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De relatie tussen diafragma, sluitertijd en ISO zichtbaar maken is het idee achter de belichtingsdriehoek. Ik heb 

veel mooie ontwerpen van de belichtingsdriehoek gezien, maar wat laat dit diagram echt zien? We zullen het 

ontdekken.

Bij het schrijven van mijn Nederlandse e-book "Licht Vangen", wat zich vertaalt naar Catching Light, moest ik de 

blootstellingsdriehoek bedekken. Hoewel ik al meer dan vier decennia fotografeer, heb ik dit diagram nog nooit 

gebruikt. Maar ik heb de vele verschillende versies op internet gezien, en in populaire fotografietijdschriften. Deze 

ontwerpen zien er vaak fantastisch uit en beslaan meer dan alleen de tentoonstelling. Zoek gewoon op Google en 

ontdek het zelf.



Een Google-zoekopdracht toont veel verschillende versies van de blootstellingsdriehoek.

Veel fotografiecursussen behandelen de belichtingsdriehoek en benadrukken het belang ervan voor het begrijpen 

van de relatie tussen diafragma, sluitertijd en ISO. Ik hoor zelfs van fotografen die beweren uitsluitend de 

belichtingsdriehoek te gebruiken, om voor elke foto die ze maken een perfecte controle te houden over de 

belichting.

De tentoonstellingsdriehoek in detail

Laten we eerst de belichtingsdriehoek eens nader bekijken. Als je weet wat het is, wil je dit hoofdstuk misschien 

overslaan. Maar misschien is het goed om verder te lezen, om alles duidelijk te hebben.

Om de belichtingsdriehoek te begrijpen, moet u de parameters kennen die we kunnen gebruiken om de juiste 

belichting te krijgen. Het diafragma is het eerste dat de hoeveelheid licht regelt die door de lens valt. De sluitertijd is 

de tweede en regelt de tijd dat het licht de sensor raakt. ISO is de derde en hoewel het de hoeveelheid licht op 

geen enkele manier regelt, lijkt het op de gevoeligheid van analoge film. Ik wil niet dieper ingaan op ISO, en het 

simpel houden ervan uitgaande dat er gevoeligheid is.

Iets vergelijkbaars met deze belichtingsdriehoek is gemakkelijk te vinden, maar daar staat niets over

de tentoonstelling.

Deze drie instellingen moeten in balans zijn om de juiste belichting te hebben. Door de drie parameters in een 

driehoek te plaatsen, kunnen we de relatie visualiseren. Soms zien we het diafragma, de sluitertijd en de ISO in 

de hoeken, alsof deze instellingen stukjes van een puzzel zijn die bij elkaar moeten passen. Meestal zien we ze 

aan de zijkanten van de driehoek, samen met de mogelijke waarden van elk. Door een lijn te trekken tussen elke 

parameter, kunnen we een correcte belichting in de driehoek visualiseren.



De belichtingsdriehoek met meer informatie. Door de juiste waarden te kiezen, kan de juiste belichting

maar kun je zien welke waarden je moet kiezen door naar deze tekening te kijken?

Wat de belichtingsdriehoek niet laat zien

Door deze eenvoudige beschrijving kon je al zien wat er mis is met deze foto. Je kunt willekeurige lijnen tekenen 

en eindigen met een combinatie van alle mogelijke combinaties. Het zegt duidelijk niets over de juiste belichting.

Elke lijn kan binnen de belichtingsdriehoek worden getekend, maar garandeert geen belichting.

correct.

Om de juiste lijnen binnen de belichtingsdriehoek te tekenen, heb je een lichtmeter nodig die de hoeveelheid 

beschikbare licht kan meten. Ervoor,



je moet natuurlijk twee instellingen kiezen en de lichtmeter meet de derde. Vaak zien we hoe de ISO zo laag 

mogelijk wordt gehouden, en het diafragma wordt gebruikt voor een gewenste scherptediepte. Met andere woorden, 

je hebt de gevoeligheid van de hele sensor, evenals de hoeveelheid licht die door de lens valt. Met deze twee 

instellingen heb je een lichtmeter nodig om te weten hoeveel tijd er nodig is voordat de exacte hoeveelheid licht op 

de sensor valt.

Kies twee instellingen, en laat de derde worden gemeten door de lichtmeter in de

camera.

Laten we teruggaan naar fotografen die uitsluitend de belichtingsdriehoek gebruiken om de belichting onder 

controle te houden. Als ze alleen de belichtingsdriehoek gebruiken, weten ze de exacte instellingen niet. Ze 

moeten ook een lichtmeter gebruiken.

Wat de belichtingsdriehoek laat zien

U moet twee van de drie parameters kiezen en de hoeveelheid licht meten om de derde parameter te kennen. 

Alleen dan heb je de juiste belichting. Aangezien elke moderne camera een ingebouwde lichtmeter heeft, kun je, 

net als in mijn voorbeeld, de ISO en het diafragma instellen en de bijbehorende sluitertijd meten. Hiervoor heeft u 

geen belichtingsdriehoek nodig.

