
4 

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 

Als je de sluiterknop van je camera indrukt wordt het beeld dat je ziet door 
de lens vastgelegd op een sensor die het beeld vertaalt naar een digitaal 
plaatje. De compositie bepaal jij met de lens en door een positie/standpunt 
te kiezen, maar hoe de uiteindelijk foto er uit komt te zien qua scherpte, 
belichting en kleuren wordt bepaald door drie instellingen. Het gekozen 
diafragma, de bijbehorende sluitertijd en de lichtgevoeligheid (ISO 
waarde). Deze drie instellingen (belichtingsdriehoek) hebben een relatie 
met elkaar uitgaande van een technisch juiste belichting van een foto. Ik 
ga er van uit dat alle leden niet meer fotograferen in de automatische 
stand maar als dat wel zo is, lees dan nu verder! Als diafragma het 
belangrijkste element is, dan zet je de camera of diafragmavoorkeur (vaak 
aangeduid met ‘A’ op het draaiwieltje van de camera, Av bij Canon 
camera’s). Is de sluitertijd het belangrijkste element, dan zet je de camera 
op sluitertijdvoorkeur (vaak aangeduid met ‘S’ op het draaiwieltje van de 
camera, Tv bij Canon camera’s). De laagste ISO waarde geeft de minste 
ruis, de hoogste waarde is om bij slecht licht te fotograferen zonder flits 
maar geeft de meeste beeldruis maar speelt geen actieve rol bij een goed 
belichte opname. 
 
Kies je diafragmavoorkeur , dan kun je het gewenste diafragma instellen 
en de camera zoekt de benodigde sluitertijd er bij. Kies je 
sluitertijdvoorkeur, dan kun je de gewenste sluitertijd instellen en de 
camera zoekt de diafragma opening erbij. De waarde die je instelt voor het 
diafragma hangt af van het onderwerp dat je fotografeert. Als je een 
landschap fotografeert is het (meestal) van belang dat je voorgrond en 
achtergrond goed scherp zijn, want zo kijkt het menselijk oog ook naar een 
breed landschap (alles is scherp). Fotografeer je personen, gezichten of 
macro dan is het vaak mooi om een wazige achtergrond te krijgen. Hoe 
wazig de achtergrond is, wordt mede bepaald door de brandpuntafstand 
(bij 200mm waziger dan bij 50mm). Als je het diafragma hebt gekozen 
zoekt de camera er de beste sluitertijd bij. In omstandigheden met weinig 
licht zou het kunnen dat hierbij de maximale sluitertijd duur voor een 
onbewogen foto niet wordt gehaald dan zal de camera het diafragma 
aanpassen naar een opening zodat er wel voldoende licht valt op de 
sensor om een onbewogen foto te krijgen. 
 
Kies je sluitertijdvoorkeuze  dan kiest de camera er een passend 
diafragma bij. Een sluitertijdvoorkeuze is dat dikwijls bedoeld om  
bewegende onderwerpen scherp vast te leggen. Snel bewegende 
onderwerpen hebben echt een hoge sluitersnelheid nodig bv. 1/500 of 
veel hoger waarbij je merkt dat een lage ISO waarde niet voldoende is 
voor een goed belichte foto  en omdat te behalen dus zal de ISO waarde 
omhoog moeten met het risico van beeldruis. 
 
Het leek mij handig om die basisvaardigheden van de fotograaf nog eens 
in raketsnelheid onder de aandacht te brengen vooral voor die fotografen 
die pas instappen in deze boeiende fotografische wereld. Als je de  3 
elementen goed toepast, is de foto technisch al op de goede weg nu nog 
je beeldkeuze, wat zet ik op de foto? Natuurlijk is er over dit onderwerp 
veel meer te vertellen en er zijn honderden boeken te koop over hoe je de 
fotoproblemen het hoofd kunt bieden maar mijn verhaal is gewoon even 
kort door de bocht met was basis kreten!  Veel wijsheid en plezier er mee! 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 7, maart 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

© Gerrit Blijleven 

Het thema was  “XXL” dus “extra extra large” maar het hondje heeft daar 

geen erg in, de winnende fotograaf Gerrit Blijleven zeker wel. Een 
mooie en leuke opname over een hondje wat bijna fanatiek het bot 

aanvalt, het maakt hem/haar niet uit of het groot of klein is als het maar 
lekker is. 

Je bent geneigd om de achtergrond wat afstandelijker te houden, meer 
onscherp maar de achtergrond 

is deel van het verhaal. De hond 
plukt het gigantische bot kaal in 

de tuin van de eigenaar. Leuk is 
natuurlijk dat XXL ook in 

verhouding gezien moet worden 
van andere zaken want het bot 

zelf is alleen maar echt groot 
voor dit hele kleine hondje. Dit in 

tegenstelling tot  foto links waar 
XXL gezien moet worden in 

relatie tot de visser en de rest 
van alle vissers met 

voornamenlijk visserslatijn! Maar 

dit wel een echte Finse XXL zalm 
van ruim 11 kg. Overigens heeft 

deze foto niet meegedaan aan 
de wedstrijd.   

Gerrit gefeliciteerd met het 
resultaat en goed gezien en 

goed gefotografeerd op het 
niveau van het hondje. 

Op 04-03-2014 zal het thema CRISIS zijn voor de “Foto van de Maand” 
competitie bij 

AFV Objectief, 
je doet toch 

ook mee? 

