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Inleiding 
 

Als fiere voorzitter kan ik zeggen dat ik trots kan zijn op onze fotoclub Xpose! Deze cursus 

is een rechtstreeks resultaat van het enthousiasme van onze leden.  

 

Dit jaar is tevens onze derde keer dat we deze cursus brengen. Deze cursus is nog niet 

compleet. Hij wordt mede dankzij jullie hulp aangevuld. Naast de basis wordt er dan ook 

gekeken naar wat jullie zelf graag willen bij leren. 

 

Met volle goesting gaan we 2019 in en kijken we uit naar een fantastisch jaar vol met 

creatieve en mooie foto’s! 

 

Gert Dekeyzer 

Lesgever en voorzitter Xpose 
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1 Welkom 
 

Welkom op de cursus digitale fotografie van fotoclub Xpose.  

 

Dit is geen uitgebreide theoretische cursus en je krijgt ook geen officieel erkend diploma.  

Wat is het dan wel? Het is een cursus voor mensen die echt interesse hebben in fotografie. 

Die al doende de camera willen leren kennen. En voor mensen die graag creatief bezig zijn.  

 

Bij het volgen van deze cursus zijn jullie ook automatisch lid van onze fotoclub. Al ben je 

nog maar een beginner, je bent meer als welkom ook deel te nemen aan onze andere 

activiteiten. 
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1.1 Opdrachten 
Om te oefenen hebben we enkele opdrachten die we met de club zelf doen. Geen enkel 

van de opdrachten is verplicht, maar ze zijn wel een aanrader als je graag vooruit wil en 

graag wil bijleren. 

1.1.1 Maandopdrachten 

 Januari: In het niets 

 Februari: Transparantie 

 Maart: Streetfood 

 April: Gaten 

 Mei: Vervlogen 

 Juni: Vergeten 

 Juli: … is boos 

 Augustus: Geflitst 

 September: Korrel 

 Oktober: Boog 

 November: Cover 

 December: Handelingen 

1.1.2 Wekelijkse opdracht 

Dagdagelijkse dingen, 3 foto’s per week 

1.1.3 Technische opdrachten 

Deze worden meegedeeld tijdens de lessen zelf 

 

1.2 Indienen foto’s 
Ten laatste om 18 uur de dag van de les of bijeenkomst zelf de foto’s mailen naar  

info@fotoclub-xpose.be. Of meebrengen op usb, maar minstens een kwartier voor aanvang 

les of bijeenkomst aanbieden.  

1.3 Bespreken foto’s 
Elke derde vrijdag is er een bijeenkomst om uitgebreid foto’s te bespreken. Ook bespreken 

we kort voor de les de foto’s even. 

1.4 Data 
 Vrijdag 15 februari 2019 

 Vrijdag 22 maart 2019 

 Vrijdag 24 mei 2019 

 Vrijdag 21 juni 2019 

 Vrijdag 27 september 2019 

 Vrijdag 25 oktober 2019 

 Vrijdag 29 november 2019 

 Vrijdag 13 december 2019 
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2 Misvattingen 
 

“Wat een mooie camera! Die maakt zeker mooie foto’s!” 

 

De camera is het stukje techniek dat de foto registreert. Maar het maken van de foto, dat 

doet enkel en alleen de fotograaf.  

 

Als fotograaf bepaal jij immers het onderwerp dat je fotografeert, de instellingen, de com-

positie, het kader, de belichting en bepaal je zelf het moment waarop je de foto maakt. 

Als je iemand die er niets van afweet het duurste toestel geeft dat er is, dan is de kans dat 

deze persoon ook meteen een topfoto maakt heel klein.  

 
 
 

Opdracht:  

 

 

Neem je camera. Zonder aan je instellingen te komen neem je een foto van je 

buurman.  

 

Wat zijn je bevindingen?   
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“Je kan pas deftig foto’s maken als je manueel fotografeert!” 

 

De M-stand is de manuele stand van de camera. In deze stand stelt de fotograaf zelf alle 

variabelen als diafragma en sluitertijd in. Naast de automatische stand, heb je ook nog de 

half-automatische standen; zoals de diafragmavoorkeuze stand en de sluitertijdvoorkeuze 

stand. Als je met één van deze standen fotografeert, neemt de camera een deel van je 

werk over en stelt een tweede variabele in. Stel jij het diafragma in, dan kiest je camera 

de sluitertijd, en andersom. 

 

Veel fotografen streven ernaar om te kunnen fotograferen in de manuele stand, want “dan 

kan je pas echt fotograferen”. Wat hierbij vergeten lijkt te worden, is dat je vaak snel moet 

reageren op veranderingen van het beeld, wat niet altijd lukt of kan en waardoor de foto 

bijvoorbeeld over- of onderbelicht wordt. 

 

Kies je voor een halfautomatische stand, dan ben je als fotograaf niet lui of minder goed. 

Misschien ben je juist slimmer. Omdat de camera een deel van je werk overneemt, hoef jij 

de tweede variabele alleen nog maar te controleren en in te springen wanneer het nodig 

is, maar hoef je er niet constant mee bezig te zijn. Dat betekent dat je aandacht over hebt 

voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld compositie of interactie met de personen die je fo-

tografeert, waardoor de foto misschien wel beter wordt dan in de M-stand. 

 

 

Opdracht:  

 

 

Wie kan al een beetje manueel fotograferen?  

 

Neem je camera. Zet hem in manuele stand. Vanaf nu krijg je 3 seconden de tijd 

om een foto te nemen van je buurman.  

 
Wat zijn je bevindingen?   
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“Als ik mijn camera goed instel, heeft de foto geen  

nabewerking nodig” 

 

De opvatting dat digitale foto’s nooit nabewerking vereisen is er één die bij sommige men-

sen lastig te doorgronden is. Net als in het analoge ‘tijdperk’, vereist een digitale foto vaak 

nog steeds een bepaalde ‘ontwikkeling’, net zoals dat negatieven ontwikkeld werden met 

bepaalde chemicaliën.  

 

Een JPEG die uit je camera komt rollen, is in feite ook een ontwikkelde foto. Wanneer je 

een foto maakt, wordt het ‘negatief’ van de gemaakte foto namelijk ontwikkeld volgens 

een bepaalde standaard (met een bepaalde hoeveelheid contrast, kleurhelderheid, ver-

scherping, etc.) en daarna opgeslagen als een JPEG. Jij hebt echter weinig (of soms zelfs 

geen) invloed op die ‘standaard’ ontwikkel-instellingen, en dus heb je niet de volledige 

controle over het (perfecte) eindresultaat. 

 

Door te fotograferen in RAW heb je deze controle weer terug en kun je het maximale 

resultaat uit de foto halen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, wat vaak wel het 

geval is bij de bewerking van een JPEG. 

 

 

Opdracht: 

 

 

Wij gaan voorlopig fotograferen in JPEG. Later gaan we onze foto’s in RAW ne-

men.  

 

Zoek uit hoe je je camera instelt op JPEG of RAW en stel hem in op JPEG. 

 

  



 Digitale fotografie – Fotoclub Xpose  

 2019 11 

 

“Van een slechte foto maak je met nabewerking wel een goede foto” 

 

Tegenover de fotografen die denken dat een foto geen nabewerking vereist, staan vaak de 

personen die denken dat de camera-instellingen niet meer belangrijk zijn en de nabewer-

king hun redmiddel is.  

 

Ook al klopt het dat in de nabewerking heel veel mogelijk is, is het wel zo dat de informatie 

die je nodig hebt voor de nabewerking in de foto moet zitten. Is een foto ernstig overbe-

licht, dan bevat de foto op die pixels geen kleurinformatie meer (de pixel is puur wit), en 

kan deze ook in de nabewerking dus niets meer ‘terughalen’ of oplappen.  

 

Andersom: als een foto ernstig onderbelicht is en je gaat deze in de nabewerking lichter 

maken, dan versterk je de ruis. Bovendien kun je in de nabewerking je compositie of 

standpunt niet of nauwelijks meer aanpassen.  

 

In de nabewerking kun je dus van een goede foto een perfecte foto maken, maar van een 

slechte foto kun je nooit een goede foto maken.  

 

Staat iets in de weg of is er een ander storend element? Verplaats het element of zorg dat 

het niet zichtbaar is op de foto. Die enkele minuut extra werk in het echt scheelt je waar-

schijnlijk later vele uren achter de computer. 

 

 

Opdracht:  

 

Neem een foto van je buurman. Neem je tijd hiervoor zodat de foto zo goed mo-

gelijk is. Op het einde van de lessenreeks maken we opnieuw deze foto. Bewaar 

deze foto goed, dan kunnen we achteraf de foto’s vergelijken.   
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3 De camera 

3.1 Werking Camera 

3.1.1 Geschiedenis 

Het woord camera komt uit het Latijn en is het eerste woord van de oorspronkelijke uit-

drukking camera obscura ("donkere kamer"). 

