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Invoering

Visie is misschien de zin we associëren het meest met de werkelijkheid. We zijn ons daarom meer 

bewust van wat we zien dan hoe we zien, maar dat moet allemaal veranderen als je leert fotografie. 

U moet uw eigen gezichtsvermogen vergroten met een dieper begrip van wat zowel technisch 

mogelijk als creatief wenselijk is. Een dergelijk begrip wordt niet opgebouwd door instructies voor 

een specifiek cameramodel op te volgen, maar door vloeiend te worden in de taal van de fotografie.
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Onderdelen van fotografie

Lees voordat je verder gaat deze inleiding door om een   fundamenteel begrip van licht en zijn interactie met de 

belangrijkste componenten van een fotografisch systeem op te bouwen. Elk van deze onderwerpen wordt in de 

volgende hoofdstukken dieper besproken.

Licht

Laten we beginnen met het concept van licht. Fotografie is tenslotte in wezen het proces van het vastleggen en opnemen van 

licht om een   beeld te produceren. Wat we gewoonlijk noemen licht is slechts een bepaald type elektromagnetische straling dat 

een breed scala aan verschijnselen omvat, van röntgenstralen, microgolven tot radiogolven. Het menselijk oog ziet alleen een 

smal bereik genaamd de

zichtbare spectrum, die tussen ultraviolette en infrarode straling past en alle kleuren in een regenboog vertegenwoordigt 

(zie Figuur 1 ).

Figuur 1

Kwalitatieve voorstelling

van het zichtbare spectrum onder 

andere onzichtbaar

golflengten in het 

elektromagnetische spectrum

(niet op schaal)
Als je een schilderij aan het maken was, zou het zichtbare spectrum alle kleuren verf vertegenwoordigen die je in je palet zou kunnen 

hebben. Elke kleur en schaduw die je ooit hebt gezien, van de meest intense zonsondergangen tot de meest subtiele 

nachtlandschappen, is een combinatie van licht uit dit spectrum. Onze ogen nemen deze kleur waar met behulp van een combinatie 

van drie verschillende kleurgevoelige cellen, die elk een piekgevoeligheid hebben voor een ander gebied in het zichtbare spectrum. In 

tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is kleur eigenlijk een sensatie, net als smaak en geur. Onze gevoeligheid voor kleur is uniek 

menselijk, en het is een krachtig fotografisch hulpmiddel om emoties bij de kijker op te roepen.

Lens

De eerste keer dat licht in wisselwerking staat met uw fotografische systeem, is meestal wanneer het de voorkant van de 

cameralens raakt. Uw lenskeuze is een van de eerste creatieve keuzes die het opgenomen beeld onomkeerbaar vormgeeft ( Figuur 

2 , links). Als de kleuren van licht jouw verf zijn, dan is de lens jouw verfkwast.

In werkelijkheid zijn lenzen veel krachtiger dan dat. Ze kunnen bijvoorbeeld het gevoel van schaal en diepte van de kijker 

beïnvloeden, de kijkhoek bepalen of een onderwerp isoleren tegen een anders drukke achtergrond. Lenzen krijgen vaak 

minder aandacht dan camerabody's, maar een goede lens gaat vaak langer mee dan een goede camera en verdient dus 

minstens evenveel aandacht. Uw lenskeuze kan ook meer invloed hebben op de beeldkwaliteit dan al het andere in uw 

fotografische systeem.

De lens van de camera neemt effectief een beeldhoek plus een onderwerp van focus en projecteert dat op de sensor van de camera. 

Hoewel vaak alleen het buitenste gedeelte van glas zichtbaar is, zijn moderne lenzen eigenlijk samengesteld uit een reeks zorgvuldig 

ontworpen, speciale glaselementen die de binnenkomende lichtstralen nauwkeurig regelen en die met een maximale betrouwbaarheid 

scherpstellen ( Figuur 2 , Rechtsaf). Om deze reden noemen fotografen het hebben van een goede lens ook vaak 'goed glas'.
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Figuur 2

digitale SLR camera met verschillende lenzen (links). 

Dwarsdoorsnede van een lens met interne glaselementen (rechts).

sensoren

Nadat het licht door uw lens is gegaan, valt het op de digitale sensor ( figuur 3 , links), wat licht ontvangt en omzet in 

een elektrisch signaal (bij filmcamera's is de sensor in plaats daarvan een blootliggend rechthoekig frame op de 

filmstrip, maar is verder fysiek erg vergelijkbaar). Als licht je verf is en de lens je verfkwast, dan kan de sensor 

worden gezien als je canvas. Maar net als bij de lens bepaalt de sensor veel meer dan alleen het venster op je 

scène; het bepaalt hoeveel details u kunt extraheren, welke lenzen u kunt gebruiken en het effect dat ze zullen 

hebben, en of dramatische verlichting volledig kan worden opgenomen - van de diepste schaduwen tot de helderste 

hooglichten. In de huidige zeer competitieve cameramarkt met camera's met goed op maat gemaakte 

gebruikersinterfaces en ergonomie, bepaalt een goede sensor vaak een goede camera.

figuur 3

Camerasensor blootgesteld

onder een digitaal

SLr-lensvatting (links). 

Kwalitatieve illustratie

van rode, groene en blauwe 

fotosites binnen een klein deel van 

deze sensor indien 1000 × vergroot 

(rechts).
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De meeste camerasensoren proberen het resultaat van de drie kleurgevoelige cellen in onze ogen te benaderen met hun eigen 

verscheidenheid aan kleurgevoelige elementen, of fotosites - meestal van de rode, groene en blauwe variëteit. De meest 

voorkomende is de Bayer-reeks, inclusief afwisselende rijen rood / groene en groen / blauwe fotosites ( figuur 3 , Rechtsaf). Gegevens 

van elk van deze fotosites worden later gecombineerd om kleurenafbeeldingen te maken door zowel uw camera als 

fotobewerkingssoftware. De lens projecteert in feite een cirkelvormig beeld op de sensor, maar vanwege de typische weergave- en 

afdrukformaten neemt de sensor alleen een centraal rechthoekig venster op vanuit deze grotere beeldcirkel.

Camerabody

De camerabody is wat alles mechanisch met elkaar verbindt, maar net zo belangrijk, het coördineert ook elektrisch en 

optisch alle componenten in uw fotografische systeem ( figuur 4 ). In tegenstelling tot de andere componenten, heeft de 

camerabehuizing echter geen analoog in een schildersgereedschapskist, behalve misschien een extreem mobiel canvas 

en een ezel. Draagbaarheid is daarom waar moderne fotografie echt uitblinkt; u kunt uw camera vaak overal mee 

naartoe nemen, zodat u op een nieuwe manier aan uw dagelijkse omgeving kunt denken.

figuur 4

de buitenkant van een digitale 

SLR-camera (boven) samen met 

een illustratie

van de belangrijkste interne 

componenten (onder)
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De camerabehuizing regelt of helpt voornamelijk bij het volgende: hoe veel licht wordt ontvangen, waar en hoe te focussen, 

hoe beeldinformatie wordt gestileerd en vastgelegd en hoe een afbeelding wordt bekeken. Camerabehuizingen zijn er ook in 

vele varianten, afhankelijk van uw voorkeur voor beeldkwaliteit, mobiliteit, prijs en lenscompatibiliteit. Veel voorkomende 

typen zijn onder meer smartphone- of compactcamera's, DSLR-camera's (digitale spiegelreflexcamera's) en spiegelloze 

camera's om er maar een paar te noemen ( figuur 5 ). Dit boek richt zich op DSLR en spiegelloze camera's, maar u kunt de 

meeste van de hier besproken concepten universeel toepassen.

