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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 

is een populaire vorm van fotografie. Het lijkt zo eenvoudig, naar een 

mooie plek rijden, groothoeklens op je camera en klikken maar. Maar er 

komt bij landschapsfotografie heel veel kijken om met de mooie plaatjes 

naar huis te gaan. Dit kun je leren door veel te doen, geen straf in de mooie 

natuur, maar  hierbij misschien een paar tips om fouten te voorkomen.  

Het verkeerde tijdstip 

Het tijdstip waarop je fotografeert bepaalt voor een groot deel het 

eindresultaat van je foto. Midden op de dag is het licht op zijn hardst, dit 

betekent donkere zwarte schaduwen en weinig kleur in het landschap, 

waardoor je foto er plat en flets uit komt te zien. Vooral midden in de 

zomer bij een felblauwe hemel zonder wolken is het licht op zijn meest 

extreem en hardst. 

Voor landschapsfotografie is dit “killing”, het contrastverschil is zo groot dat 

schaduwen volledig zwart worden weergegeven of de lucht volledig wit. 

Dit kun je verhelpen door grijsverloopfilters te gebruiken, maar vaak mis je 

dan toch de richting van het licht eerder en later op de dag die helpt bij het 

accentueren van het landschap. 

De meeste fotografen zijn al bekend met de term “het gouden uurtje”. In 

deze periode net voor de zonsondergang of na zonsopkomst heeft het 

licht een mooie warme gloed (die ‘s avonds vaak sterker is dan ‘s ochtends 

door de hoeveelheid stof in de atmosfeer) en valt het laag in, waardoor het 

landschap mooi wordt geaccentueerd. 

Veel landschapsfotografen fotograferen exclusief in deze periode, maar 

ook zeker in de periode na de zonsondergang of voor de zonsopkomst als 

de kleuren van de wolken nog verkleuren en het landschap langzaam 

afscheid neemt van de blauwe gloed kun je nog mooie landschapsfoto’s 

maken. 

Na zonsondergang en voor zonsopkomst betekent wel vroeg op of nog tot 

laat in het landschap verblijven. In de zomer een grote opgave als de zon al 

om 05.20 uur op komt (nog los van de noodzaak naar de gewenste locatie 

te rijden en een uur voor zonsopgang aanwezig te zijn, waardoor de 

wekker zomaar om 03.20 uur moet worden gezet), maar eerder en later in 

het jaar kun je de wekker iets later zetten. Met een programma zoals de 

Photographer’s Ephemeris kun je het tijdstip van de zonsopkomst en 

ondergang op een specifieke locatie onderzoeken. 

Het succes van een landschapsfoto is in eerste instantie afhankelijk van het 

onderwerp dat je fotografeert en de compositie, maar het licht speelt 

daarnaast ook een enorm grote rol. De plek waar je bent mag nog zo mooi 

zijn, landschapsfotografie staat of valt met de kwaliteit van het licht. 

 

De spullen voor goede landschapsfotografie behandelen we in een 

volgende uitgave van Het Vogeltje maar de belangrijkste is nu toch wel; 

VEEL DOEN !!! 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 5, januari 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Het thema was “mensen aan het werk” en dat is hier overduidelijk gelukt, 
het is fysieke zware arbeid op deze mooie zwart/wit documentaire foto van 
Gerrit , gefeliciteerd met je eerste plaats uit de 10 inzenders. Maar er zaten 
meer knappe werkjes tussen zullen we maar zeggen. Deze boomstam op 
de cover, duidelijk het slachtoffer van een storm, kijk eens naar de lucht, 
leidt ons naar de noeste werkers hoewel het kopje links wat wegvalt. Bij 
zwart/wit kun je ook zeggen dat de kleur hier goed zit, het contrast en de 
compositie versterken het beeld, je “hoort” de kettingzaag bij het 
wegspringend zaagsel! 