 

Zo'n donkere kamer is een ruimte die geheel verduisterd is, met een klein gaatje in de 

wand. Is er buiten voldoende licht, dan ziet men op de muur tegenover het gaatje een 

beeld van de buitenwereld. 

 

Camera obscura 

 

De camera obscura werd beschreven in een manuscript van Leonardo da Vinci. Het origi-

nele manuscript van Da Vinci bestaat niet meer, maar er is een vertaling uit 1797 bekend 

van de natuurkundige Venturi. Ook in de Griekse oudheid (Aristoteles) waren er echter al 

beschrijvingen van afbeeldingen door een klein gaatje op de wand van een donkere kamer. 

Wordt het gaatje groter gemaakt, dan wordt het beeld helderder, maar ook minder scherp. 

De oplossing daarvoor is het gaatje van een positieve lens te voorzien. 

 

Vanaf de 16e eeuw werd de camera obscura met matglas en lens gebruikt als hulpmiddel 

voor schilders en tekenaars. Door een geprojecteerd beeld op dun papier over te trekken 

was men in staat perspectivisch juiste tekeningen te maken.  

 

Na de ontwikkeling van het fotografische chemische procedé werd de camera gebruikt 

om fotografie mee te bedrijven. 
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Camera obscura 

 

 

 

 

Camera obscura 
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3.2 Camera in het heden 
Momenteel zijn er grofweg drie soorten camera's te onderscheiden.  

3.2.1 Compact camera 

Een compactcamera is een klein fototoestel waarmee je snel en eenvoudig foto's maakt 

met een vaste lens. De compactcamera is een veelzijdige camera voor het eenvoudig en 

snel maken van foto's. Ben je op zoek naar een camera waarmee je makkelijk foto's kan 

maken? Het merendeel van deze camera's beschikt over een automatische modus die de 

juiste instellingen voor je kiest.  

3.2.2 Spiegelreflex 

Wanneer je de flexibiliteit wilt van een verwisselbare lens, kun je naar spiegelreflexcame-

ra's kijken. Een spiegelreflexcamera, ook wel DSLR of SLR genoemd, is een veelzijdige 

camera met een verwisselbaar lenzensysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om van 

verschillende beeldhoeken en brandpuntafstanden gebruik te maken. Daarnaast onder-

scheidt de camera zich vaak door de snelheid van het focussysteem en de beeldverwerker. 

De beelden zijn van een hoge kwaliteit, net als de systemen in de spiegelreflexcamera zelf. 

Hierdoor heb je niet alleen een duurzaam systeem, maar ben je ook flexibel om de foto 

geheel naar je eigen hand te zetten. 

3.2.3 Systeemcamera 

Systeemcamera's hebben ook een verwisselbaar lenzensysteem, maar zijn compacter van 

formaat dan spiegelreflexcamera's. Systeemcamera's, ook wel hybride camera's genoemd, 

zijn compacte camera's met een verwisselbaar lenzensysteem. Dit betekent dat je met een 

grote verscheidenheid aan lichtwaardes en brandpuntafstanden kunt fotograferen. Het 

grote verschil met de klassieke spiegelreflexcamera is dat systeemcamera's geen spiegel 

meer hebben. De beelden vind je nu door de elektronische viewfinder of op het LCD-scherm 

in plaats van de optische zoeker. Hiermee is veel ruimte gecreëerd, waardoor de body's en 

de lenzen compacter zijn geworden. 
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Werking camera - ©Vinkacademy 

 

 

Onze cursus is voornamelijk gericht op spiegelreflex en systeemcamera’s omdat je deze 

makkelijk manueel kan instellen naar believen. Er zijn natuurlijk ook compact camera’s die 

dat kunnen. 
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4 Compositie 
 

Even geruststellen. Als je begint met fotograferen en zeker als je met een spiegelreflex of 

systeemcamera werkt, kunnen de eerste resultaten nogal teleurstellend zijn. De foto’s zijn 

te donker of onscherp, er staan afgesneden hoofden op en ontbrekende vingers, of de 

kleuren lijken en niet op. Ergst van al, je buurman heeft dezelfde foto’s genomen en die 

zien er veel beter uit.  

 

Heb je dan toch een miskoop gedaan? Natuurlijk niet! Je buurman heeft deze cursus ge-

woon wat eerder te pakken gekregen dan jij! En nu ga je hem inhalen. Elk toestel heeft 

wel een automatische stand. Daarin zijn de instellingen zo gekozen dat je het meest kans 

maakt op een geslaagde foto. Kies voor die stand en hou je nu even alleen bezig met de 

omkadering van je foto, of zoals ze zeggen: de compositie. 

4.1 Wat is compositie 
Bij compositie gaan we onderwerpen een plaats geven zodat het beeld één mooi geheel 

vormt. Compositie zorgt er mee voor dat de foto aangenaam is om te bekijken. 

 

Een juiste compositie zorgt er ook voor dat de aandacht naar de juiste plek gaat. Je gaat 

op zoek naar de essentie van de foto. 

 

 

Compositie  
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4.2 Verschillende manieren 

4.2.1 Regel van derden  

Voor de regel van derden verdeel je het beeld zowel horizontaal als verticaal in drie. Je 

krijgt nu een raster van 9 vlakken van gelijke grootte.  

      

 

Volgens de regel van derden wordt de horizon geplaatst op een lijn van het raster en het 

onderwerp op een snijpunt. De foto is meer in balans en minder saai.  

 

      

 

Door het standpunt te variëren kun je de horizon tevens op de bovenste lijn van 1/3 plaat-

sen 
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Compositie volgens de regel 

van derden. De ogen bevin-

den zich op een van de sterke 

punten (witte cirkel) en de 

onderarm ligt horizontaal op 

één derde 

 

 

 

 

 

 

 

De vlieger is precies op het 

bovenste linkersnijpunt ge-

plaatst 

 

 

 

 

 

 

De kasteeltoren is op het 

rechtersnijpunt geplaatst, de 

reflectie vult de onderste 

helft van het beeld. De hori-

zon is niet op de 1/3 of 2/3 

hoge lijn geplaatst, het zwart 

zou de overhand krijgen of 

de reflectie zou er aan de an-

dere kant af vallen. Een com-

promis dat gedeeltelijk met 

de ‘regels’ breekt. 
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4.2.2 Gulden snede 

 

Bij de regel van derden zijn alle 9 vakken gelijk, maar bij de gulden snede is dat niet zo. 

Daar liggen alle lijnen net iets meer naar binnen waardoor het middelste vlak het kleinste 

is. Het is (net als bij de regel van derden) de bedoeling dat je de lijnen en objecten in je 

foto zo veel mogelijk langs deze lijnen en op kruispunten legt. 

 

De verhouding tussen lijn a en b is gelijk aan de verhouding tussen b en c 

 

 

In de 13de eeuw vond de Italiaanse wiskundige Fibonacci een getallenreeks die een merk-

waardige deling opleverde, het zogenaamde getal phi. Als je de getallenreeks 1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377... bekijkt, dan stel je al vlug vast dat elk getal 

bestaat uit de som van de twee vorige getallen.  

 

En als je twee opeenvolgende getallen deelt, dan krijg je een quotiënt dat 0,618034… of 

1,618034 bedraagt. Dit getal phi was al veel langer bekend, want de Egyptenaren gebruik-

ten deze verhouding bij de bouw van hun piramiden. 
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Je mag zuchten, want hier eindigt de les wiskunde. Maar het is een feit dat verhoudingen 

volgens de regel 0,618034 tot 1 een harmonieus beeld geven. En dus werd deze zoge-

naamde gulden snede gebruikt in de architectuur (de Dom van Freiburg is helemaal vol-

gens deze verhouding gebouwd). 

 

      

 

 

 

 

 

Opdracht: 

 

Maak drie foto’s volgens de regel van derden of de gulden snede. Minstens 1 foto 

moet een portretfoto zijn.  
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4.2.3 Voorgrond en achtergrond 

      

 

4.2.4 Lijnen 
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4.2.5 Houd het simpel 
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4.2.6 Kom dichterbij 

      

4.2.7 Licht en donker 
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4.2.8 Verander gezichtspunt 

 

4.2.9 Reflecties 
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4.3 Geef de essentie weer 
De eerste vragen die je voor jezelf moet beantwoorden is: Waarom heeft deze scène mijn 

aandacht getrokken? Waarom ben ik gestopt en wil ik een foto nemen? 

 

      

 

4.4 Compositie met kleur 
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Opdracht: 

 

Deze laatste foto van de potloden is gemaakt door Murielle. Hoe zou zij dit ge-

daan hebben? Maak tegen volgende les ook zo’n foto met dat effect.  
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4.5 Beeldverhoudingen 
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4.6 Sterke vormen 
Driehoeken, V-vorm, diagonalen en Bogen i.p.v. cirkels. Als je dat in je foto hebt wordt de 

foto sterker en krijg je een mooier beeld.  
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5 Je camera instellen 
 

Je maakt het fotograferen zo moeilijk als je zelf wil. Je kan hem volledig automatisch in-

stellen. Halfautomatisch en manueel.  