Andere belangrijke maar optionele componenten van een fotografisch systeem zijn onder meer statieven voor scherpe, lange belichtingstijden; 

lensfilters voor speciale opnamen; en verlichtingsapparatuur voor portretten en andere zorgvuldig gecontroleerde opnamen. Deze optionele 

componenten worden besproken in de hoofdstukken 4 tot en met 6 en hoofdstuk 8.

figuur 5

voorbeelden van een

smartphone, compact

camera, spiegelloos

camera en digitaal

Spiegelreflexcamera (met de klok mee

van boven links)
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Wie zou dit boek moeten lezen?

De componenten van fotografie die hier worden behandeld, omvatten wat je nodig hebt om fysiek een foto te maken, 

maar we moeten het belangrijkste onderdeel nog bespreken: de kunstenaar. Terwijl u uw apparatuur oefent en deze 

beter begrijpt, leert u hoe u creatieve beslissingen kunt nemen over de beelden die u maakt - van het kiezen van een 

lens die uw stilistische doelen accentueert tot het selecteren van camera-instellingen voor belichting bij uitdagende 

belichting. Uiteindelijk denk je artistieker dan technisch, want techniek wordt een tweede natuur.

Om met vertrouwen creatieve beslissingen te nemen, moet u echter niet alleen begrijpen welke camera-instellingen vaak 

worden gebruikt, afhankelijk van het onderwerp, maar ook, nog belangrijker, waarom die instellingen zo vaak worden 

aanbevolen. Dit boek is daarom bedoeld voor fotografieliefhebbers die de tijd willen nemen om die educatieve basis op te 

bouwen door hun algemene begrip van licht en camera's te verdiepen. Het boek richt zich op alles voorafgaand aan de 

beeldverwerking - van de verschillende manieren waarop u een onderwerp kunt opnemen tot het maximaliseren van de 

beeldkwaliteit tijdens een opname.

over dit boek

Fotografie wordt vaak beschouwd als eenvoudig te begrijpen, maar complexe tomaster, dus je kunt dit boek gebruiken om alles 

van begin tot eind te absorberen of om specifieke secties te verkennen en de hiaten in je huidige kennis op te vullen. U kunt 

beginnen met de basisprincipes en direct beginnen met fotograferen of, als u er klaar voor bent, direct naar de meer geavanceerde 

onderwerpen gaan. Ongeacht je ervaringsniveau, biedt fotografie hobbyisten vrijwel onbeperkte mogelijkheden om hun vak aan te 

scherpen.

Hier is een overzicht van wat u in elk hoofdstuk zult vinden:

e Hoofdstuk 1: Basisconcepten in fotografie introduceert belichting, camerameting,

en scherptediepte.

e Hoofdstuk 2: Kenmerken van digitale afbeeldingen introduceert bitdiepte, digitale sensoren,

histogrammen en beeldruis.

e Hoofdstuk 3: Cameralenzen begrijpen legt de belangrijkste lensspecificaties uit plus

met name groothoek- en telelenzen gebruiken.

Hoofdstuk 4: Cameratypes en statieven omvat compacte, spiegelloze en DSLR-cameratypes, plus hoe u 

het juiste statief kiest.

Hoofdstuk 5: Lensfilters laat zien wanneer u ultraviolette (UV), kleur, polariserende, neutrale dichtheid (ND) en gegradueerde 

neutrale dichtheid (GND) filtertypen moet gebruiken.

Hoofdstuk 6: Flash gebruiken om de belichting van het onderwerp te verbeteren introduceert veelgebruikte flitsapparatuur en 

belichtingsinstellingen.

Hoofdstuk 7: Werken met natuurlijk licht en weer laat zien hoe het tijdstip en de atmosferische omstandigheden de 

kwaliteiten van licht beïnvloeden.

e

e

e

e
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e Hoofdstuk 8: Inleiding tot portretbelichting laat zien hoe de grootte, positie en

De relatieve intensiteit van enkele en dubbele lichtbronnen is van invloed op portretten.

e Hoofdstuk 9: andere schiettechnieken bespreekt cameratrilling, autofocus, creatief

sluitertijden, en de regel van derden.

e bijlage: Camerasensoren reinigen deelt technieken voor het reinigen van uw camerasensor.

Begrippen als licht, belichting en lenskeuze zouden allemaal onderdeel moeten worden van uw visuele intuïtie; alleen 

dan ben je in staat om je uitrusting en creativiteit ten volle te benutten.

Laten we beginnen.
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1
Basisconcepten in

Fotografie

Fotografie wordt het leukst wanneer u vertrouwd raakt met uw camera. Om dat niveau van 

comfort te bereiken, is het minder belangrijk een lijst met instellingen te onthouden en meer om 

het juiste begrip van de kernbegrippen in de fotografie op te bouwen.

Net zoals mensen die weten hoe ze moeten fietsen, zich meer kunnen concentreren op waar ze heen gaan dan op het 

trappen of schakelen, als je vertrouwd raakt met je camera, kun je je meer concentreren op het vastleggen van suggestieve 

beelden dan op welke instellingen nodig zijn. om die foto's te maken. In dit hoofdstuk beginnen we dat proces door de 

belangrijkste concepten en terminologie in fotografie te behandelen, waaronder de volgende onderwerpen:

e Blootstelling Diafragma, ISO-snelheid en sluitertijd zijn de drie belangrijkste bedieningselementen

manipuleren van blootstelling. We bespreken hun technische impact op licht en beeld, evenals hun beperkingen 

en afwegingen.

Camerameting De motor die licht en belichting beoordeelt. We kijken naar typische instellingen en 

enkele scenario's waarin camerameting van pas komt.

Diepte van het veld Een belangrijke eigenschap die onze perceptie van ruimte beïnvloedt. We bespreken hoe we scherptediepte 

kwantificeren en welke instellingen daarop van invloed zijn.

Elk onderwerp op hoog niveau is in gelijke mate van toepassing op zowel digitale als traditionele filmfotografie. Laten we beginnen 

met het bespreken van blootstelling.

e

e

1



ExPosUre begrijpen

De belichting bepaalt hoe licht of donker een afbeelding eruitziet wanneer deze door uw camera is vastgelegd. Het leren 

beheersen van de belichting is een essentieel onderdeel van het ontwikkelen van uw eigen intuïtie voor fotografie.

Het belichten van een foto is als het opvangen van regen in een emmer. Hoewel de snelheid 

van regenval oncontroleerbaar is, blijf je drie factoren onder controle: de breedte van de emmer, 

hoe lang je de emmer in de regen laat staan   en de hoeveelheid regen die je moet opvangen. 

