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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 

Zoals ook in 2013 doet dit jaar AFV Objectief uit Hoofddorp weer mee met 
een grote expositie in het kader van de “Week van de Amateur Kunst ”. 
De leden zijn al weken bezig om hun beste digitale werk van de afgelopen 
periode bij de selectiecommissie in te leveren. Gelukkig zijn er al veel 
werkstukken ontvangen maar lang nog niet ieder lid heeft haar of zijn beste 
foto’s ingestuurd en dat is jammer van de gemiste kans om jouw foto’s aan 
een breed publiek te tonen. Op 27 april a.s. sluit de inzending maar dan 
begint het echte werk nl. het selecteren 30 te plaatsen foto’s, deze dan 
30x40cm af te drukken, passe-partouts snijden, in de lijsten plaatsen, 

vervoeren en de werkstukken ophangen in de 
Meerse te 
Hoofddorp klaar 
voor de feestelijke 
opening op 17 
mei a.s.  Hierbij 
een collage 
………….. 
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Oog voor detail 

Jaargang 33, Editie 9, mei 2014 
Het cluborgaan van de amateur fotografen  

vereniging Objectief uit Hoofddorp.  

In de maand maart 2014 is helaas het Vogeltje niet verschenen maar er is 
wel gefotografeerd. Het thema was “CRISIS” en Gerrit Blijleven ging er 
met de eer vandoor. Geen vrolijke foto maar crisis is ook niet vrolijk en de 
ernst van de situatie wordt onderstreept door deze zwart/wit foto. 

Na de ernst van de crisis was het thema voor april 2014 nl. Lente !  Een 
groter verschil met de bovenste foto is nauwelijks denkbaar. Er zit zelfs iets 
filosofisch in nl. dat er altijd weer hoop is zoals na de winter de lente hoop 
geeft . Peet Romijn heeft met deze Foto van de Maand werkelijk 
schitterend werk afgeleverd. Ik ruik de bloesem op de foto dus een zeer 
een verdient predicaat F.v.d.M met de winnende foto! 

Het clubseizoen loopt eind mei af. Terugblikken is best even op zijn plaats, we 
hadden een druk jaarprogramma en het gevoel bekroop mij dat het voor een 
aantal fotografen net iets te veel was waardoor ze afhaken maar dat is nu juist 
niet de bedoeling. Fotografie is een creatieve uiting en geen race om punten te 
verzamelen. Natuurlijk is het leuk als je werk door anderen gewaardeerd 
wordt maar het is m.i. niet het ultieme doel. Het doel is plezier te beleven aan 
jouw invulling van een beeld componeren en trouwens hebben de juryleden 
dan altijd gelijk? Het bestuur van AFV Objectief wenst alle fotografen een 
heerlijke creatieve zomer toe. 
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Op een frisse dinsdagavond van 15/4 verzamelden 13 leden van 
AFV OBJECTIEF  op het stationsplein van Hoofddorp om de 
bedrijvigheid, architectuur van de omgeving vlak voor en na 
zonsondergang vast te leggen. Iedereen deed dit op haar of zijn 
manier. Ik koos voor een soort stripverhaal waarvan hier maar 4 
beelden in de afloop van vol daglicht naar schemer rond 21.00 
uur. Evert maakte als laatste nog een super blauwe foto, we zijn 
dus nieuwsgierig hoe dat er uit gaat zien. Trouwens het was geen 
clubexcursie maar een werkavond maar de pret was er niet 
minder om. Op 13 mei a.s. gaan we de mooiste werkstukken van 
de deelnemende fotografen bekijken, luisteren naar de fotografen 
waarom en hoe de beelden tot stand zijn gekomen.  
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Eind januari 2014 heb ik een 105mm 2.8 macrolens gekocht van Sigma 
en me meteen opgegeven voor een macroworkshop bij Sigma in 
Houten. Afgelopen woensdag 16/4 was het zover. 
 
De workshop werd gegeven voor Johan van de Watering , een 
landelijk bekende macro- en natuurfotograaf. Als je de foto’s op zijn site 
ziet, denk je dat je dat niveau nooit zult halen. Totdat hij in eenvoudige 
termen uitlegt hoe hij te werk gaat en waar je vooral op moet letten. Het 
lijken open deuren, maar scherptediepte, achtergrond, compositie en de 
kunst van het weglaten zijn toch wel de hoofdthema’s bij 
macrofotografie. 
 
Na een korte theoretische uitleg konden we zelf aan de slag in de 
showroom. Met een paar eenvoudige plantjes, wat spelen met licht en 
vooral erg goed op je standpunt en de achtergrond letten, waren hele 
mooie resultaten te halen. Johan gaf slimme adviezen, waardoor je nog 
betere foto’s kon maken. Zijn enthousiasme werkte heel aanstekelijk en 
dat had een positief effect op onze creativiteit. Zo werd het behalve een 
leerzame, vooral ook een leuke middag. 
 
ik ben blij met mijn nieuwe lens. Het biedt me een scala aan nieuwe 
fotografische mogelijkheden. 
     Foto’s en tekst Jan ten Kate 

Een losse lichtmeter... heeft zoiets nog wel zin 
met alle geavanceerde TTL-meetsystemen 
voor flits- én duurlicht, en niet te vergeten de 
directe controle via lcd-scherm en histogram? 
Pionier Gossen ziet nog steeds brood in de 
lichtmeter, en terecht.. Nu is er voor iedereen 
een lichtmeter op maat. Met de hier geteste 
Sixtomat F2 levert Gossen er in totaal zes 
waarvan deze € 299,— kost. 

Voor alle achtergronden lees het fototijdschrift 
FOCUS waar vooral studio fotografen er 
voordeel van hebben maar misschien toch ook 
iets voor jou? 