5.1  Automatisch 
De simpelste camera’s hebben vaak enkel de automatische stand. Denk maar aan die 

kleine compact camera die perfect in je zak past en die je meeneemt op vakantie. Of denk 

maar aan de camera op je gsm.  

De camera werkt volledig autonoom en bepaalt zelf de belichting en past automatisch alle 

waarden aan.  

Deze stand is vooral handig voor beginnende fotografen. Als je wat beter vertrouwd bent 

met je camera loont het zeker om in specifieke omstandigheden naar halfautomatisch te 

gaan of zelf volledig manueel. Denk maar aan sportfotografie of die wazige foto’s van 

spelende kinderen. 

5.1.1 Scènestand 

Speciaal voor die beginnende fotografen heb je soms ook verschillende scénes-instellingen. 

Bijvoorbeeld portret, vuurwerk, kaarslicht, … Het kiezen van de juiste stand verhoogt de 

kans op een betere foto en verlost u van heel wat denkwerk.   

 

De camera werkt misschien wel vol automatisch, maar hij weet niets van de situatie af. Zo 

kan de camera gaan flitsen terwijl je juist een leuke sfeerfoto wou. Het kiezen van de juiste 

stand is dan ook essentieel voor een goede foto.  
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5.2 Sluitertijd, diafragma en ISO 
Deze drie waarden zorgen er voornamelijk voor dat je een goed belichte foto hebt. Zij 

zorgen ervoor dat er voldoende licht op de senor valt voor een mooi belichte opname. Al 

werken we automatisch of manueel. Deze drie waarden worden steeds gebruikt.  

 

Sluitertijd, diafragma en ISO dienen als het om licht gaat hetzelfde doel. Meer of minder 

licht in je camera laten vallen.  

 

Sluitertijd, diafragma en ISO zijn op deze wijze dus verbonden met elkaar. Zo kan je bv. 

toch dezelfde belichting aanhouden als je een van die waarden aanpast door een andere 

waarde omgekeerd aan te passen.  

 

Als je een snellere sluitertijd neemt, dan komt er minder licht binnen. (er is minder tijd 

voor het licht om op de sensor te vallen) Dat kan je compenseren door een groter dia-

fragma of een hogere ISO in te stellen.  

 

We gaan bekijken wat diafragma, sluitertijd en ISO juist doen. We gaan daar geen inge-

wikkelde berekeningen voor doen. Dat is helemaal niet zo interessant. We gaan kijken 

welke invloed die dingen hebben voor het licht. Dat is wel interessant. 
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5.3 Diafragma 
Het diafragma is de lensopening. De diafragmagetallen worden weergegeven door het getal 

met de notatie ‘f/’ ervoor. 

 

Je mag het vrij letterlijk nemen de lensopening. Deze lensopening kan je vergelijken met 

de pupillen van je oog. Op een zonnige dag met veel licht heb je kleine pupillen zodat het 

licht niet te fel is om naar te kijken. Is het donker, dan worden je pupillen groter zodat je 

beter kan zien. Dat is bij het diafragma net zo.  

 

5.3.1 Licht 

Hoe groter de lensopening of het diafragma is, hoe meer licht de camera in kan. 

Opgepast! Hoe groter het diafragma, hoe kleiner het diafragmagetal is, Dat is even omge-

keerd denken. 

 

Als voorbeeld: f/2,8 is een groot diafragma en f/22 een klein diafragma. 

 

 

Afb. 1 Een groot diafragma is een grote opening. Hierbij hoort een laag getal. 

Een klein diafragma is een kleine opening. Hierbij hoort een hoog getal. 
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5.3.2 Scherptediepte 

Met het diafragma kunnen we zorgen dat ofwel alles scherp is ofwel een deel scherp en 

een deel wazig is. 

 

We kunnen bijvoorbeeld de achtergrond wazig maken door dicht bij het onderwerp te staan 

en een groot diafragma te hebben bijvoorbeeld f/2,8. Hier is dan weinig scherptediepte.  

 

 

Afb. 2 Wazige achtergrond - Diafragma f/2,8 
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In een landschap kan je zorgen dat alles even scherp is en dat je veel scherptediepte 
hebt. 

 
Afb. 3 Zowel het paaltje vooraan als de bomen achteraan zijn scherp - Dia-

fragma f/22 

5.3.3 Andere effecten 

Met een heel klein diafragma (groot getal) kan je naast scherptediepte ook een leuke ster-

vorming krijgen in de straatverlichting of in de zon. 

 

Afb. 4 Er is een mooie stervorming van de zon – Diafragma f/16 
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5.3.4 Stops 

“Stops” is een heel abstracte term. Het enige wat voorlopig even belangrijk is, is dat één 
stop de stap tussen de verschillende instellingen van het diafragma, sluitertijd en ISO is. 

Vroeger kon de sluitertijd, het diafragma en de ISO vrijwel alleen met hele stops inge-
steld worden. Tegenwoordig zijn de digitale camera’s op 1/3 stop instelbaar. Om het 
makkelijk te maken rekenen we later in de cursus met hele stops. 

Dit zijn de stops voor het diafragma: 

f/1 – f/1,4 – f/2 – f/2,8 – f/4 – f/5,6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f/32 – f/44 – f/64 

  Licht  <--->  Donker 

Weinig scherpte <--->  Veel scherpte 

  
 

5.3.5 Halfautomatisch 

Wij gaan onze camera op stand A of AV zetten op de camera. Hierdoor bepalen wij zelf het 

diafragma van onze camera. De rest doet hij nog steeds automatisch.  

 

 

 
 

 

Opdracht: 

 

Stel je camera in op de halfautomatische stand waarbij je controle hebt over het 

diafragma. 

 

Maak een foto waarbij de voorgrond scherp is en de achtergrond wazig.  

 

Maak een foto waarbij de voorgrond wazig is en de achtergrond scherp. 

 

Maar een foto waarbij zowel de voorgrond als de achtergrond scherp is.  
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5.4 Witbalans 
Voor we verder gaan naar de sluitertijd bekijken we eerst de witbalans.  

 

We hebben intussen al geleerd hoe we een mooie compositie kunnen maken en hoe we 

mooie effecten kunnen creëren met behulp van het diafragma. We beginnen er al iets van 

te kunnen, niet? Maar waarom zijn mijn foto’s zo geel of blauw soms? Dit heeft te maken 

met je witbalans, ook wel als WB afgekort.  

 

5.4.1 Wat is witbalans? 

Elke lichtbron heeft een ander soort kleur licht, een andere kleurtemperatuur. Als je een 

lamp koopt kan je bijvoorbeeld kiezen tussen warm wit of koud wit. Ook als je buiten bent 

geeft de zon niet altijd hetzelfde licht. Bij zonsondergang geeft de zon een veel warmer 

licht. Ook een bewolkte dag of zelfs in de schaduw staan heeft invloed op de kleurtem-

peratuur van het licht. 

 

De witbalans geeft aan welke kleur wit is en wordt weergegeven met een temperatuur in 

de maat Kelvin.  

5.4.2 Op onze camera 

Op onze camera vinden we verschillende symbolen terug als we gaan kijken in het menu 

van de WB. Deze symbolen schetsen vrij duidelijk in welke situatie je deze witbalans het 

beste gebruikt.  

 

 

 

 

Schaduw  

of grijs en dichtbewolkt 

 

Bewolkt 

 

Daglicht 

 

Flits 

TL-verlichting 

Zonsopgang/ondergang 

 

Gloeilamp 

Kaarslicht 
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Deze drie foto’s zijn genomen onder identieke omstandigheden maar met een andere WB. 

 

 

 

Hier staat de WB op schaduw 

 

 

 

 

 

 

Hier staat de WB op gloei-

lamp. 

 

 

 

 

 

 

Hier staat de WB op TL-

verlichting.  

 

Let dus op, je creëert geen warme en gezellige sfeer door je witbalans op gloeilamp te 

zetten. Hij haalt het warme dan juist weg.  

 

Fotografeer je in RAW? Dan kan je de WB achteraf nog makkelijk zonder kwaliteitsverlies 

aanpassen.  

 

Opdracht: 

 

Maak verschillende foto’s van je buurman, telkens op een andere plaats in de 

zaal met verschillend licht. Zoek hierbij de meest correcte WB. 

 

Weetje: Straatverlichting heeft geen blauw.  
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5.5 Sluitertijd 
De sluiter is een soort gordijn dat voor de sensor hangt en ervoor zorgt dat er geen licht 

op die sensor valt. Op het moment dat het gordijn open gaat valt er licht op de sensor en 

wordt de feitelijke foto gemaakt. De tijd dat dit gordijn open is, is de sluitertijd. 

5.5.1 Licht 

Hoe trager de sluitertijd is, hoe meer licht er je camera binnen kan komen. 

Hoe sneller je sluitertijd, hoe minder licht er in je camera kan komen. 