Je wilt niet te weinig verzamelen (bekend als onderbelichting), maar je wilt ook niet te veel 

verzamelen (bekend als overbelichting). De sleutel is dat er veel verschillende combinaties van 

breedte, tijd en hoeveelheid zijn die de hoeveelheid neerslag kunnen opvangen die u wilt. Om 

bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid water te krijgen, kunt u met minder tijd wegkomen in de 

regen

als je een emmer kiest die heel breed is. Als alternatief, voor dezelfde tijd in de regen, werkt een smallere emmer prima 

als je met minder water kunt rondkomen.

exPosUre driehoek

Net zoals het opvangen van regen in een emmer wordt bepaald door de breedte van de emmer, de duur van de blootstelling aan de 

regen en de gewenste hoeveelheid regen, wordt het opvangen van licht voor belichting bepaald door drie camera-instellingen: sluitertijd, 

diafragma en ISO-snelheid. Samen staan   deze instellingen bekend als de belichtingsdriehoek. Laten we eens nader bekijken hoe deze 

de belichting regelen:

e Sluitertijd Regelt de duur van de blootstelling

e Opening Regelt het gebied waardoor licht uw camera kan binnendringen

e ISO-snelheid Regelt de gevoeligheid van de sensor van uw camera voor een bepaalde hoeveelheid licht

U kunt veel combinaties van deze drie instellingen gebruiken om 

dezelfde belichting te bereiken. De sleutel is echter welke 

afwegingen u moet maken, aangezien elke instelling ook andere 

beeldeigenschappen beïnvloedt. Het diafragma heeft bijvoorbeeld 

invloed op de scherptediepte (die we zullen bespreken in "Inzicht 

in de scherptediepte" op pagina 14), de sluitertijd beïnvloedt 

bewegingsonscherpte en de ISO-snelheid beïnvloedt de 

beeldruis.

Figuur 1-1 illustreert de instellingen waaruit de belichtingsdriehoek 

bestaat en de verschillende beeldeigenschappen die door elke 

instelling worden beïnvloed.

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe deze instellingen 

worden gekwantificeerd, hoe elk van de drie 

belichtingsregelaars het beeld beïnvloedt en hoe u deze 

instellingen kunt regelen met belichtingsmodi.

Figuur 1-1

De belichtingsdriehoek

opening
Diepte van het veld

blootstelling

driehoek
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shUtter snelheid

Laten we beginnen met te onderzoeken hoe de sluitertijd uw afbeelding beïnvloedt. De sluiter van een camera bepaalt 

wanneer de camerasensor open of gesloten is voor invallend licht van de cameralens. De sluitertijd of belichtingstijd verwijst 

naar hoe lang dit licht de camera mag binnendringen. Sluitertijd en Blootstellingstijd worden vaak door elkaar gebruikt en 

verwijzen naar hetzelfde concept. Een snellere sluitertijd betekent een kortere belichtingstijd.

QUantiFying shUtter-snelheid

De invloed van de sluitertijd op de belichting is de eenvoudigste van de drie camera-instellingen: deze correleert 1: 1 met de 

hoeveelheid licht die de camera binnenkomt. Als de belichtingstijd bijvoorbeeld verdubbelt, verdubbelt de hoeveelheid licht die 

de camera binnenkomt. Het is ook de setting met de meest uiteenlopende mogelijkheden. tabel 1-1 illustreert het bereik van de 

sluitertijdinstellingen en geeft voorbeelden van wat elk kan bereiken.

tabel 1-1 bereik van sluitertijden

shUtter snelheid tyPisch voorbeeld

1 tot 30+ seconden Voor het maken van speciale nachtfoto's en foto's bij weinig licht op een statief

1/2 tot 2 seconden Om een   zijdeachtige uitstraling te geven aan landschapsfoto's van stromend water op een statief voor een 

grotere scherptediepte

1/30 tot 1/2 seconde Om bewegingsonscherpte toe te voegen aan de achtergrond van een bewegend onderwerp, zorgvuldig 

gemaakte foto's uit de hand met stabilisatie

1/250 tot 1/50 seconde Om typische handheld-foto's te maken zonder substantiële zoom

1/500 tot 1/250 seconde Voor het stilzetten van alledaagse sport- / actie-, bewegende onderwerpen, handheld-foto's met 

aanzienlijke zoomlens (telelens)

1/8000 tot 1/1000 seconde Om extreem snelle bewegingen van het onderwerp van dichtbij vast te leggen

Merk op dat het bereik in sluitertijden een verhouding van 100.000 × tussen de kortste en langste belichtingstijd omvat, waardoor 

camera's met deze mogelijkheid een breed scala aan bewegingen van het onderwerp kunnen opnemen.

howshUtter snelheid heeft invloed op uw afbeelding

Een lange sluitertijd is handig voor bewegingsonscherpte, zoals bij het vastleggen van watervallen of bij het experimenteren met creatieve 

opnamen. Figuur 1-2 gebruikt een langzame (1 seconde) sluitertijd om de beweging van de waterval onscherp te maken.

Meestal proberen fotografen bewegingsonscherpte te voorkomen met behulp van de sluitertijd. Een snellere sluitertijd kan bijvoorbeeld 

scherpere foto's maken door beweging van het onderwerp te verminderen. Figuur 1-3

is een foto gemaakt met een snellere (1/60 seconde) sluitertijd. Een korte sluitertijd helpt ook om cameratrillingen te minimaliseren bij 

het maken van opnamen uit de hand.
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Figuur 1-2

Langzame sluitertijd

(vervaagt beweging)

Figuur 1-3

Snelle sluitertijd

(bevriest beweging)
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Hoe weet je met welke sluitertijd je een scherpe foto uit de hand krijgt? Met digitale camera's kun je het beste 

experimenteren en de resultaten bekijken op het LCD-scherm (liquid crystal display) van je camera met volledige 

zoom. Als een goed gefocuste foto wazig is, moet u gewoonlijk de sluitertijd verhogen, uw handen stabieler houden 

of een camerastatief gebruiken.

opening

Een camera's opening instelling bepaalt de breedte van de opening die licht in uw cameralens laat. We meten het 

diafragma van een camera met een F / stop waarde, wat contra-intuïtief kan zijn omdat het gebied van de opening groter 

wordt naarmate de f-stop kleiner wordt. Als fotografen bijvoorbeeld zeggen dat ze hun lens “stoppen” of “openen”, 

bedoelen ze het respectievelijk verhogen en verlagen van de f-stopwaarde. Afbeelding 1-4 helpt u het gebied van de 

lensopening te visualiseren dat overeenkomt met elke f-stopwaarde.

Afbeelding 1-4

F-stopwaarden en

de bijbehorende

diafragma gebied
f / 1.0 f / 1.4 f / 2.0 f / 2.8 f / 4.0

f / 5.6

KWANTITATIEVE APPARATUUR

Elke keer dat de f-stopwaarde halveert, verviervoudigt het lichtopvanggebied. Er is een formule

hiervoor, maar de meeste fotografen onthouden gewoon de f-stopnummers die overeenkomen met elke verdubbeling of halvering 

van licht. tabel 1-2 somt enkele combinaties van diafragma en sluitertijd op die resulteren in dezelfde belichting.

