Ga er dus voorzichtig mee om! 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 4, december 2013 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

© Cees Jongewaard 

Met bovenstaande “foto van de maand” behoef je niet te raden wat het thema 

was, inderdaad HERFST! Er was een 

behoorlijke opkomst voor deze competitie 

en natuurlijk heel veel typisch herfst foto’s 

vol met kleur van vallende bladeren en 

opduikende paddenstoelen. Cees gooide 

het over een andere boeg en liet merken 

dat hij herfst ziet als koud, winderig met 

donkere wolken. Je zal maar op je fietsje 

(jawel er fietst iemand) naar je werk 

moeten!  

Ook Ep, als runner-up in de wedstrijd, 

heeft duidelijk moeite met het herfstweer 

met deze simpele maar oh zo creatieve 

foto!  Hier is het spreekwoordelijke van 

toepassing nl. minder is meer! Om toch 

alle aspecten van het thema te tonen nog 

een mooie opname van Gerrit want het 

seizoen is zo veelzijdig dat 

niet alleen de winnaar 

aandacht verdiend. 

Volgend thema is 

“mensen aan het werk”! 

Het lijkt gemakkelijk maar 

kies eens bijzonder 

beroep waar echt 

gewerkt wordt. Veel 

plezier! © Gerrit Blijleven 
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De Hoofddorpse fotograaf Theo Baart gaf de aanzet tot een bezoek 

aan het dorpje Nagele in de N.O. polder met zijn gelijknamig boek(en). 

De opdracht cq. de uitdaging was, om enige jaren na de boeken, om 

de zienswijze van de excursieleden van het “oersaaie” dorp spannend 

in beeld te brengen. 

Met slecht 3 inschrijvingen en een last minute beslisser (Bob) vertrok 

het groepje op 16-11-2013 om 09.00 in de mist naar Nagele. De 

excursie was zoals verwacht, een hele uitdaging om er wat “leuks” te 

fotograferen. Zelfs het weer was in de sDjl van het dorp, grijs en 

grauw. Na twee uurtjes kijken en zo af en toe wat fotograferen, waren 

we hard aan koffie toe! Het hele 

dorp kent nog maar één winkel en er 

was absoluut geen gelegenheid om 

koffie te drinken. Dus besloten ze 

naar het 5km verder gelegen 

Schokland en de haven van 

Schokland te gaan. Dat bleek een 

schok in de roos en hier hebben ze 

zich uitgeleefd op "serie fotografie".  

De sfeer van het dorpje Nagele met 

het troosteloze grijze weer wordt hier treffend weergegeven door 

Ruud. We zijn nieuwsgierig naar  alle opnames van de groep! 

 Wg. Bob Karman 

© Bob Karman 

© Theo Baart 
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Het beoordelen en toekennen van waarde aan een foto is een 

moeilijke materie en bij de laatste verdiepingsavond hebben we er nog over 

gediscussieerd. Als lid van de fotoclub Objectief kan je meedoen met de eigen 

competitie en die van het rayon “Kennemerland”, waaronder wij als club vallen. 

Alle punten behaald binnen deze twee competities bepalen de uiteindelijke 

winnaar “fotograaf van het jaar” bij  Objectief!  

De jurering en de manier van punten toekennen gebeurd op twee niet te 

vergelijken manieren. Zo wordt binnen het rayon door drie juryleden een score 

tussen de 1 en 10 punten vergeven en samen opgeteld betekenen dat in de 

praktijk dat je tussen de 15 en 21 punten zal scoren. Binnen onze club jureren wij 

alle ingeleverde foto’s behalve onze eigen inzending en bepalen de nummers 1 tot 

en met 10. Nummer 1 kan dan zomaar 100 punten krijgen. Ik zou er voor zijn als 

wij op een zelfde wijze als bij het rayon per foto een score bepalen.  

Eén score bepaald door bijvoorbeeld de volgende argumenten hierbij te 

betrekken: Voldoet de foto aan de opdracht. (Dit blijkt al een moeilijke te zijn). 

                         Vlakverdeling en perspectief. 

                         Kleurgebruik, licht en toon.  

                         Verhaal en symboliek. 

                         Emotie. (Wat doet het met je) 

Nadat blind een score is toegekend worden de scores opgeteld en de uiteindelijke 

score bepaald. Daarna worden de foto’s op het bord besproken. Omdat je dan kan 

zien hoe jij een score hebt vergeven ten opzichte van de uiteindelijke uitslag kan dit 

voor jou een leermoment en een andere manier van kijken opleveren.  

       Wg. Gerrit Blijleven 

Behalve de bovengenoemde discussie (zie boven) bij de verdiepers werd ook veel 

gekeken en gesproken over de toegevoegde waarde die je als fotograaf kunt 

inbrengen in een landschap. Dat was ook de opdracht aan de fotografen die 

deelnemen aan de verdiepingsavonden waarbij het landschap ook nog eens van te 

voren is bepaald nl. de kinderboerderij in Hoofddorp. En dat bleek lastiger dan 

aanvankelijk gedacht want die kippen en koeien zijn er al, ook de bomen staan op 

een vaste plek dus wat moet je als fotograaf toch toevoegen? Ja de uitsnede, het 

onderwerp, het licht of bijzondere beeldelementen bepalen de keuze van de 

fotograaf maar is het dan ook verrassend of spannend? 

Daarover schreef Gerrit al even wat doet de foto met je, de één heeft een verhaal 

bij de bovenstaande foto terwijl de ander het een kunstje vindt en daar komt het 

weer; is het een landschapsfoto.? 