 

 

 

 

 

Wil je stabiel kunne fotograferen met een langere sluitertijd, 

dan zet je de camera op een statief om zo bewegingson-

scherpte te voorkomen. 
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5.5.2 Beweging 

Met een snellere sluitertijd kunnen we de beweging bevriezen zodat hij mooi scherp is. Met 

een trage sluitertijd kunnen we beweging weergeven.  

 

Beweging kan aan de fotograaf liggen. De meeste fotografen kunnen met een sluitertijd 

tot 1/60 nog scherp uit de hand fotograferen. Bij een tragere sluitertijd wordt het moeilij-

ker. Een andere manier om de juiste sluitertijd voor een scherpe foto te bepalen is 1/brand-

puntsafstand. 

Beweging kan ook aan het onderwerp liggen en dan heb je drie mogelijkheden.  

- De beweging bevriezen: Alles scherp 

- Beweging suggereren: Onderwerp wazig 

- Meetrekken of pannen: Onderwerp scherp rest wazig 

 

Afb. 5 Pannen 
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5.5.3 Andere effecten (met lange sluitertijden) 

 Met een lange sluitertijd kan je mensen laten verdwijnen uit je foto. Als deze niet op dezelfde 

plaats blijven staan.  

 Je kan met een lange sluitertijd zorgen voor een mooi glad wateroppervlak.  

 Het water van waterval krijgt een mooie waas.  

 Je kan prachtige foto’s maken en achteraf combineren in de nabewerking om mooie startrails te-

voorschijn te toveren. 

 Lightpainting en spelen met staalwol 

 

 

    
 

    
 

 

  



 Digitale fotografie – Fotoclub Xpose  

 2019 42 

 

5.5.4 Stops 

Ik begin met een sluitertijd van 1 seconde.  Dit is eenvoudig weergegeven als ‘1’ 

Als we die tijd halveren levert dat een halve seconde op, ofwel weergegeven als ‘1/2’ 

Als we vervolgens die tijd opnieuw halveren levert het een kwart seconde op: 1/4 

Wederom de tijd halveren levert een achtste seconde op: 1/8 

 

4000”-2000”-1000”-500”-250”-125”-60”-30”-15”-8”-4”-2”-1” 

1”–1/2–1/4–1/8–1/15–1/30–1/60–1/125–1/250–1/500–1/1000–1/2000–1/4000 

  Licht  <--->  Donker 

Beweging <--->  Bevriezen 

5.5.5 Halfautomatisch 

Wij gaan onze camera op stand S of TV zetten op de camera. Hierdoor bepalen wij zelf de 

sluitertijd van onze camera. De rest doet hij nog steeds automatisch.  

 

Opdracht: 

 

Maak verschillende foto’s in verband met beweging. 

 

- De beweging bevriezen: Alles scherp 

- Beweging suggereren: Onderwerp wazig 

- Meetrekken of pannen: Onderwerp scherp rest wazig 
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5.6 Iso-waarde 
 

De sensor van een camera is gevoelig voor licht. Die gevoeligheid kan indien gewenst versterkt worden. Door het 

signaal van de sensor te versterken kan je met minder licht een foto maken.  Simpel gezegd: je maakt de sensor 

gevoeliger. Hoe gevoeliger de sensor gemaakt wordt, hoe minder licht je nodig hebt voor een goed belichte foto. 

5.6.1 Licht 

Hoe hoger de ISO-waarde hoe gevoeliger je sensor is en hoe meer licht je hebt.  

5.6.2 Ruis 

Hoe hoger de ISO-waarde hoe meer ruis/korrel dat je hebt in je foto. Die ruis is eigenlijk 

een soort kwaliteitsverlies. Toch kan je ook bewust voor een hogere ISO-waarde kiezen 

als effect om je foto wat meer korrel te geven, bij een zwartwit foto geeft dit wel een mooi 

en sterk effect.  

5.6.3 Stops 

50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800 – 25600 – 51200 

Donker  <--->  Licht 

Weinig ruis <--->  Veel ruis 

5.6.4 Automatisch?  

Je kan je ISO-waarden automatisch instellen op je camera. Als is dit niet altijd aan te 

raden. Zo kan je thuiskomen met prachtige foto’s waar toch een beetje te veel ruis op zit 

terwijl op dat moment je diafragma meer open kon of de sluitertijd wat langzamer.  
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6 Lichtmeting 

 

6.1 Lichtmeting door camera 
 

Diafragma + Sluitertijd + ISO = Belichting 

 

Het is belangrijk dat je op voorhand wat nadenkt over wat je wil doen, “Think before you 

shoot!”. Dan is het ook wel handig als je weet waarvoor deze waarden dienen. Zo kan je 

al enkele waarden vastzetten. 

 

Bijvoorbeeld: Je wil een bloesem fotograferen met weinig scherptediepte en geen ruis.  

Dan kan je de diafragma bv. op f/2,8 zetten en de ISO op 100. Dan rest alleen nog de 

juiste sluitertijd te kiezen voor een correcte belichting. Dan kan je vinden na meermaals 

te proberen. Of met de handige lichtmeter in je camera. 

 

 

Afb. 6 Lichtmeter in de camera 

 

Het principe is eigenlijk heel simpel.  

 -1: 1 stop onderbelicht (links) 

 0: Correct belicht 

 +1: 1 stop overbelicht (rechts) 

 

Als we verder gaan met ons voorbeeld van juist. Dan moeten we enkel nog draaien aan 

onze knop voor de sluitertijd tot de lichtmeter op “0” staat. 

 

Ook hier is het weer belangrijk om te kijken wat we willen fotograferen.  

Wil je een mooie blauwe lucht fotograferen dan kan je beter 2 stops onderbelichten (-2). 

Indien je onderwerp dan te donker wordt kan je wel bijflitsen. Zo heb je een mooie blauwe 

lucht en toch een mooi belichte voorgrond.  
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6.1.1 Onderbelichten 

 Lucht: dan wordt die mooi blauw 

 Portret van getint persoon: De camera kan niet “zien” hoe licht of hoe donker je onderwerp is en 

gaat daarom de fout in met de “correcte belichting” 

 Zonsondergang: Anders wordt de zon te sterk en het landschap te licht 

 Donkere onderwerpen in donkere omgeving 

6.1.2 Overbelichten 

 Sneeuw: Anders wordt hij grijs 

 Lichte onderwerpen in lichte omgeving 

 Op een helder dag als je onderwerp in de schaduw staat 

De lichtmeter moet dus niet altijd op “0” staan. Je moet kijken hoe de situatie van je 

omgeving is. 

 

Opdracht:  

 

In een donkere zaal met gezellig sfeerlicht wat doe je dan als je kijkt naar je 

lichtmeter? Probeer dit eens uit. 

 

 

 

Je kan in je camera ook verschillende opties aanduiden op welke manier hij het licht meet.  

Voor ons volstaat het om je camera op Matrix of meervlakslichtmeting in te stellen. Die 

instelling is gemaakt om iets anders te meten dan een onderwerp dat direct in het midden 

staat.  

 

De camera verdeelt het gehele beeld in zones en vergelijkt de lichtmeting van al deze 

zones met de algehele belichting. Waarbij het focuspunt ook een belangrijke factor speelt. 

Iedere camera of merk heeft een net iets andere manier van meten, maar veel verschillen 

zitten er voor de gebruiker niet in. 
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6.2 Histogram 
Je kan op je camera instellen om je histogram weer te geven bij je foto die je getrokken 

hebt. Dit is heel handig omdat het schermpje van je camera niet altijd even betrouwbaar 

is. Zo kan je snel de belichting nog eens nakijken zodat je thuis niet voor  

 

Een histogram is een grafiek die verdeeld is over 5 stops licht, van -2 tot 0 en van 0 tot 

+2, net zoals je op de lichtmeter van je camera ziet. Dit is het dynamisch bereik van de 

sensor (hoewel er meestal nog een stop links en rechts te halen valt als je in RAW-formaat 

fotografeert). 

 

 

 
 
 
Is je histogram te veel naar links dan is hij onderbelicht, 
te veel naar rechts overbelicht en in het midden is hij 
goed belicht.  
 
Ook hier moet je ook weer kijken naar je omgeving.  
Heb je een zwarte achtergrond dan zal het histogram ook 
in het midden staan maar met een piek aan de linker-
kant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een smal histogram is een laag contrast en een breed histogram is een hoog contrast. 
 
 
 
Opdracht:  
 
Zoek eens uit hoe je het histogram kan tevoorschijn toveren op je camera. 
 
 
 
 
 
Een HDR-foto combineert een onderbelichte, juist belichet en overbelichte foto. Daardoor 
zit er veel meer info in de HDR-foto en kan je er veel meer uit halen in de nabewerking.  

Afb. 7 Histogram 
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6.2.1 Op rechts belichten 

 

Dis is enkel als je in RAW fotografeert en de foto’s nabewerkt. Voorlopig fotograferen we 

nog steeds in .jpg en bewerken we de foto’s nog niet na. 