NOTITIE: Deze sample

sluitertijden zijn

benaderingen van de

Relatieve lichte kolom

gebaseerd op doorgaans 

beschikbare camera-instellingen.

tabel 1-2 Voorbeeld van diafragma-instellingen en sluitertijdcombinaties

opening

instelling

familielid

licht

SAMPLE SHUTTER

snelheid

opening

instelling

familielid

licht

SAMPLE SHUTTER

snelheid

f / 22 1 × 1 seconde f / 4.0 32 × 1/30 seconde

f / 16 2 × 1/2 seconde f / 2.8 64 × 1/60 seconde

f / 11 4 × 1/4 seconde f / 2.0 128 × 1/125 seconde

f / 8.0 8 × 1/8 seconde f / 1.4 256 × 1/250 seconde

f / 5.6 16 × 1/15 seconde

Je kunt zien dat naarmate de f-stopwaarde afneemt (meer licht binnenlaat), de sluitertijd sneller moet zijn om de 

hoeveelheid licht die door de lens valt te compenseren. Waarden voor sluitertijden komen niet altijd in stappen van 

exact een dubbele of een halve sluitertijd, maar ze zijn meestal zo dichtbij dat het verschil verwaarloosbaar is.
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1 Afbeelding 1-5

Met een groot diafragma

lage f-stopwaarde (f / 2.0) voor 

een kleine scherptediepte

3 Afbeelding 1-6

Gebruik een smal-

diafragma, hoge f-stop

waarde (f / 16) voor een 

grote diepte

van veld

De f-stop nummers in tabel 1-2 zijn allemaal standaardopties in elke camera, hoewel de meeste camera's ook fijnere 

aanpassingen mogelijk maken in stappen van 1 / 3- en 1/2-stop, zoals f / 3.2 en f / 6.3. Het waardenbereik kan ook variëren 

van camera tot camera of van lens tot lens. Zo heeft een compact cameralicht een bereik van f / 2.8 tot f / 8.0, terwijl een 

digitale SLR (singlelens reflex) cameramicht een bereik heeft van f / 1.4 tot f / 32 met een portretlens. Een smal 

diafragmabereik is meestal geen groot probleem, maar een groter bereik geeft u meer creatieve flexibiliteit.

hoeaPertuur heeft invloed op uw afbeelding

De diafragma-instelling van een camera beïnvloedt de afstand van de lens tot waar objecten acceptabel scherp lijken, zowel 

voor als achter waar de camera scherpstelt. Dit bereik van scherpte wordt gewoonlijk de afdeling veld, en het is een belangrijk 

creatief hulpmiddel bij portretfotografie om een   onderwerp van zijn omgeving te isoleren door het onderwerp er scherper uit 

te laten zien dan de achtergrond. Het kan ook overal details maximaliseren, zoals bij een uitgestrekt landschap.

Lagere f-stopwaarden creëren een kleinere scherptediepte, terwijl hogere f-stopwaarden een grotere scherptediepte 

creëren. Bij veel camera's zijn f / 2.8 en lager bijvoorbeeld veelgebruikte instellingen wanneer een geringe scherptediepte 

gewenst is, terwijl f / 8.0 en hoger worden gebruikt wanneer scherpte overal de sleutel is.

Afbeelding 1-5 toont een voorbeeld van een foto gemaakt met grote diafragma-instellingen om een   kleine scherptediepte te 

bereiken. Je zult merken dat de bloem op de voorgrond, waarop de camera scherpstelt, scherper is dan de rest van de objecten. Afbeelding 

1-6 toont een voorbeeld van het tegenovergestelde effect.
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In dit geval zorgt een klein diafragma voor een grotere scherptediepte om alle objecten relatief scherp in beeld te brengen. U 

kunt ook de scherptediepte regelen met andere instellingen dan het diafragma. We gaan dieper in op andere overwegingen die 

van invloed zijn op de scherptediepte en op hoe de scherptediepte wordt gedefinieerd en gekwantificeerd in "Inzicht in 

scherptediepte" op pagina 14.

iso snelheid

De ISOspeed bepaalt hoe gevoelig de camera is voor invallend licht. Net als de sluitertijd correleert het ook 1: 1 met 

hoe de belichting toeneemt of afneemt. In tegenstelling tot diafragma en sluitertijd is een lagere ISO-snelheid echter 

bijna altijd wenselijk, aangezien hogere ISO-snelheden aanzienlijk toenemen beeldruis, of kleine variaties in kleur of 

helderheid in de afbeelding die niet aanwezig zijn in de daadwerkelijke scène. Beeldruis wordt ook wel genoemd filmgrain 

in traditionele filmfotografie. Afbeelding 1-7 toont de relatie tussen beeldruis en ISO-snelheid en hoe beeldruis 

eruitziet.

Afbeelding 1-7

ISO-snelheid en

beeldruis

lage ISO-snelheid

(minder beeldruis)

hoge ISO-snelheid

(meer beeldruis)

Je kunt zien dat een lage ISO-snelheid resulteert in minder beeldruis, terwijl een hoge ISO-snelheid resulteert in meer 

beeldruis. U verhoogt de ISO meestal alleen vanaf de basis- of standaardwaarde als u anders niet het gewenste diafragma en 

de sluitertijd kunt verkrijgen. U wilt bijvoorbeeld de ISO-snelheid verhogen om zowel een korte sluitertijd met bewegende 

onderwerpen als een grotere scherptediepte te bereiken, of om een   scherpe foto uit de hand te kunnen maken bij weinig licht 

wanneer uw lens al op de grootste diafragma-instelling staat.

Veel voorkomende ISO-snelheden zijn 100, 200, 400 en 800, hoewel veel camera's ook lagere of hogere waarden 

toestaan. Bij compactcamera's produceert een ISO-waarde in het bereik van 50-400 over het algemeen acceptabel lage 

beeldruis, terwijl bij digitale SLR-camera's een bereik van 100-3200 (of zelfs hoger) vaak acceptabel is.

1: BASISCONCEPT IN FOTOGRAFIE 7



1 Afbeelding 1-8

Typische belichtingsmodi van de camera (inclusief 

vooraf ingestelde modi)

3 Afbeelding 1-9

Gebruik de S- of Tv-modus om de 

sluitertijd te verlengen

camera exPosUre modi

De meeste digitale camera's hebben een van de volgende gestandaardiseerde belichtingsmodi: Auto (), Programma (P), 

Diafragmaprioriteit (A of Av), Sluiterprioriteit (S of Tv), Handmatig (M) en Bulb (B). De modi Av, Tv en P worden vaak genoemd creativemodes 

of automatische belichtingsmodi (AE). Afbeelding 1-8

toont enkele belichtingsmodi die u op een typische camera zou zien.

Elke modus beïnvloedt hoe diafragma-, ISO-snelheid en sluitertijdwaarden worden gekozen voor een bepaalde belichting. 

Sommige modi proberen alle drie de waarden voor u te kiezen, terwijl andere u één instelling laten specificeren en de camera 

waar mogelijk de andere twee kiest. tabel 1-3 beschrijft hoe elke modus de belichting bepaalt.

De automatische belichtingsmodus biedt niet veel creatieve controle omdat u niet kunt bepalen welke camera-instellingen het 

belangrijkst zijn om uw artistieke bedoelingen te bereiken. Bijvoorbeeld voor een actiefoto van een kajakker, zoals Afbeelding 1-9 , 

Misschien wilt u de S- of Tv-modus gebruiken omdat het bereiken van een snellere sluitertijd waarschijnlijk belangrijker is dan de 

scherptediepte van de scène. Evenzo kunt u voor een statische landschapsopname de modus A of Av gebruiken, omdat het 

bereiken van een grotere scherptediepte waarschijnlijk belangrijker is dan de belichtingsduur.

Daarnaast kan de camera ook over verschillende voorgeprogrammeerde modi beschikken. De meest voorkomende vooraf ingestelde modi zijn 

de modi landschap, portret, sport en nacht. De symbolen die voor elke modus worden gebruikt, verschillen enigszins van camera tot camera, 

maar zullen waarschijnlijk lijken op die in tabel 1-4 ,

die beschrijvingen geeft van de meest voorkomende vooraf ingestelde modi die u op een camera aantreft.
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tabel 1-3 Beschrijvingen van veelgebruikte belichtingsmodi

ExPosUre-modus hoe het werkt

Auto () De camera selecteert automatisch alle belichtingsinstellingen.

