
Voorwoord
Het nieuwe jaar is ingezet en ook ObjektiV is er weer bij.

Onze Foto Expo in V.C. De Fakkel is reeds aan z'n laatste weekend toe, dus ben je nog niet langs
kunnen komen dan zou ik me maar haasten, want de expo loopt nog maar t/m maandag 10
februari.

Ook de technologie van de camera's en software staat niet stil, en sinds de laatste nieuwsbrief
hebben we al vele nieuwigheden de revu zien passeren. Als voornaamste denk ik dan vooral aan
de nieuwe Fuji X-T1 , de Samsung NX30 , de Panasonic GH4 , en op medium format is er ook
wat moois bezig.

Wat betreft mijn in de vorige nieuwsbrief geschreven hoop voor nieuwe toetreders tot onze club....
Ik denk dat mijn Kerstwens uitgekomen is. We hebben er sindsdien 7 geinteresseerden bij.

In mijn ogen is 2014 alvast heel goed gestart.

Fotowedstrijd
Binnenkort loopt ook ons tweede thema "Avond/nachtfotografie" af, op donderdag 13 februari
houden we de stemming. Ik ben benieuwd naar de resultaten.

Ondertussen loopt ook het derde thema "Winter".... Eigenlijk ben ik zelfs nog meer benieuwd wat
er bij deze uit de bus zal vallen. Als het weer zo "zacht" blijft als nu... We zullen zien wie er het
creatiefst aangelegd is. Dit thema loopt echter nog tot in april, dus we hebben nog tijd.

 

Aansluitend hierbij nog even dit voor onze leden (en sympathisanten ook). Gezien dit thema's zijn
die toch vaak een statief vereisen wil ik er even op wijzen dat niet enkel onze camera's en lenzen
onderhoud nodig hebben. Ook een statief moet onderhouden worden, wil je dat deze nog vele
jaren mee gaat.

Daarom hier een link naar een artikel op LensRentals over hoe je het bestaan en de werking van
je statief kan "ondersteunen".  ;-)

http://www.lensrentals.com/blog/2012/06/the-care-and-feeding-of-your-tripod



Foto Expo V.C. De Fakkel
Zoals gezegd in het voorwoord, onze Foto Expo in V.C. De Fakkel loopt nog steeds en net zoals
vorige jaren mag ook deze editie weer gezien worden.

We zijn al bij het laatste weekend en we mogen deze tot op heden toch een groot sukses
noemen. Sinds het bestaan van onze club stijgt telkens weer het bezoekersaantal van onze
expo jaar na jaar. En dit jaar is dit ook geen uitzondering. Een ware opsteker voor onze leden.

Dus nogmaals, ben je nog niet langs kunnen komen, haast je maar, want de expo loopt nog maar
t/m maandag 10 februari.

Te bezoeken van vrijdag t/m maandag, telkens van 14:30u tot 17:00u. Op zaterdagen en
zondagen is er ook altijd iemand aanwezig zijn van de club.

Nieuwtjes
Zoals in het voorwoord vermeld zijn er ook deze maand nog heel wat nieuwe camera's
aangekondigd geweest.

Fuji X-T1 : na de komst van de Olympus E-M1 en de Nikon Df als retro verwijzingen naar de
klassieke (film) SLR kon Fuji niet achter blijven, met respect, het was ook Fuji die indertijd de
retro-look gestart heeft met z'n X-Pro1 ; volgens wat ik las heeft de X-T1 in grote lijnen de
zelfde features als de E-M1 (pro body, grote EVF, ...) , maar met een meer suksesvol
uitgevoerde functionaliteit in de retro-design dan die van de Df (die laten we eerlijk zijn bij
tijden verwarrend werkt)

Samsung NX30 : een "kantelbare" EVF waarmee ze deels Panasonic volgen (GX7) maar
met een klassiek blijvende body, een camera die een beetje teveel alles in 1 wil zijn naar
mijn smaak

Panasonic GH4 : nieuwe interatie met 1 groot verschil, nl 4k video ; wat ze op videogebied
doen, doen ze meestal goed, en dit zal niet anders zijn

Olympus E-M10 : het kleine broertje van de E-M1 en E-M5

Op medium format gebied, niet echt waar de meeste van onze leden mee bezig zijn, is er ook een
belangrijke evolutie merkbaar. Na jaren CCD sensoren te gebruiken, zoals vroeger ook de
DSLR's, waarbij hoge ISO's gemeden dienden te worden, schakelen de 2 grote merken (en 1
kleiner merk) toch eindelijk ook over op CMOS sensoren.

De camera's die deze (Sony) 50MPx sensor gaan gebruiken zijn de Hasselblad H5D-50c
en Phase One IQ250. En er zijn al geruchten te horen dat het kleine broertje Pentax hier niet wil
achterblijven en binnenkort met een 645D uit komt die ook deze sensor zal gebruiken. Dit belooft
voor de toekomst. 

Blog



Hieronder een resume van de recentste artikelen op onze blog.

 

(niets nieuws sinds onze vorige nieuwsbrief)