 

De verdeling van beeldinformatie (bits) over het histogram is niet evenredig. In het don-

kere gedeelte zit relatief weinig informatie, in het lichte deel veel. Een foto van 8 bits heeft 

in totaal 256 helderheidswaarden te verdelen in het histogram. Stel dat de sensor een 

dynamich bereik heeft van 6 stops, dan zitten in de laatste, lichtste stop 128 helderheids-

waarden, en in de eerste, donkerste stop maar 4 helderheidswaarden. De 256 helderheden 

worden dus niet netjes door 6 gedeeld, maar steeds door de helft. Waardoor de helft van 

alle beeldinformatie in de laatste stop zit!  

 

 
Afb. 8 Dynamisch bereik 

 

Dit betekent dat we zo kunnen belichten dat het histogram zo veel mogelijk aan de rech-

terkant zit. Meestal moeten we daarvoor iets overbelichten. Op het scherm ziet de foto er 

dan vlak en overbelicht uit. Dat is even wennen. In de nabewerking kan de RAW foto weer 

donkerder gemaakt worden. 

 

Door dus zo te belichten dat het histogram zover mogelijk naar rechts zit, krijg je zoveel 

mogelijk bits en helderheidswaarden in je bestand. Natuurlijk moet je hierbij wel oppassen 

dat het histogram niet te ver naar rechts schuift, Het histogram moet net los blijven van 

de rechterkant. Anders krijg je overbelichte uitgebeten hooglichten, en die zijn in principe 

niet terug te halen.  
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6.3 Belichtingscompensatie 
 

Dit is niet hetzelfde als over en onderbelichten! De belich-

tingscompensatie zorgt ervoor dat je wit witter wordt en je zwart 

zwarter.  

 

De lichtmeter in je camera zal altijd dat waarop het licht geme-

ten is, proberen weer te geven als 18% grijs, middengrijs.  

 

Als je dus op volautomatische stand een foto neemt van een grijskaart, een wit blad papier 

of een zwart blad papier: het resultaat gaat 3x hetzelfde zijn: middengrijs.  

 

Als je de werkelijkheid wil weergeven, is dit overduidelijk niet wat je wil. Om het witte blad 

als wit op de foto weer te geven, zal je dus een belichtingscorrectie moeten toepassen; er 

moet méér licht doorgelaten worden, +2 ev dus (bvb), bij het zwarte papier is de redene-

ring omgekeerd. 
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7 Manueel fotograferen 
 
Nu we als iets meer weten over diafragma, sluitertijd en ISO, is de stap naar manueel fo-
tograferen helemaal niet zo groot meer. We weten nu wat deze waardes doen dus nu 
kunnen we bewust onze instellingen kiezen en op elkaar afstemmen.  
 
Diafragma + Sluitertijd + ISO = Belichting 

 
In het heel kort uitgelegd: 

 Diafragma: Scherpte-diepte 

 Sluitertijd: Beweging 

 ISO: Ruis en korrel 

Allemaal dienen ze om meer licht binnen te krijgen.  
 
Om manueel te fotograferen zetten we onze camera op de “M”-stand.  
 

7.1 Enkele oefeningen 
 
In deze oefeningen werken we met stops. Dat is belangrijk om te begrijpen hoe de ver-
schillende waardes met elkaar samenwerken.  
 
Hier de verschillende stops nog eens op een rij, dan moet je niet steeds terugbladeren.  
 
Diafragma: 

f/1 – f/1,4 – f/2 – f/2,8 – f/4 – f/5,6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f/32 – f/44 – f/64 

Sluitertijd: 

4000”-2000”-1000”-500”-250”-125”-60”-30”-15”-8”-4”-2”-1” 

1”–1/2–1/4–1/8–1/15–1/30–1/60–1/125–1/250–1/500–1/1000–1/2000–1/4000 

ISO: 

50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800 – 25600 – 51200 
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Oefeningen: 

 
Ons lichtmetertje zegt dat we een goede belichting hebben, toch duikt er een 
probleem op. De lens die we gebruiken heeft een max. diafragmaopening van 
f/4.  
 
Welk probleem kunnen we hier hebben en wat kunnen we hieraan doen? Dit 
zijn onze instellingen: 
 
 
Portretfoto  
D: f/4 S: 1/15 ISO: 100 

 

 

 

 

 

 

 

Landschapsfoto 

D: f/16 S: 1/500 ISO: 800 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Racewagen 
D: f/22 S: 1/4000 ISO: 3200 
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In de praktijk als je wat meer gewend bent aan je instellingen moet je zo geen uitge-
breide berekening meer maken.  
 
“Think before you shoot!” is onze slogan. Je denkt dus eerst na wat je wil fotograferen of 
wat je bedoeling is en vandaaruit kan je de instellingen bepalen.  
 
 
Enkele voorbeelden van situaties?  
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8 Lenzen 
 

8.1 Is het nu lens of objectief? 
 
De woorden lens en objectief worden in de fotografie vaak door elkaar gebruikt. Wat is 
het verschil dan? Een lens is namelijk een onderdeel van het objectief. In 1 een objectief 
zitten meerdere lenzen afgestemd op elkaar die zorgen voor de optische eigenschappen 
van dat objectief.  
 
En toch blijven we lens zeggen. Dat klinkt gewoon iets beter. Niet?  
 

8.1.1 Wanneer gebruik je welke lens?  

 
Er zijn zoveel soorten lenzen. Elke lens heeft zijn eigen unieke eigenschapen. Alleen het 
aanbod van verschillende lenzen is een echte puzzel wanneer je er geen kennis van hebt.  
 
Een goed uitgangspunt om te beginnen als beginnende fotograaf is niet om te kijken 
welke lenzen er allemaal zijn. Maar wat heb ik zelf als fotograaf voor mijn foto’s nodig.  
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8.1.2 Waarop letten? 

 
Brandpuntsafstand 
 
Dit klinkt nog even als Chinees, maar wordt zo meteen wel duidelijker aan de hand van 
voorbeelden. De brandpuntsafstand is de technische weergave van de beeldhoek. Hoe 
groter de beeldhoek, hoe ruimer het beeld op je foto is.  
 
De brandpuntsafstand wordt uitgedrukt in aantal mm. Een kitlens van 18-55mm heeft 
bijvoorbeeld een brandpuntsafstand van 18 tot 55 mm. 
 
Je kan ook lenzen kiezen met een vaste brandpuntsafstand. Zoals de 50mm (Plastic fan-
tastic). 
 

 Hoe lager die waarde, hoe groter de hoek, hoe minder zoom 

 Hoe hoger die waarde, hoe kleiner de hoek, hoe meer zoom 

 
 

 
Lichtsterkte 
 
Dit heeft te maken met de grootst mogelijk opening van je diafragma op die lens. Of een 
laag diafragmagetal. Ben je hier niet helemaal bij mee? Bekijk dan even hoofdstuk “5.3 
Diafragma” nog eens. 
 
Hoe groter je diafragma open kan, hoe lichtsterker je lens.  
 
Heeft de lens een vast diafragmaopening of verkleint de opening naarmate je inzoomt?  
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Opdracht: 

 
Neem je camera. Ga voor iemand staan, zoom helemaal uit en neem een portretfoto. Zoom nu je 
lens helemaal in en ga achteruit tot je de persoon kan fotograferen zodat hij even groot is in ver-
houding als bij de eerste foto. 
 
Wat merk je op? 
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8.2 Verschillende soorten lenzen 
 

In het algemeen zijn er twee type objectieven, zoomlenzen en lenzen met een vaste brand-

puntsafstand (ook wel primes genoemd). Met de zogenaamde prime lenzen kun je dus 

niet in- en uitzoomen. Hierdoor ben je wat beperkter in het gebruik, wil je dichter op het 

onderwerp komen dan moet je wat dichterbij gaan staan en om meer in beeld te krijgen 

moet je een paar passen naar achteren zetten. Ondanks deze beperking gebruiken veel 

professionele fotografen graag lenzen met een vast brandpuntsafstand omdat de kwaliteit 

vaak groter is.  

 

Er zitten immers minder bewegende delen in het objectief en het is geoptimaliseerd voor 

één specifiek brandpunt. Vaak zijn dergelijke primes ook erg lichtsterk waardoor je dus 

maar weinig licht nodig hebt om een foto te kunnen maken met een bruikbare sluitertijd. 

 

De zoomlenzen zijn praktischer, wanneer je compositie niet naar wens is kun je deze 

veranderen door in of uit zoomen. Je kunt hierbij gewoon op dezelfde plaats blijven staan.  

 

Wanneer het bereik van een zoomlens erg groot is gaat de kwaliteit achteruit. Er 

zijn ook kwalitatief hoogwaardige zoomlenzen, maar deze zijn doorgaans erg prijzig en 

hebben ook een beperkte zoomrange. Deze professionele zoomlenzen zijn ook vaak be-

hoorlijk lichtsterk. 
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8.2.1 Superzoomlens 

 

Vooral beginnende fotografen maken vaak gebruik van de zogenaamde superzoom lenzen. 