Programma ( P) De camera selecteert automatisch diafragma en sluitertijd. Je kiest een bijbehorende 

ISO-snelheid en belichtingscompensatie. Bij sommige camera's kan P ook fungeren als 

een hybride van de Av- en Tv-modi.

Diafragma voorkeur

( av of een)

U specificeert het diafragma en de ISO-snelheid. De lichtmeting van de camera (besproken in de 

volgende sectie) bepaalt de corresponderende sluitertijd.

Sluiterprioriteit

( TV of s)

U specificeert de sluitertijd en ISO-snelheid. De lichtmeting van de camera bepaalt het 

bijbehorende diafragma.

Handleiding ( m) U specificeert het diafragma, de ISO-snelheid en de sluitertijd, ongeacht of deze waarden 

tot een correcte belichting leiden.

Gloeilamp ( B) U specificeert het diafragma en de ISO-snelheid. De sluitertijd wordt bepaald door een 

afstandsbedieningsschakelaar of, afhankelijk van de camera, door de ontspanknop dubbel in te drukken of 

ingedrukt te houden. Handig voor belichtingen langer dan 30 seconden.

tabel 1-4 Vooraf ingestelde belichtingsmodi

ExPosUre-modus hoe het werkt

Portret De camera probeert de laagst mogelijke f-stopwaarde te kiezen voor een bepaalde belichting. 

Dit zorgt voor een zo klein mogelijke scherptediepte.

Landschap De camera probeert een hoge f-stop te kiezen om voor een diepe scherptediepte te zorgen. 

Compactcamera's stellen hun focusafstand ook vaak in op verre objecten of oneindig.

Sport / actie De camera probeert een zo kort mogelijke sluitertijd te bereiken voor een bepaalde belichtingstijd 

(idealiter 1/250 seconde of sneller). Naast het gebruik van een lage f-stop, kan de camera ook een 

snellere sluitertijd bereiken door de ISO-snelheid meer te verhogen dan acceptabel zou zijn in de 

portretmodus.

nacht / weinig licht De camera maakt sluitertijden mogelijk die langer zijn dan normaal is toegestaan   voor opnamen uit de 

hand en verhoogt de ISO-snelheid tot bijna de maximaal beschikbare waarde. Voor sommige camera's 

betekent deze instelling echter dat een flitser wordt gebruikt voor de voorgrond en dat een lange 

sluitertijd en een hoge ISO-snelheid worden gebruikt om de achtergrond te belichten. Raadpleeg de 

instructiehandleiding van uw camera voor unieke kenmerken.
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Sommige modi kunnen ook camera-instellingen regelen die geen verband houden met de belichting, hoewel dit van 

camera tot camera varieert. Deze aanvullende instellingen omvatten onder andere de autofocuspunten, meetmodus en 

autofocusmodi.

Houd er rekening mee dat de meeste themacodes afhankelijk zijn van het meetsysteem van de camera om een   goede belichting te 

verkrijgen. Het meetsysteem is echter niet waterdicht. Het is een goed idee om te weten wat er mis kan gaan en wat u kunt doen om 

dergelijke belichtingsfouten te compenseren. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op camerametingen.

camerabewaking

Weten hoe het licht van uw camerameters is, is van cruciaal belang voor het bereiken van consistente en nauwkeurige belichtingen. 

De voorwaarde meting verwijst naar wat traditioneel werd uitgevoerd door een aparte Licht meter, een apparaat dat wordt gebruikt om 

de juiste sluitertijd en diafragma te bepalen door de hoeveelheid beschikbaar licht te meten. Opties voor meting in de camera zijn 

onder meer spotmeting, evaluatieve meting of matrixmeting en centrumgerichte meting. Elk heeft zijn voor- en nadelen, afhankelijk van 

het type onderwerp en de verdeling van de verlichting. Vervolgens bespreken we het verschil tussen invallend en gereflecteerd licht 

om te zien hoe lichtmeters in de camera de juiste belichting bepalen.

incident vs. weerkaatst licht

Invallend licht is de hoeveelheid licht die het onderwerp raakt, en het is ook een meting die direct correleert met de 

belichting. Gereflecteerd licht verwijst naar de hoeveelheid invallend licht dat naar de camera terugkaatst nadat het het 

onderwerp heeft geraakt en meet daarom alleen indirect invallend licht. Waar handheld lichtmeters invallend licht meten, 

kunnen lichtmeters in de camera alleen gereflecteerd licht meten. Afbeelding 1-10 illustreert het verschil tussen invallend 

licht en gereflecteerd licht.

Afbeelding 1-10

Incident vs.

gereflecteerd licht

handheld

meter

Lichtbron

Onderwerpen
In camera

meting

Als alle objecten licht op dezelfde manier zouden reflecteren, zou het verkrijgen van de juiste belichting eenvoudig zijn. Onderwerpen uit 

de echte wereld verschillen echter sterk in hun reflectie. Om deze reden is de meting in de camera gestandaardiseerd op basis van de 

intensiteit van het licht dat wordt gereflecteerd door een object dat
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lijkt middengrijs van toon. In feite zijn in-camerameters ontworpen voor dergelijke onderwerpen met middelhoge tonen. Als u 

bijvoorbeeld het beeldkader van de camera vult met een object dat lichter of donkerder is dan middengrijs, zal de lichtmeting 

van de camera het beeld vaak ten onrechte onder- of overbelichten. Aan de andere kant resulteert een draagbare lichtmeter 

in dezelfde belichting voor elk object met dezelfde invallende verlichting, omdat hij invallend licht meet.

Wat is middengrijs? In de grafische industrie wordt het gedefinieerd als de inktdichtheid die 18 procent van het invallende 

licht reflecteert. Afbeelding 1-11 toont benaderingen van 18 procent luminantie met verschillende kleuren.

Afbeelding 1-11

Benaderingen van

18 procent luminantie

18% grijstint 18% rode tint 18% groentint 18% blauwe tint

Camera's voldoen aan een andere standaard dan de grafische industrie. Terwijl elke camera middengrijs iets 

anders definieert, wordt het over het algemeen gedefinieerd als een toon tussen 10 en 18 procent reflectie. Door 

een onderwerp te meten dat meer of minder licht reflecteert, kan het meetalgoritme van uw camera mislopen, wat 

kan leiden tot onder- of overbelichting.

technische notitie

grijze kaarten worden vaker gebruikt voor witbalans dan voor belichting. Voor studiowerk gebruiken veel fotografen een 

lichtmeter omdat deze veel nauwkeuriger is. Een grijze kaart heeft een reflectie van 10 tot 18 procent (in plaats van 50 

procent reflectie) om te verklaren hoe ons menselijke visuele systeem werkt. Omdat we de lichtintensiteit logaritmisch en 

niet lineair waarnemen, heeft ons visuele systeem veel minder dan de helft van de reflectie nodig om een   object als half 

zo helder te zien.

meteringoPtions

Om een   grotere reeks combinaties van onderwerpverlichting en reflectie nauwkeurig te belichten, hebben de meeste camera's 

verschillende ingebouwde meetopties. Elke optie werkt door een relatieve weging toe te kennen aan verschillende lichtgebieden binnen 

de afbeelding. De regio's met een hogere weging worden als betrouwbaarder beschouwd en dragen dus meer bij aan de uiteindelijke 

blootstellingsberekening.

Afbeelding 1-12 laat zien hoe verschillende meetopties eruit kunnen zien.