Zo ook bij de foto van de 3e prijs winnaar Peet Romijn waar de slijptol bijna 
letterlijk het vuurwerk levert. Wel een beetje in de zelfde stijl maar het 
kleurgebruik en de camera techniek maken dit toch een sterke foto. 
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De donkere dagen voor en na  Kerst zijn 

nu niet de meest fotogenieke dagen 

van het seizoen. Vaak is het weer grauw 

met regen, slappe kleuren, veel wind en 

nog veel meer van die “ongemakken”  

waar een fotograaf niet echt naar uit 

kijkt.  De camera blijft in de tas of heel 

misschien wat plaatjes rond de 

Kerstboom maar dat is het dan ook. 

 

Toch is er ook een uitdaging in dat deel 

van het jaar nl. een fotodagboek of een 

deel daarvan. Het is een project van 

een bv. jaar maar het kan ook 

meerdere jaren bevatten.  Het bekende 

geschreven dagboek over jouw 

belevenissen soms via facebook  

verspreid, is wel bekend maar maak 

eens foto dagboek uit het leven van 

……………. jezelf bijvoorbeeld maar je 

kan een familielid volgen, je hond of je 

kamerplant het maakt niet uit ……….!!! 

 

Maak minimaal één foto per dag van 

een hoogte– of dieptepunt van die dag 

gebaseerd op jouw gevoelens en 

belevenissen. Het moet dus een 

stripverhaal worden, zonder tekst, van 

een door jouw gekozen project. De 

foto’s moeten het verhaal vertellen 

zoals bijgaande verbouwing. Maar het 

kan het wel en wee van een studie zijn, 

een vakantiebaantje, een 

productieproces (wel toestemming 

vragen natuurlijk), zelfs een reisverslag!  

Kies één stijl, één formaat en van al die 

foto’s maak jouw persoonlijke of jouw 

interpretatie van een project in alleen 

beelden. 

 

Een dergelijk fotoproject is bijna 

eindeloos alleen je eigen fantasie geeft 

de grens aan.  Als je denkt dat het klaar 

is, maak een boek en leg het een 

aantal jaren weg daarna is het boek 2x 

leuker geworden.  Bij sommige leden 

lopen al wat projecten  bv. alleen 

verschillende voordeuren,  handen, 

enz. enz.  Ik heb ooit een project gezien 

van een fotograaf die een 

denkbeeldige cirkel rond zijn dorp 

heeft getrokken om het daarna per fiets te verkennen en vast te leggen …….. Je weet 

niet  wat je dan allemaal ziet! 

Veel plezier met jouw project en misschien mogen we er een paar op de club zien. 
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In het vorige artikel werd al gesproken over die donkere dagen in de 
winter en wat doe je dan als fotograaf?  
 
Ik ben er druk mee, die oude bijna niet meer zichtbare beelden van heel 
lang geleden die ik bij een overlijden heb gekregen weer herkenbaar te 
maken. Ik mis vaak wie het zijn en waarom die foto’s zijn gemaakt want 
dat is belangrijk voor het verhaal. Van beide hier getoonde foto’s weet ik 
de namen en het verhaal van de mensen op de foto want het is voor mij 
herkenbare familie. Zijn het geen juweeltjes uit een bijna vergeten 
tijdperk zoals de foto in het “Amsterdamsche” Vondelpark bijna 100 jaar 
geleden?  
 
Het zal wel iets met leeftijd te maken hebben maar ik ben erg 
nieuwsgierig naar mijn “roots”, waar kom ik vandaan en wat deden ze in 
het dagelijkse leven? Ik zie daar een meisje van omstreeks 15 jaar wat 
mijn moeder later is geworden aan de arm van haar moeder. Het 
fotootje zelf was eigenlijk niet meer dan een gekreukelde postzegel van 
3x 4cm maar met een uurtje Photoshoppen en een HR scan gaat het 
beeld weer leven een relistische stap terug in de tijd. 
De onderste foto is een familielid die naar de VS is geëmigreerd en trots 
zijn auto laat zien als teken van zijn welvaart. Moraal van het verhaal; 
bewaar je oude negatieven en foto’s zorgvuldig want er komt een 
moment dat je ze echt gaat waarderen. 