Dit zijn lenzen die van een flinke groothoek tot een lang telebereik gaan (bijvoorbeeld 

een 18-250mm lens).  

 

Het voordeel is dat deze objectieven vaak praktisch zijn, je hoeft immers bijna nooit te 

wisselen. Kwalitatief doen deze objectieven echter vaak onder voor zoomlenzen met 

een kleiner zoombereik.  

 

Tijdens een vakantie waarbij je niet te veel mee wilt slepen kunnen dit soort objectieven 

echter erg nuttig zijn. Daarnaast wordt de kwaliteit van dit soort lenzen ook steeds beter. 

 

 Ideaal voor: Op reis, als enige lens 

 Voordeel: Zeer flexibel 

 Nadeel: Veel vertekening, onscherpte 
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8.2.2 Standaardlens 

 

Een standaard lens is ongeveer gelijk aan het beeld dat het menselijk oog ziet. Bij een full-

frame camera komt dit neer op ongeveer 50mm.  

 

Voor deze range zijn er voor elk merk vaak erg betaalbare objectieven te verkrijgen met 

een vast brandpuntsafstand. Bijvoorbeeld de 50mm f/1.8 van Canon of Nikon (plastic fan-

tastic). Voor ongeveer 100 euro koop je een haarscherp en erg lichtsterk objectief. Handig 

wanneer je 's avonds in een restaurant zit en een foto wilt maken, je kunt je flitser dan uit 

laten en toch nog een bruikbare sluitertijd halen. 

 

Er zijn ook zogenaamde standaard zoomlenzen. Deze zoomlenzen hebben een bereik dat 

rondom de 50mm ligt, bijvoorbeeld de 18-55mm. Deze standaard zoomlenzen worden ook 

vaak als kitlens bij de camera aangeboden. 

 

Uiteraard zijn er ook professionele lichtsterke varianten op de kitlens beschikbaar zoals de 

24-70mm f/2.8 lens. Een dergelijk objectief biedt een mooi bereik voor zo'n 80 procent 

van de foto’s. 

 

 Ideaal voor: Standaardfotografie 

 Voordeel: Goedkoop en meestal standaard meegeleverd bij een camera 

 Nadeel: Niet altijd lichtsterk, beperkt bereik, niet altijd kwalitatief 
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8.2.3 Groothoeklens 

 

Met een groothoeklens (wide angle) kun je veel van de omgeving vast leggen. Alles klei-

ner dan 28mm wordt gezien als groothoek, al is 28mm op een cropcamera natuurlijk niet 

bepaald groothoek meer te noemen (als je rekening houdt met de cropfactor kom je dan 

ongeveer op een 18mm uit voor eenzelfde beeld).  

Bij een groothoeklens lijkt alles wat verder weg is veel kleiner en alles wat (erg) dichtbij is 

juist extreem groot. Door dit effect kun je leuke creatieve foto’s maken. 

 

Dergelijke lenzen altijd veel last van vervorming. Deze vervorming is achteraf eenvoudig 

te corrigeren in de nabewerking, maar hoeft niet altijd storend te zijn. 

 

Hoe groter de hoek bij een groothoekobjectief, hoe groter de scherptediepte. Bij 

een 10mm lens hoef je dan ook nauwelijks meer scherp te stellen, het beeld is bijna overal 

scherp. Voor bijvoorbeeld landschapfotografen is deze grote scherptediepte in combinatie 

met de grote hoeveelheid die je van de omgeving kunt vastleggen een pluspunt en een 

goede reden om een dergelijk lens in je fototas te hebben zitten. 

 

 Ideaal voor: Krappe ruimtes 

 Voordeel: Veel meer in beeld 

 Nadeel: Vertekening 
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8.2.4 Fish-eye lens 

 

Ook een bepaalde vorm van een groothoeklens is een fish-eye lens. Met een fish-eye lens 

kun je een foto maken waarop alles onder een hoek van bijna 180 graden te zien is. Er 

komt dus erg veel op de foto. Als je niet op past heb je al snel ook je eigen voeten erop 

staan terwijl je gewoon recht vooruit aan het fotograferen bent.  

 

Een fish-eye lens levert geen beeldvullend plaatje op maar een cirkelvormige foto. De 

rest eromheen is zwart (daar valt geen licht). 

 

Fish-eye lenzen zijn in de praktijk weinig praktisch en worden dan ook niet zo heel veel 

gebruikt. Het is heel leuk voor creatievere foto’s.  

 

 Ideaal voor: Creatieve fotografie 

 Voordeel: Extreme groothoek 

 Nadeel: Zware vertekening, rechte lijnen worden krom 
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8.2.5 Telelens 

 

Met telelenzen kun je onderwerpen die verder weg zijn dichterbij halen. Alles boven de 

100mm wordt een telelens genoemd en ze zijn te krijgen tot zo'n 1200mm. Een ex-

treme telelens is echter erg prijzig en daarbij ook enorm groot en zwaar.  

 

Extreme telelenzen zijn vooral geliefd onder natuurfotografen. Je kunt zo vanaf een grote 

afstand toch dat ene vogeltje of dat angstige hertje beeldvullend vastleggen.  

 

Telelenzen met een minder extreem bereik kunnen erg nuttig zijn om bijvoorbeeld bij eve-

nementen mensen vast te leggen zonder dat je anderen hierbij hindert. 

 

Een voordeel van telelenzen is dat ze een kleine scherptediepte geven. Hierdoor is 

het gemakkelijk om je onderwerp losstaand van de achtergrond te krijgen. De achtergrond 

wordt al snel onscherp. Het nadeel van telelenzen is dat bewegingen van je hand erg ver-

sterkt worden in het beeld. Je hebt dus een snelle sluitertijd nodig om een scherpe foto te 

maken of je moet met een statief werken. Voor een snelle sluitertijd heb je weer veel licht 

nodig, dus is een lichtsterke telelens hierbij aan te raden. Helaas zijn dergelijke lenzen wel 

erg prijzig. Als 'regel' voor de sluitertijd kun je aanhouden dat het aantal millimeters van 

de lens gelijk moet zijn aan het aantal milliseconden van je sluitertijd (1 gedeeld door het 

aantal milliseconden feitelijk). Bij een 300mm lens moet je dus een sluitertijd van 1/300ste 

gebruiken voor een foto zonder bewegingsonscherpte. 

 

 Ideaal voor: Onderwerpen op grote afstand 

 Voordeel: Ver weg dichtbij halen 

 Nadeel: Hoe groter de brandpuntsafstand, hoe groter de kans op onscherpte door trillingen 

van je hand 
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8.2.6 Macrolens 

 

Met een macro objectief kun je onderwerp van heel dichtbij vastleggen. Bij een goed macro 

objectief is de beeldverhouding op het optimale punt 1:1, het beeld dat op je sensor 

valt is dan dus even groot als het onderwerp in werkelijkheid is. 

 

Macro-objectieven zijn eigenlijk altijd lenzen met een vast brandpuntsafstand. Er zijn ook 

telelenzen die een zogenaamde macro-stand hebben, deze halen echter niet de 1:1 ver-

houding en zijn kwalitatief wat minder. 

 

Macrolenzen zijn vaak erg lichtsterk, maar wanneer je erg dicht op je onderwerp zit moet 

je een kleinere opening gebruiken om nog voldoende scherptediepte te krijgen om bijvoor-

beeld een vlieg er helemaal scherp op te krijgen. Veel licht is dan gewenst. Eventueel kun 

je hiervoor gebruik maken van een ringflits. 

 

Behalve voor macrofoto's zijn dergelijke objectieven vaak ook erg geschikt voor mooi 

portretfoto's. De kwaliteit van de lenzen is doorgaans erg hoog en ze hebben een mooie 

onscherpe achtergrond (bokeh). 

 

 Ideaal voor: Close-ups (insecten, bloemen, details) 

 Voordeel: Zeer gedetailleerde opnamen, scherp 

 Nadeel: Veel licht noodzakelijk 

 

      

 

  



 Digitale fotografie – Fotoclub Xpose  

 2019 62 

 

8.2.7 Tilt-shift lens 

 

Tilt-shift lenzen zijn objectieven waarbij je het beeld met een andere hoek op de sensor 

kunt laten vallen. Tilt-shift lenzen zijn daardoor erg bruikbaar bij het fotograferen van 

(hoge) gebouwen waarbij de perspectief vervorming te corrigeren is zodat het niet langer 

lijkt alsof het gebouw overhelt. Deze correctie kan tegenwoordig echter eenvoudig achteraf 

in de nabewerking uitgevoerd worden waardoor en dergelijk duur objectief niet langer ver-

eist is. Daarnaast kan de lens gebruikt worden om op een bijzondere manier de scherpte-

diepte te beheren. Je kunt hiermee foto's maken waarbij het net lijkt alsof er een minia-

tuurlandschap gefotografeerd is. 

