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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 

Op 21 januari jl. zijn de modellenfoto’s van 26-10-2013 op de zorgboerderij van 

Marianne van Arkel aan de leden en aan de modellen gepresenteerd.  De 

fotografen hebben 

veel foto’s afgeleverd 

en sommigen waren 

gewoon erg goed. Er 

is ook flink 

geëxperimenteerd 

en dat valt niet altijd 

even goed bij de 

modellen. Als het 

model een klant is, 

moet je de wensen 

van de betalende 

klant uitvoeren maar bij dit leerproces van 

beide partijen ligt dat natuurlijk anders.  

Ook modellen moeten wennen  om zich te 

laten  fotograferen en de fotograaf moet 

het model kunnen motiveren en haar of 

hem op zijn gemak stellen en dat is vaak 

heel lastig. Vooral mannen laten zich niet 

graag zien, doe maar gewoon dan doe je 

gek genoeg is de mening van de 

gemiddelde man en dat laatste levert een 

geforceerde houding op. 

Wat ook een  discussie opleverde, is de rol 

van de omgeving in relatie van het model en 

wat zien we daar van terug. Tja toch wel 

want wat doen we anders op een boerderij? 

Hoe breng je de omgeving in beeld of juist 

helemaal niet? 

Behalve de “geforceerde” houding van het 

hiernaast mannelijk model waren de 

strobalen en gereedschappen een storende 

factor in de foto dus moesten ze weg. 

Bij het rechter vrouwelijk model speelt 

de boerderij beslist een ondersteunende 

rol en is het dus functioneel alleen 

jammer dat het voetje “afgehakt” zijn! 

Samenvattend, we hebben allen veel 

geleerd om het een volgende keer beter 

te doen.  Modellen, fotografen en 

gastvrouw Marianne van Arkel dank 

voor jullie medewerking van dit leuke 

fotoproject. 

© Ruud Rozevink 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 6, februari 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

Het thema voor deze Foto van de Maand was “VERBINDEN” en het aantal 

inzendingen was  behoorlijk divers. Eén van onze clubleden beweerde dat elke foto 

een verbindende factor heeft maar dat ging de meesten toch echt wat te ver. 

Bovenstaande foto van Evert de Graaf Bierbrauwer werd uiteindelijk gekozen als 

de meest letterlijke en meest artistieke foto van de maand. De actie van verbinden 

is hier in volle gang. 

Dat het thema meer opriep dan de letterlijke uitvoering bewijst bovenstaande foto 

waar een emotionele verbintenis op het punt staat te gebeuren! 

Ook nu weer de eeuwige discussie wat bij het toekennen van de punten nu 

werkelijk leidend is nl. het thema of de foto zelf? Ik zou gemakkelijk kunnen zeggen 

dat beide criteria even zwaar moeten wegen maar dat is te gemakkelijk en hoe doe 

je dat dan. Het is duidelijk als het thema helemaal niet wordt gehaald of de kwaliteit 

van de foto heel slecht is dan mogen er geen punten worden toegekend maar 

lopen onze hersenen wel allemaal synchroon? Nee natuurlijk niet dus blijven we 

altijd verschillen houden en is er geen absolute winnaar maar slechts een 

representatief getal van een meerderheid maar deze meerderheid kan het dus 

vreselijk mis hebben maar met respect natuurlijk voor alle inzenders. 
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De verdiepingsgroep heeft zich gebogen over de uitsneden bij het fotograferen. Het 

is misschien wel het belangrijkste stuk “gereedschap” van de fotografie want wat wil 

je in beeld brengen. Het begint al in je hoofd, daarna via de camera de opname en 

daarna thuis nog eens achter je beeldscherm. Wat moet in beeld, wat moet je 

weglaten, wat wil je 

vertellen en wat niet? 

Bijgaande opname 

van Jan ten Kate is  

een uitstekend 

voorbeeld. De eerste 

foto vertelt mij dat hier 

een grafmonument is 

waar een engeltje de 

wacht houdt. 

De 2e foto is een 

uitsnede van het 

origineel maar vertelt 

een totaal ander 

verhaal, een bijna 

kinderlijk beeldje 

ergens in je tuin 

zonder pretenties. 

Jan wil dat  het 

grafmonument iets 

vertelt en daar mag 

best nog wel wat in 

gesneden worden 

maar de stenen 

grafmonument links is essentieel evenals de rest van de omgeving. 

Conclusie; maak je verhaal met de juiste beeld elementen, haal weg wat het verhaal 

niet moet vertellen en laat staan wat er wel voor nodig is. Een uitsnede is dus een 

onderdeel van de totale compositie. 

© Jan ten Kate 

© Bob Karman 

De Noordwester Landzeil club heeft AFV Objectief uitgenodigd voor een 
dagje fotografie op strand Zuid bij IJmuiden en evt. in maart op 
Terschelling. Met de voorzitter is afgesproken dat we een datum prikken 
voor een clubexcursie wat alleen maar in de komende maanden kan 
vanwege de vergunning. Het zal duidelijk zijn dat met badgasten op een 
eivol strand landzeilen een gevaarlijke sport is. Actie dus gegarandeerd 
dus we komen er op terug! 
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Peet Romijn stuurde onlangs een e-mail rond dat hij trek had in koffie met appeltaart 

maar er zat een addertje onder het gras nl. hij wilde gewoon met zijn “soortgenoten”  

lekker fotograferen. Helaas waren de agenda’s bij veel clubleden  reeds vol maar Paul 

van der Zwan en Cees Jongewaard zagen wel wat in die appeltaart met slagroom en 

stonken er dus in. Alle gekheid natuurlijk maar de appeltaart stond echt heel hoog 

genoteerd en in onderstaand etablissement  in het zilverstadje Schoonhoven werd 

het met veel smaak genuttigd alvorens ze aan de slag gingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een uurtje rijden stond Schoonhoven met zijn middeleeuwse standspoort een 

beetje zielig langs de rivier de Lek. Koud was het niet maar wel nattig op deze zondag 

19-01-2014. Heel even was er een waterig zonnetje maar landschappelijk had de 

locatie toch wel potentie. Na twee uurtjes struinen hadden de fotografen toch wel 

wat mooie plaatjes kunnen scoren dus deze mini excursie is zeker de moeite waard 

geweest om op een ander tijdstip dit nog eens te herhalen maar dan appeltaart met 

slagroom op een zonnig terrasje langs de Lek. 

Leden AFV Objectief mis de excursie een volgende gelegenheid dus niet al is het 

alleen maar om de appeltaart ……………… maar natuurlijk ook om het schitterende 

klein stedelijke landschap van Schoonhoven en een typisch Nederlands landschap 

aan een grote rivier. 