Afbeelding 1-12

Gedeeltelijke en spotgebieden 

weergegeven voor respectievelijk 

13,5 procent en 3,8 procent van het 

beeldoppervlak

tively, gebaseerd op een Canon 

1-serie DSLr-camera.

Centrum gewogen Gedeeltelijke meting Spotmeting
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Zoals je kunt zien in Afbeelding 1-12 , de witste gebieden hebben een hogere weging en dragen het meeste bij aan de 

belichtingsberekening, terwijl zwarte gebieden dat niet doen. Dit betekent dat het onderwerp dat in de witste gebieden is 

geplaatst, dichter bij de beoogde belichting lijkt te liggen dan het onderwerp dat in de donkere gebieden is geplaatst. Elk van 

deze meetdiagrammen kan ook niet in het midden staan, afhankelijk van de meetopties en het gebruikte autofocuspunt.

Meer geavanceerde meetalgoritmen zoals evaluatief, zone en matrix gaan verder dan alleen het gebruik van een regionale kaart. 

Dit zijn meestal de standaardinstellingen wanneer u de camera instelt op automatische belichting. Deze instellingen werken door 

de afbeelding in verschillende subsecties te verdelen. Elke subsectie wordt vervolgens geanalyseerd in termen van zijn relatieve 

locatie, lichtintensiteit of kleur. De locatie van het autofocuspunt en de oriëntatie van de camera (portret versus landschap) kunnen 

ook bijdragen aan tometeringberekeningen.

wanneer gedeeltelijke en sPotmeting te gebruiken

Gedeeltelijke en spotmeting geven de fotograaf veel meer controle over de belichting dan de andere instellingen, maar deze zijn 

ook moeilijker te gebruiken, althans in het begin, omdat de fotograaf voorzichtiger moet zijn met welke delen van de scène 

worden gebruikt voor het meten. Gedeeltelijk en spotmeting werken ongeveer hetzelfde, maar gedeeltelijke meting is gebaseerd 

op een groter deel van het frame dan spotmeting (zoals afgebeeld in Afbeelding 1-12 ), hoewel de exacte percentages variëren 

op basis van cameramerk en -model. Gedeeltelijke en spotmeting zijn vaak handig als er een relatief klein object in uw scène is 

dat u perfect belicht wilt hebben of waarvan u weet dat het de beste overeenkomst met middengrijs oplevert, zoals weergegeven 

in Afbeelding 1-13 .

Afbeelding 1-13

Een situatie waarin u wellicht 

gebruik wilt maken van offcenter 

deelmeting of spotmeting Lichte achtergrond

Autofocuspunt ingeschakeld

voorgrond onderwerp
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Een van de meest voorkomende toepassingen van deelmeting is portretfotografie met 

tegenlicht. Gedeeltelijke meting van het gezicht kan helpen voorkomen dat het onderwerp 

wordt belicht als een onderbelicht silhouet tegen de heldere achtergrond. Aan de andere 

kant kan de schaduw van de huid van uw onderwerp tot onbedoelde blootstelling leiden als 

deze te ver verwijderd is van middelgrijze reflectie, hoewel dit minder waarschijnlijk is bij 

tegenlicht.

Spotmeting wordt minder vaak gebruikt omdat het meetgebied erg klein en dus vrij specifiek is. 

Dit kan een voordeel zijn als u niet zeker bent van de reflectie van uw onderwerp en een 

speciaal ontworpen grijskaart of een ander gestandaardiseerd object hebt waarvan de tometer is 

uitgeschakeld.

Deelmeting en spotmeting zijn ook handig voor creatieve belichtingen of wanneer de 

omgevingsverlichting ongebruikelijk is, zoals in Afbeelding 1-14 , dit is een voorbeeld van een 

foto gemaakt met gedeeltelijke meting. In dit geval meet de fotograaf de direct verlichte steen 

onder de hemelopening om een   goede balans te bereiken tussen helderheid in de lucht en 

duisternis op de rotsen.

centrumgerichte meting

Centrumgerichte meting is wanneer alle delen van het frame bijdragen aan de 

belichtingsberekening, maar het onderwerp dichter bij het midden van het frame meer 

bijdraagt   aan deze berekening dan het onderwerp verder van het midden. Dit was ooit een 

veel voorkomende standaardinstelling in camera's omdat het goed overweg kon met een 

heldere lucht boven een donker landschap. Tegenwoordig bieden evaluatieve en 

matrixmeting meer flexibiliteit en bieden gedeeltelijke en spotmeting meer specificiteit.

Anderzijds levert centrumgerichte meting zeer voorspelbare resultaten op, terwijl matrix- en evaluatieve meetmodi gecompliceerde 

algoritmen hebben waarvan de resultaten moeilijker te voorspellen zijn. Om deze reden geven sommigen nog steeds de voorkeur 

aan centrumgericht als standaardmeetmodus.

Merk op dat er niet één juiste manier is om een   belichting te bereiken, aangezien dat zowel een technische als een creatieve 

beslissing is. Meting is slechts een technisch hulpmiddel dat de fotograaf meer controle en voorspelbaarheid geeft over zijn 

creatieve bedoelingen met het beeld.

Afbeelding 1-14

Een foto gemaakt met gedeeltelijke meting

belichtingscompensatie

Met elk van de eerder besproken meetmodi kunt u een functie genaamd belichtingscompensatie (EC). Wanneer u EC 

activeert, werkt de meetberekening normaal, maar wordt het uiteindelijke belichtingsdoel gecompenseerd door de 

EC-waarde. Dit maakt handmatige correcties mogelijk als een meetmodus consistent onder- of overbelicht is. De meeste 

camera's staan   maximaal twee EC-stops toe, waarbij elke stop een verdubbeling of halvering van het licht geeft in 

vergelijking met wat de meetmodus zou hebben gedaan zonder compensatie. Bij de standaardinstelling van nullen wordt 

geen compensatie toegepast.
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Afbeelding 1-15

Voorbeeld van een scène met hoge 

reflectie waarvoor

hoge positieve blootstelling

een vergoeding

EC is ideaal voor het corrigeren van meetfouten in de camera die worden veroorzaakt door de reflectiviteit van het onderwerp. Voor 

onderwerpen in de sneeuw met een hoge reflectie is bijvoorbeeld altijd ongeveer +1 belichtingscompensatie vereist, terwijl donkergrijze 

(niet-reflecterende) onderwerpen mogelijk een negatieve compensatie nodig hebben.

Afbeelding 1-15 is een voorbeeld van een sterk reflecterende scène die een hoge positieve belichtingscompensatie vereist om te voorkomen 

dat deze te donker overkomt.

Zoals u kunt zien, is belichtingscompensatie handig om tegen te gaan dat een lichtmeter in de camera een onderwerp onderbelicht 

zoals een witte uil in de sneeuw, vanwege het hoge reflectievermogen.

UnderstandingdePthoF Field

Dit gedeelte behandelt de technische aspecten van scherptediepte om u een beter begrip te geven van hoe het wordt gemeten en 

gedefinieerd. Voel je vrij om door dit gedeelte te bladeren als je je liever concentreert op de concepten en technieken om de 

scherptediepte te regelen, die we zullen behandelen in "ControllingDepth of Field" op pagina 16.

Diepte van veld verwijst naar het afstandsbereik dat acceptabel scherp lijkt binnen een afbeelding. Deze afstand is afhankelijk 

van het cameratype, het diafragma en de scherpstelafstand. Afdrukformaat en kijkafstand kunnen ook onze perceptie van 

scherptediepte beïnvloeden.