 

 Ideaal voor: Hoge gebouwen 

 Voordeel: Perspectief vervormingen corrigeren 

 Nadeel: Dure aankoop, kan tegenwoordig makkelijk in de nabewerking 
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8.3 Chromatische aberratie  
 

Dat zijn gekleurde lijntjes op plaatsen met hoog contrast. Het betekent letterlijk afwij-

king in kleur. Het is een natuurlijk verschijnsel van licht dat in de lens valt. De projectie 

van verschillende kleuren die elk een andere hoek nemen nadat ze gebroken worden door 

het glas van de lens. Herinner je van op school de regenboogkleurtjes die verschenen als 

je met een wit lichtje door een prisma scheen?  

 

Door gebruik van speciale glassoorten kan de afwijking tot een minimum worden herleid. 

Ook in de nabewerking kan je wit wat wegwerken.  
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9 Filters 
 

De kans is groot dat je zelfs al een filter in je bezit hebt, een UV-filter. Veel camerawinkels 

adviseren dit filter bij de aankoop om je lens te beschermen. UV-filters waren vroeger wel 

van ander nut, toen waren films nog gevoelig voor UV licht. Nu alles digitaal is, gaat die 

vlieger niet echt meer op. Nu dienen ze vooral als bescherming voor je glas, wat ook zeker 

waardevol is, mits je wel een goede kwaliteit filter erop schroeft.  

 

Er zijn nog veel meer filters die ook veel meer kunnen doen dan alleen beschermen. Je 

kunt er effecten mee bereiken die onmogelijk na te bootsen zijn in de nabewerking.  

 

Je kan meer controle krijgen over het licht van de situatie die je probeert te fotograferen. 

Je kunt grote contrasten tóch allebei goed belicht vastleggen, je kunt op klaarlichte dag 

met lange sluitertijden werken en reflecties in het water weghalen.  

 

Je hoort het misschien al, vooral bij landschapsfotografie komen filters goed van pas. 

9.1 UV-Filter 
 

Veel camerawinkels adviseren dit filter bij de aankoop om je lens te beschermen. UV-filters 

waren vroeger wel van ander nut, toen waren films nog gevoelig voor UV licht. Nu alles 

digitaal is, gaat die vlieger niet echt meer op. Nu dienen ze vooral als bescherming voor 

je glas, wat ook zeker waardevol is, mits je wel een goede kwaliteit filter erop schroeft.  

  



 Digitale fotografie – Fotoclub Xpose  

 2019 65 

 

9.2 Neutraal filters -  ND-Filter - Grijsfilter 
 

Deze filter is eigenlijk een soort “gordijn” wat je voor je camera plaatst en die een hele 

hoop licht weghaalt. Je kunt er wel doorheen kijken, maar in welke mate verschilt per 

filter.  

 

Je hebt lichte ND-filters, deze halen maar weinig licht weg. Je hebt ook de zware ND-filters, 

zoals de Big Stopper van Lee. Deze haalt wel 10 stops aan licht weg! Hierdoor kun je op 

klaarlichte dag gewoon met lange sluitertijden werken om bijvoorbeeld water een 

melkachtige substantie te laten lijken. 

 

Hoe donkerder de filter, hoe moeilijker het is om ermee te werken. Je kan er namelijk bijna 

niet meer doorheen kijken, waardoor je ook niet meer kan scherpstellen. Ook moeten de 

instellingen volledig handmatig worden ingesteld. 
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9.3 Polarisatiefilter 
 

Een polarisatiefilter voorkomt reflecties en maakt kleuren wat dieper. Een polarisa-

tiefilter kan je altijd draaien, om het effect van het filter aan te passen. Afhankelijk van de 

sterkte van het licht en de manier waarop het licht op je lens valt, verandert het hele 

effect.  

 

Je kan door je camera kijken terwijl je aan de filter draait, dan zie je vanzelf wanneer de 

lucht dieper blauw wordt. 

 

Om reflecties weg te draaien maakt het niet uit in welke hoek de zon staat. Deze functie 

kan van pas komen bij allerlei situaties. Een tropische zee krijgt ineens veel meer kleur, in 

een raam verdwijnen reflecties en ook op andere voorwerpen verdwijnt de glans.  

 

Door een polarisatiefilter verlies je wel een beetje licht, dus hou daar rekening mee bij het 

fotograferen. 
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9.4 (Grijs)Verloopfilter 
 

Deze filter werkt eigenlijk hetzelfde als de grijsfilter, maar dan is hij maar voor de helft 

grijs. Misschien heb je het zelf ook weleens gemerkt, bij landschappen komt je lucht vaak 

overbelicht uit op je foto. Hoe hard je ook je best doet, je krijgt de voorgrond én de lucht 

gewoon niet allebei correct belicht. Daar kan het verloopfilter bij helpen! 

 

Je plaatst het grijze gedeelte over de lucht heen. De onderkant is doorzichtig, dus het 

landschap blijft hetzelfde belicht. Op deze manier valt er een hoop contrast tussen de lucht 

en het landschap weg en kan je wel correct belichten.  
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10 Flitsers 
 

10.1 Richtgetal 
Een flitser heeft een bepaald vermogen. Het is natuurlijk niet eindeloos. Dit vermogen 

wordt door de fabrikanten aangeduid als richtgetal. Op zich een belangrijk getal want dat 

maakt het mogelijk om flitsers makkelijk met elkaar te vergelijken als het om vermogen 

gaat.  

 

Hoe hoger het richtgetal hoe sterker de flits.  

 

10.2 Flits van camera 
De meeste camera's hebben een kleine flitser ingebouwd. Deze is vaak niet al te krachtig 

en heeft eigenlijk twee standen; ingeklapt en uitgeklapt. Niet zo heel flexibel. Doordat je 

zo weinig controle hebt, heb je ook vaak last van een harde slagschaduw als je onderwerp 

te kort tegen de muur staat. 

 

Rode ogen 

Vaak staat die flits net iets te laag en is de hoek tegenover de ogen te klein waardoor je 

rode ogen krijgt. De rode kleur komt door het bloed van het vaatvlies, dat achter het net-

vlies ligt.  

 

Wat goed is om weten, is dat de kans op rode ogen ook verkleint naarmate de flitser verder 

weg van de lensopening staat. Daarom klappen de ingebouwde flitsers ook omhoog. Een 

reportageflitser bevindt zich op 10 centimeter boven de lensopening, waardoor het risico 

op rode ogen echt geminimaliseerd wordt. Bij een grotere pupil heb je sneller last van rode 

ogen.  

 

Bierkaartje of witte ballon 

Als je wat creatief bent en je wil toch zorgen voor indirect licht dan kan je een bierkaartje 

net onder je flits zetten. Door de weerkaatsing op het kaartje wordt de hele ruimt verlicht. 

Wil je een soort softbox-effect creëren dan kan je een witte ballon voor je flits houden. Die 

zorgt ervoor dat je flits meer verspreid en verzacht wordt. 

 

Opdracht: 

Probeer eens indirect te flitsen met behulp van een bierkaartje.  
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10.3 Reportageflitser 

10.3.1 Reportageflitser 

 

Draaibare kop 

Een belangrijk ding van reportageflitsers; met een draaibare kop ben je niet beperkt tot 

alleen rechtuit fotograferen. Waar een interne flitser van een camera altijd rechtuit gaat 

heeft een reportageflitser vaak de mogelijkheid om de flitsbuis totaal de andere kant op te 

richten. Dit heeft zeker zijn voordelen. Later zal duidelijk zijn waarom. 

 

Bounce card 

Een flitser kan uitgerust zijn met een zogenoemde Bounce-card. Dit is een klein stukje 

plastig wat uitgeschoven kan worden. Daardoor krijg je iets meer reflectie naar voren als 

de flitser omhoog staat gericht. Maar ook als je de flitskop schuin naar voren richt kun je 

het oppervlak vergroten. 

 

 

 

Een voorzetlens 

Een flitskop heeft vaak wel een zoomfunctie ingebouwd maar voor het echte groothoek 

kan hij niet ver genoeg uitzoomen. Er zijn flitsers die daar een extra klepje voor hebben. 

Dit verspreid het licht dan nog verder waardoor je een geflitste foto met groothoek egaler 

kan belichten. 
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Een flitsvoet 

Nee, het ding is er niet alleen voor de sier. Met een flitsvoet kun je je flitser niet alleen 

mooi op tafel zetten maar eventueel ook makkelijk op een statief schroeven. Handig als je 

de flitser af wil laten gaan op een afstandje van de camera. 

10.3.2 Omnibounce 

Het omnibounce kapje schuif je over je flitskop. De lichtbundel van je flitser wordt daardoor 

gebroken waardoor het licht niet meer zo hard is. Bij gebruik van flitslicht krijg je vaak 

harde slagschaduwen. Door de omnibounce wordt het flitslicht diffuser, waardoor de scha-

duwen zachter worden. Zeker voor huidtinten maakt dit een groot verschil. 