© Cees Jongewaard 
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Met deze titel werd in het vorige Vogeltje aandacht besteed bij de 
compositie en de uitsnede van het beeld in combinatie met het verhaal 
wat de foto/fotograaf moet of wil vertellen. Ik wil het deze keer hebben 
over de praktische kant van dit verhaal want wat gebeurt er daarna? 
Inderdaad er komt een afdruk, we plaatsen het beeld in/op een passe-
partout ………… en wat schetst mijn verbazing, het is (bijna) altijd een 
passe-partout uitsluitend geschikt voor 20x30cm beelden!!! Waarom, 
omdat een passe-partout bv. voor 20x20cm foto’s een extra stukje 
karton kost denk ik of men geen zin heeft een nieuw passe-partout te 
snijden. 
 
Wij amateurfotografen geven duizenden euro’s uit aan dure fotospullen 
en een stukje karton/passe-partout papier op de juiste maat om de 
compositie te ondersteunen kan er niet af. Op club– en regio avonden 
discussiëren we urenlang over de inhoud van de foto, kleurgebruik, 
scherptediepte, compositie enz. enz. maar ‘t mot op een A4-tje binnen de 
club. Ik heb bv. nog nooit een panoramafoto op een A4-tje gezien tenzij 
je maar bv. 30% van het papier gebruikt. 
 
Beste fotografen hierbij een warm pleidooi, wees niet bang om een stukje 
van je foto af te snijden digitaal of machinaal om de compositie meer 
kracht te geven en plaats het beeld dan in die verhouding in/op een passe
-partout.  

 
 
 
 
Zo    of      zo? 
 
 
 
 

Zo    of      zo? 
 
 

Voor mij is het duidelijk waarvoor ik kies maar is het voor alle fotografen 
van onze fotoclub ook duidelijk, is het kwartje gevallen? 
Wel even hierbij de excuses voor deze uitdagende teksten maar het gaat 
om een betere foto na de opname. 

Het lot van Daguerre 
 
De clubavond van 18 februari jl. stond in het teken van een film over de oorsprong 
van de fotografie. Het was enorm interessant om te zien hoe mensen toepassingen 
hebben weten te vinden voor chemische middelen. De een vanuit de invalshoek 
van het registreren en de ander vanuit de invalshoek van de kunst. Daguerre die 
met een bijzondere manier van vastleggen (op een verzilverde koperen plaat) is het 
mij het meest bijgebleven. De toepassing heeft als resultaat dat er een spiegel 

ontstaat met daarin een afbeelding. Het 
beeld lijkt een reflectie te zijn, maar dat is 
het overduidelijk niet. Een stukje techniek 
zal altijd in beeld blijven bij het maken van 
een foto maar dit is echt kunst. 
 
Helaas heeft het daguerreotype het 
verloren van de uitvinding van Henry Fox 
Talbot. Hij was immers degene die zijn 
afdrukken op papier wist te krijgen en 
onbeperkt kon blijven kopiëren. Op  basis 
van zijn uitvinding rust de analoge 
fotografie. Daguerre heeft het als groot 
uitvinder niet gemaakt, maar laat hij wel 
een mooi stukje geschiedenis achter!  
 
Wg. Jessica Hillebrand 
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Op de clubavond van 18-2-2014 werd hoofdstuk 1 van de 6 delige 
boeiende BBC serie getoond en besproken. Ik geloof wel dat dit in 
de smaak viel en het smaakt naar meer maar lees ook het artikel 
van Jessica. Uw redacteur heeft alle delen al gezien, ik ga daar 
weinig over zeggen want zelf zien is beleven! Toch wil ik er een 
paar zaken uithalen die m.i. haaks staan op wat er binnen de club 
speelt en gebeurt. 
Eén van de zaken die bij mij direct opvielen bij het zien van de 
serie, de onderwerpen op de foto’s gingen voor 90% over mensen  
een landschapje/lijnenspel/macro/ etc. etc. was nauwelijks of 
helemaal niet aanwezig. Voor mij persoonlijk heel begrijpelijk want 
de mens is, volgens mij, het meest boeiende onderwerp om vast 
te leggen en tevens het moeilijkste onderwerp om te fotograferen. 
Binnen de club zijn veel leden die juist mensen in hun beelden 
weren, waarom? Is het onderwerp te moeilijk, zijn we bang om de 
mens te vragen, denken we dat daarmede de foto mislukt of wordt 
de foto daardoor minder mooi? 
Een andere zaak die ook heel treffend is voor onze vereniging, is 
de diversiteit en de mening over die diversiteit van het werk binnen 
de club. Die is zo verschillend als de mens zelf maar wij matigen 
ons daar wel een oordeel over. Ik denk dat alle fotoliefhebbers wel 
eens gehoord hebben over het foto agentschap/genootschap 
MAGNUM.  
De inmiddels beroemde Engelse fotograaf Martin Parr heeft jaren 
gestreden om toegelaten te worden tot het genootschap maar zijn 
werk werd door de heersende elite ronduit als troep beschouwd. 
Na vele rondes stemmen, kreeg hij uiteindelijk zijn plaats bij 
MAGNUM met één stem verschil. Hoe vaak stemmen wij over 
foto’s waarbij de meerderheid een bepaalde foto “niet mooi vindt” 
en dus niet of nauwelijks punten krijgt. 
Een wijze les voor alle fotografen in onze club is dus; laat je niet 
beïnvloeden door de heersende meerderheid en kies je eigen weg 
en stijl zoals Martin Parr (zie onder)!!!! 

© Martin Parr 

Onderstaande foto is van de wereldberoemde Gregory Crewdson en 

wordt voor duizenden dollars in galeries van New York verkocht aan klanten 
die gewoon de 

naam aan de 
muur willen 

hangen om tegen 
hun vrienden op 

te scheppen! 
Clubgenoten laten 

we goed opletten 
voordat wij onze 

p e r s o o n l i j k e 
mening geven 

over een foto bij 
een competitie. 