Maar wat als je een sluitertijd krijgt die niet naar je zin is? Misschien is het te langzaam, maar als je het sneller 

maakt, krijg je een onderbelicht beeld. In dit geval staat de sluiter immers niet lang genoeg open om voldoende licht 

op te vangen voor de juiste belichting. In dit geval moet u het diafragma of de ISO wijzigen om de kortere sluitertijd 

te compenseren. Hiervoor kunt u de belichtingsdriehoek gebruiken.

Als u de juiste belichting heeft bepaald en alle drie de instellingen wilt wijzigen, kan de belichtingsdriehoek u 

helpen de juiste correctie te corrigeren. Dat is



waarom een   goede belichtingsdriehoek aangeeft of je met meer licht komt, of minder licht bij het veranderen 

van een instelling. Zo lees je gemakkelijk af in welke richting je een instelling moet wijzigen.

Met dezelfde sluitertijd is het mogelijk om verschillende combinaties van ISO en diafragma te hebben.

Met dezelfde ISO is het mogelijk om verschillende combinaties van diafragma en sluitertijd te hebben.



Met hetzelfde diafragma is het mogelijk om verschillende combinaties van ISO en sluitertijd te hebben.

Wat kan de belichtingsdriehoek nog meer laten zien?

Als u een belichtingsdriehoek gebruikt, zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, krijgt u meer inzicht in de gevolgen 

van eventuele compensaties. Het veranderen van het diafragma, de sluitertijd en de ISO verandert niet alleen de 

hoeveelheid licht voor belichting. Het heeft ook een effect op de afbeelding.



Heeft u hulp nodig bij het compenseren van een wijziging in de instellingen? Deze belichtingsdriehoek toont het effect

met betrekking tot de tentoonstelling.

Zoals je weet, wordt het diafragma gebruikt om de scherptediepte te regelen. Een kleiner diafragma vergroot de 

scherptediepte, terwijl een groter diafragma de scherptediepte verkleint. De sluitertijd beïnvloedt de beweging van 

een onderwerp. Als de sluitertijd langer wordt, wordt de beweging zichtbaar. En het verhogen van de ISO, wat in 

feite de versterking van het signaal is, zal leiden tot een hoger ruisniveau.



Als je een herinnering nodig hebt hoe diafragma, sluitertijd en ISO de foto beïnvloeden,

De informatie in deze onthullingsdriehoek is van grote waarde.

De meest populaire belichtingsdriehoeken laten deze effecten op de een of andere manier zien. Zo weet u welk 

effect de belichtingscompensatie heeft op het beeld. Als je een snellere sluitertijd compenseert met het grotere 

diafragma, leidt dit tot een kleinere scherptediepte. Aan de andere kant, als je de ISO gebruikt om te compenseren, 

kan dit leiden tot een hoger ruisniveau.

In dit geval geeft de belichtingsdriehoek niet de belichting weer, maar het effect van scherptediepte, beweging en 

ruis bij het wijzigen van instellingen. Houd er rekening mee dat de belichtingsdriehoek niet de exacte 

scherptediepte, bewegingsonscherpte of ruisniveaus laat zien. Het is gewoon een kwestie van u vertellen of de 

verandering deze effecten zal versterken of verminderen. De blootstellingsdriehoek geeft relatieve effecten aan, 

geen absolute effecten.

Is het verstandig om de belichtingsdriehoek te gebruiken?

Het antwoord op deze vraag kan alleen door jou worden beantwoord. Ik denk dat het mogelijk is om de 

belichtingsdriehoek op de juiste manier te gebruiken, maar niet om de belichting zelf te bepalen. Als je de juiste 

belichting hebt bepaald, kan de driehoek worden gebruikt om te zien hoe je een verandering in de instelling moet 

compenseren en welk effect scherptediepte, bewegingsonscherpte of ruisniveaus hebben op het eindresultaat. .



Gaat u een belichtingsdriehoek gebruiken, zorg er dan voor dat u degene gebruikt die alle informatie bevat, zoals

zichtbaar in dit voorbeeld. Het heeft alle informatie die u nodig heeft.

Voor mij heeft de belichtingsdriehoek geen zin. Tijdens mijn vier decennia fotografie heb ik genoeg kennis 

opgedaan om te weten hoe ik een belichtingskader kan compenseren en hoe dit het beeld zal beïnvloeden. Maar 

voor de beginnende fotograaf, of iemand die moeite heeft om zich deze dingen voor te stellen, kan de 

belichtingsdriehoek erg handig zijn. Zorg er wel voor dat u degene gebruikt die de effecten van diafragma, 

sluitertijd en ISO-instellingen vermeldt, zowel voor belichting als scherptediepte, bewegingsonscherpte en 

niveaus. lawaai.

Heb je de belichtingsdriehoek gebruikt of gebruik je deze nog steeds? Deel uw ervaring met deze kleine grafiek en 

hoe u deze gebruikt in de onderstaande opmerkingen.