 

 

 

Hieronder zie je het verschil tussen een foto die gemaakt is met de flitser rechtstreeks op 

het onderwerp gericht (links) en de flitser met gebruik van de omnibounce (rechts). Naast 

de zachtere verlichting van het onderwerp zie je ook dat de schaduwen een stuk diffuser 

en minder (storend) aanwezig zijn. Het licht dat uit je flitser komt wordt door de omni-

bounce in een grotere hoek verspreid. Dit zorgt er wel voor dat het vermogen van je flitser 

afneemt. Het licht wordt immers meer in de breedte verspreid en komt dus minder ver qua 

afstand. Je kunt dus iets minder ver flitsen dan dat het richtgetal van je flitser normaal 

gesproken aan kan. 
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10.3.3 Ringflits 

Ringflitsen worden vooral gebruikt in de wereld van micro en macrofotografie, al worden 

ze wel vaker in de mode-en portretfotografie gebruikt. 

 

Door hun plaatsing, rond het objectief, lijkt het licht van ringflitsers recht uit de lens te 

stralen. Daardoor krijgen schaduwen en oneffenheden geen schijn van kans. Het is dus 

zeker geen verrassing dat ringflitsers in de laatste twee decennia bij de populairste tools 

van beauty-fotografen horen 

 

10.3.4 Overdag flitsen 

De zon schijnt en het is stralend weer. Het moment om je flits boven te halen dus. Met de 

flits kan je de harde schaduwen van de zon ’s middags wat wegwerken. Je kan ook je foto 

een beetje onderbelichten zodat de lucht wat blauwer wordt. Je onderwerp licht je dan op 

met je flits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: 

Dit is een opdracht om thuis te proberen. Maak buiten als de zon schijnt met 

behulp van je flits een mooi belichte foto met een mooie blauwe lucht. 
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10.4 Studioflitser 
Het grote voordeel van een studio is dat je er alle omstandigheden zelf in de hand houdt. 

Op locatie moet je altijd rekening houden met het omgevingslicht, dat plots kan omslaan 

van zonnig naar bewolkt. 

 

De flitsers zelf kan je trapsgewijs instellen. Bij iets goedkopere flitsers door het draaien 

aan een knop, bij duurdere modellen digitaal. De instellingen van de flitser zullen steeds 

genummerd zijn, bijvoorbeeld van 1 tot 6, waarbij 1 de minimale flitskracht is en 6 de volle 

flitskracht. 

10.4.1 Sluitertijd 

De sluitertijd die je gebruikt in de studio heeft in principe geen belang. De duur van de flits 

is immers veel korter dan de sluitertijd. De sluitertijd heeft alleen invloed op het omge-

vingslicht, maar omdat er in een studio meestal weinig tot geen omgevingslicht is, speelt 

dat niet mee in de belichting van je model. 

 

Je moet bij het instellen van de sluitertijd wel rekening houden met de maximale synchro-

nisatietijd van je camera. Voor sommige merken is dit 1/250ste, maar voor andere merken 

kan dit slechts 1/200ste of minder zijn. Stel je een snellere sluitertijd in, dan krijg je zwarte 

strepen op je foto. Daarom wordt in de studio eigenlijk bijna altijd gebruikgemaakt van 

een sluitertijd van 1/125ste om zeker te zijn dat de triggers, de flitsers en de camera in 

balans zijn. Fotografeer je bewegende kinderen kan je gaan naar 1/160ste of 1/200ste. 
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10.4.2 Lichtomvormers 

Een lichtomvormer is een specifiek gereedschap voor de fotograaf, net zoals een beitel dat 

is voor een schrijnwerker. Elk gereedschap heeft een bepaald doel; zo dient een een hamer 

om ergens spijkers in te slaan. 

 

Softbox en octabox 

Het verschil tussen bepaalde omvormers is soms heel subtiel. De bekendste is waarschijn-

lijk de klassieke softbox. Die heeft een vierkante of rechthoekige vorm, en veroorzaakt dus 

ook een rechthoekige reflectie in blinkende onderwerpen (zoals de ogen van een model). 

Daarom verkiezen veel fotografen voor modelfotografie een achthoekige octabox van de-

zelfde grootte. 

 

Het licht van een softbox en een octabox is zeer gelijkaardig, maar de reflectie van een 

octabox is ronder en daardoor natuurlijker. Ze lijkt meer op de reflectie van de zon. 

Een vrij speciale vorm van een softbox zijn striplights. Dat zijn lange rechthoeken (bijvoor-

beeld 122 x 30 cm) die het licht in een dunne strook bundelen. Deze striplights kan je niet 

zomaar vervangen door een octabox. 

 

 

 

Paraplu 

Ze zijn relatief goedkoop, komen in allerlei vormen en maten (van klein tot meters door-

snee) en zijn flexibel inzetbaar. Ze zijn daarom erg populair en over het algemeen een van 

de eerste hulpmiddelen die je kan aanschaffen om flitslicht te verbeteren. 

 

Je kunt een paraplu gebruiken om het licht doorheen te schieten (shoot-through) of het 

licht in te reflecteren. 
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Als je het licht door de paraplu schiet (de paraplu staat met de buitenkant naar het model, 

de flitser is op je model gericht) neemt de kracht af doordat er minder licht door het semi-

transparante materiaal komt, maar het voornaamste effect is het vergroten van de licht-

bron. Hoe groter de paraplu, hoe zachter het licht wordt. 

 

Reflecterende paraplu’s zijn zwart van boven (zodat je er niet doorheen kunt schieten) en 

hebben meestal een zilver, goud of witte binnenkant. Waar je bij shoot-through de paraplu 

richting je model richt zet je hem bij reflecterend juist de andere kant op, de flits is dus 

van je model af gericht en het reflecterende materiaal in de paraplu zorgt ervoor dat het 

licht weer richting model wordt gereflecteerd. 

 

Een nadeel van paraplu’s is dat je minder controle hebt over licht dat buiten de paraplu 

‘morst’, je kunt het licht minder goed richten. Ook zijn ze gevoelig voor windvlagen en de 

bouw is niet geweldig. 
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Beautydish 

Zoals de naam al zegt een erg populair hulpmiddel in beauty fotografie. Erg bruikbaar als 

hoofdlicht voor mensen met een goede zachte huid of make-up. 

 

Deze reflector in de vorm van een kom wordt rond de flitser geplaatst en heeft een zilver, 

goud of witte binnenkant die ervoor zorgt dat er heel gelijkmatig hard licht op je model 

komt en dat het licht sterk vermindert met de afstand, maar het licht omhult het onderwerp 

niet zo sterk als een octa of paraplu. Voor het fotograferen van vrouwen plaats je over het 

algemeen een diffuser (‘sok’) over de beautydish om het licht nog verder te verzachten. 

 

Het licht is ronder dan je uit een softbox krijgt en geeft daarvoor een apart soort belichting 

die veel voor portretfotografie wordt gebruikt 

 

 

 

Snoet 

Het doel is om het licht door een smalle zwarte koker heel gericht naar het onderwerp te 

sturen zodat een heel specifiek element, zoals bijvoorbeeld de achterkant van het haar, 

kan worden uitgelicht. 
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Grid 

Een grid komt vaak in de vorm van een rechthoek of ‘cirkel gevuld met rietjes’. Metalen 

rondjes van gelijke grootte waar je flitser doorheen schiet zorgen er voor dat het licht zich 

niet spreidt en meer wordt gericht richting het model. De kwaliteit van het licht wordt 

bepaald door het aantal openingen, hoe kleiner de openingen hoe harder het licht, de 

grootte van de lichtstraal wordt bepaald door de dikte van het grid. 
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10.4.3 Continu licht 

 

Dit zijn energiezuinige lampen die minder warmte afgeven dan een gloeilamp of bouwlamp, 

zoals tl-, led- of spaarlampen. Er bestaan voor de fotograaf speciale daglichtgebalanceerde 

lichtbronnen die een 100% natuurgetrouwe kleurweergave garanderen. Lampen die niet 

gebalanceerd zijn, geven 'vuil licht' met een slechte of onvolledige kleurweergave tot ge-

volg. 

 

Continulicht wordt vaak gebruikt bij statische onderwerpen zoals stilleven, eten en pro-

ductshots, omdat de sluitertijd daar minder een rol speelt. Je kunt bijgevolg de gevoelig-

heid laag houden en het diafragma dichtknijpen; mits de camera op een stevig statief 

staat, is een lange sluitertijd geen probleem. 

 

Sommige fotografen zweren ook voor modelfotografie bij continulicht omdat ze gaan 

voor what you see is what you get, en ze het flitslicht als storend ervaren. Je zal wel iets 

meer moeten investeren om een gelijkwaardig vermogen te verkrijgen als bij flitslicht. Hou 

er rekening mee dat door de langere sluitertijden gemakkelijk bewegingsonscherpte kan 

optreden. 
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11 Creatief 
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12 Populaire thema’s 
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13 Extra apparatuur 
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14 Nabewerking 
Photoshop 

Lightroom 

 