De scherptediepte verandert niet abrupt van scherp naar wazig, maar gaat in plaats daarvan geleidelijk over. Wanneer u 

uw camera op een onderwerp focust, begint alles direct voor of achter de scherpstelafstand aan scherpte te verliezen - 

zelfs als deze overgang niet door uw ogen of door de resolutie van de camera wordt waargenomen.
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cirkel van conFUsie

Omdat er geen enkel kritiek overgangspunt is, een strengere term genaamd de cirkel van verwarring wordt gebruikt om de 

scherptediepte te definiëren. De cirkel van verwarring wordt bepaald door de mate waarin een punt moet worden vervaagd, zodat het 

niet langer als scherp wordt ervaren. Wanneer de cirkel van verwarring wazig genoeg wordt om waarneembaar te zijn voor onze 

ogen, wordt gezegd dat dit gebied buiten de scherptediepte ligt en dus niet langer acceptabel scherp is. Afbeelding 1-16 illustreert 

een cirkel van verwarring en de relatie met de scherptediepte.

Het dichtst en het verst

afstanden van aanvaardbaar

scherpte

Cirkel van

verwarring

Afbeelding 1-16

Diagram dat de

cirkel van verwarring

Diepte van het veld Filmvliegtuig

of digitale sensor

In dit diagram vertegenwoordigt de linkerkant van de cameralens het licht van uw onderwerp, terwijl de rechterkant van de lens het 

beeld vertegenwoordigt dat door dat licht wordt gecreëerd nadat het door de lens is gegaan en uw camera is binnengekomen. 

Zoals u kunt zien, vertegenwoordigen de blauwe lijnen het licht van het onderwerp dat samenvalt met de brandpuntsvlak, dat is de 

afstand waarop het onderwerp het scherpst is. De paarse en groene stippen aan weerszijden van het brandpuntsvlak 

vertegenwoordigen de dichtstbijzijnde en verste afstand van acceptabele scherpte.

Zoals je kunt zien in Afbeelding 1-17 , een puntlichtbron kan verschillende mate van onscherpte hebben wanneer deze door uw camera wordt 

opgenomen, en de drempel waarmee een dergelijke onscherpte niet langer als acceptabel scherp wordt beschouwd, is wat de cirkel van 

verwarring definieert. Merk op dat de cirkel van verwarring overdreven is ter wille van de demonstratie; in werkelijkheid zou dit slechts een klein 

deel van het oppervlak van de camerasensor in beslag nemen.

Brandpunt Afbeelding 1-17

Cirkels van verwarring

Cirkels van verwarring Cirkels van verwarring

Diepte van het veld

Wanneer wordt de cirkel van verwarring waarneembaar voor onze ogen? Een acceptabel scherpe cirkel van verwarring wordt 

gewoonlijk gedefinieerd als een cirkel die onopgemerkt zou blijven bij vergroting tot een standaard 8 x 10 inch afdruk en waargenomen 

vanaf een standaard kijkafstand van ongeveer 30 cm.
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Afbeelding 1-18

Lensdiepte van 

veldmarkeringen

Bij deze kijkafstand en dit afdrukformaat gaan camerafabrikanten ervan uit dat een cirkel van verwarring verwaarloosbaar is als deze 

niet groter is dan 0,01 inch. Met andere woorden, alles vervaagt door meer dan

0,01 inch zou wazig lijken. Camerafabrikanten gebruiken de 0,01 inch-standaard bij het leveren van 

lensdiepte-markeringen. Afbeelding 1-18 toont een voorbeeld van scherptediepte-markeringen op een 50 mm-lens.

In werkelijkheid kan een persoon met 20/20 vision of beter kenmerken onderscheiden die veel kleiner zijn dan

0,01 duim. Met andere woorden, de scherpte-standaard van een camera is drie keer slechter dan die van iemand met 

20/20 vision! Dit betekent dat de cirkel van verwarring nog kleiner moet zijn om een   acceptabele scherpte in het hele beeld 

te krijgen.

Voor elke combinatie van afdrukformaat en kijkafstand geldt ook een andere maximale cirkel van verwarring. In het eerdere 

voorbeeld van vervaagde stippen is de cirkel van verwarring eigenlijk kleiner dan de resolutie van je scherm (of printer) voor 

de twee stippen aan weerszijden van het brandpunt, en dus worden deze binnen de scherptediepte beschouwd. Als alternatief 

kan de scherptediepte worden gebaseerd op wanneer de cirkel van verwarring groter wordt dan de grootte van de pixels van 

uw digitale camera.

Merk op dat de scherptediepte alleen bepaalt wanneer een onderwerp acceptabel scherp wordt geacht; het beschrijft niet wat er 

met regio's gebeurt als ze eenmaal onscherp worden. Deze regio's worden ook wel genoemd bokeh ( uitgesproken boh-keh) van het 

Japanse woord dat 'wazig' betekent. Twee beelden met identieke scherptedieptes kunnen aanzienlijk verschillende bokeh hebben, 

afhankelijk van de vorm van het lensdiafragma. In feite is de cirkel van verwarring eigenlijk geen cirkel, maar alleen als zodanig 

benaderd als hij erg klein is. Wanneer het groot wordt, geven de meeste lenzen het weer als een veelhoek met vijf tot acht zijden.

controllingdePthoF Field

Hoewel het afdrukformaat en de kijkafstand van invloed zijn op hoe groot de cirkel van verwarring voor onze ogen lijkt, zijn 

diafragma en scherpstelafstand de twee belangrijkste factoren die bepalen hoe groot de cirkel van verwarring op de sensor van uw 

camera zal zijn. Grotere diafragmaopeningen (kleiner f-stopnummer) en kortere scherpstelafstanden zorgen voor een kleinere 

scherptediepte. In Figuur 1-19 ,

alle drie de foto's hebben dezelfde scherpstelafstand, maar variëren in diafragma-instelling.
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Figuur 1-19

Opnamen gemaakt met een 

200 mm-lens op dezelfde 

scherpstelafstand

met verschillende openingen

f / 8.0 f / 5.6 f / 2.8

Zoals je in dit voorbeeld kunt zien, creëert f / 2.8 een foto met de minste scherptediepte omdat de achtergrond het 

meest wazig is ten opzichte van de voorgrond, terwijl f / 5.6 en f / 8.0 een steeds scherpere achtergrond creëren. Op 

alle drie de foto's lag de focus op het beeld op de voorgrond.

technische notitie

uw keuze van de brandpuntsafstand van de lens heeft geen invloed op de scherptediepte, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. De enige 

factoren die een aanzienlijke invloed hebben op de scherptediepte, zijn het diafragma, de vergroting van het onderwerp en de grootte van de 

beeldsensor van uw camera. Al deze onderwerpen zullen in de volgende hoofdstukken dieper worden besproken.

Als scherpte door het hele beeld het doel is, verbaast je je erover waarom je niet altijd het kleinste diafragma kunt 

gebruiken om de best mogelijke scherptediepte te bereiken. Behalve dat mogelijk onbetaalbaar lange sluitertijden 

nodig zijn zonder camerastatief, verzacht een te klein diafragma het beeld, zelfs waar u scherpstelt, vanwege een 

effect dat diffractie.

Diffractie wordt een meer beperkende factor dan scherptediepte naarmate het diafragma kleiner wordt. Dit is de reden waarom 

pinhole-camera's ondanks hun extreme scherptediepte een beperkte resolutie hebben.

samenvatting

In dit hoofdstuk hebt u geleerd hoe diafragma, ISO-snelheid en sluitertijd de belichting beïnvloeden. U hebt ook geleerd over de 

standaard belichtingsmodi van de camera die u kunt gebruiken om de belichting in uw afbeelding te regelen. Je hebt geleerd over 

verschillende meetopties die je nog meer controle geven over de belichting. Ten slotte heb je de verschillende factoren onderzocht die 

de scherptediepte in je afbeelding beïnvloeden.

In het volgende hoofdstuk leer je over de unieke kenmerken van een digitale afbeelding, zodat je deze als fotograaf 

beter kunt interpreteren.
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2
Digitaal beeld

Kenmerken

In dit hoofdstuk maakt u kennis met uzelf met de unieke kenmerken van digitale afbeeldingen, zodat u 

de meeste van uw afbeeldingen kunt maken. Eerst leer je hoe het digitale kleurenpalet wordt 

gekwantificeerd en wanneer het een visuele impact heeft, die je moet weten om de bitdiepte te 

begrijpen. Vervolgens ga je ontdekken hoe digitale camerasensoren licht en kleur omzetten in discrete 

pixels.

De laatste twee secties van dit hoofdstuk behandelen hoe beeldhistogrammen geïnterpreteerd kunnen worden voor meer voorspelbare 

belichtingen, evenals de verschillende soorten beeldruis en manieren om deze te minimaliseren.
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De diepte begrijpen

Bit diepte kwantificeert het aantal unieke kleuren in het kleurenpalet van een afbeelding in termen van de nullen en enen, of bits, die we 

gebruiken om elke kleur te specificeren. Dit betekent niet dat een afbeelding noodzakelijkerwijs al deze kleuren gebruikt, maar het betekent 

wel dat het palet kleuren kan specificeren met een hoge mate van precisie.

In een afbeelding in grijstinten, bijvoorbeeld, kwantificeert de bitdiepte hoeveel unieke grijstinten beschikbaar zijn. Met andere woorden, 

een hogere bitdiepte betekent dat er meer kleuren of tinten kunnen worden gecodeerd omdat er meer combinaties van nullen en enen 

beschikbaar zijn om de intensiteit van elke kleur weer te geven. We gebruiken hier een grijswaardenvoorbeeld omdat de manier waarop 

we intensiteit waarnemen in kleurenafbeeldingen veel complexer is.

terminologie

Elke kleurenpixel in een digitale afbeelding wordt gemaakt door een combinatie van de drie primaire kleuren: rood, groen en 

blauw. Elke primaire kleur wordt vaak een kleur kanaal en kan elk bereik van intensiteitswaarden hebben gespecificeerd door de 

bitdiepte. De bitdiepte voor elke primaire kleur wordt de bits per kanaal. De bits per pixel (bpp) verwijst naar de som van de bits in 

alle drie de kleurkanalen en vertegenwoordigt het totale aantal kleuren dat beschikbaar is op elke pixel.

Er ontstaat vaak verwarring met betrekking tot kleurenafbeeldingen omdat het onduidelijk kan zijn of een gepost nummer verwijst 

naar de bits per pixel of bits per kanaal. Daarom helpt het gebruik van bpp om de meeteenheid te specificeren deze twee termen te 

onderscheiden.

De meeste kleurenafbeeldingen die u met digitale camera's maakt, hebben bijvoorbeeld 8 bits per kanaal, wat betekent dat ze in 

totaal acht nullen en enen kunnen gebruiken. Dit zorgt voor 2 8 ( of 256) verschillende combinaties, wat zich vertaalt naar 256 

verschillende intensiteitswaarden voor elke primaire kleur. Wanneer alle drie de primaire kleuren op elke pixel worden 

gecombineerd, zijn er maar liefst 2 8 * 3

(of 16.777.216) verschillende kleuren, of ware kleur. Het op deze manier combineren van rood, groen en blauw bij elke pixel wordt 

aangeduid als 24 bits per pixel omdat elke pixel is samengesteld uit drie 8-bits kleurkanalen. We kunnen het aantal beschikbare 

kleuren generaliseren X- bit afbeelding met de uitdrukking 2 X, waar X verwijst naar de bits per pixel, of 2 3 X, waar X verwijst naar de 

bits per kanaal.

tabel 2-1 illustreert verschillende afbeeldingstypen in termen van bitdiepte, totaal aantal beschikbare kleuren en algemene namen. 

Veel van de lagere bitdieptes waren alleen belangrijk bij vroege computers; tegenwoordig zijn de meeste afbeeldingen 24 bpp of 

hoger.
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tabel 2-1 De bitdiepte van verschillende afbeeldingstypen vergelijken

BIts per pixel VEEL KLEUREN BESCHIKBAAR veelvoorkomende namen)

1 2 Monochroom

2 4 CGA

4 16 EGA

8 256 VGA

16 65.536 XGA, hoge kleur

24 16.777.216 SVGA, echte kleur

32 16.777.216 + transparantie

48 281 biljoen

BIt diepte bekijken

Merk op hoe afbeelding 2-1 verandert wanneer de bitdiepte wordt verminderd. Het verschil 

tussen 24 bpp en 16 bpp kan er subtiel uitzien, maar zal duidelijk zichtbaar zijn op een monitor als 

je deze hebt ingesteld op true color of hoger (24 of 32 bpp).

24 bpp

dIgItale fototips

Hoewel het concept van bitdiepte op het eerste gezicht onnodig technisch lijkt, heeft het begrijpen van 

wanneer hoge of lage bitdiepte afbeeldingen moeten worden gebruikt belangrijke praktische 

toepassingen. De belangrijkste tips zijn:

e Het menselijk oog kan slechts ongeveer 10 miljoen verschillende kleuren onderscheiden,

dus het opslaan van een afbeelding in meer dan 24 bpp is overdreven als de

het beoogde doel is alleen om te bekijken. Aan de andere kant zijn afbeeldingen met 

meer dan 24 bpp nog steeds best bruikbaar omdat ze beter standhouden bij 

nabewerking.

e U kunt met minder ongewenste kleurgradaties in afbeeldingen krijgen

dan 8 bits per kleurkanaal, zoals weergegeven in Figuur 2-2 . Dit effect

wordt gewoonlijk aangeduid als posterisatie.

e De beschikbare bitdiepte-instellingen zijn afhankelijk van het bestandstype.

Standaard JPEG- en TIFF-bestanden kunnen slechts 8 en 16 bits per

kanaal, respectievelijk.

16 bpp

8 bpp

afbeelding 2-1

Visuele weergave van 8 bpp, 16 bpp en 24 bpp met behulp van 

regenboogkleuren
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7 Figuur 2-2

een beperkt palet van 256 

kleuren resulteert in een 

gestreepte uitstraling

posterisatie genoemd.

1 afbeelding 2-3

een digitale sensor met 

miljoenen onmerkbare

kleurenfilters

DIGITALE camerasensoren

Een digitale camera gebruikt een sensorreeks van miljoenen kleine pixels (zie afbeelding 2-3 ) om het uiteindelijke beeld te produceren. 

Wanneer u op de ontspanknop van uw camera drukt en de belichting begint, heeft elk van deze pixels een holte die a wordt genoemd fotosite 

dat wordt blootgelegd om fotonen te verzamelen en op te slaan.

Nadat de belichting is voltooid, sluit de camera elk van deze fotosites en probeert vervolgens te beoordelen hoeveel fotonen in elk 

zijn gevallen. De relatieve hoeveelheid fotonen in elke holte wordt vervolgens gesorteerd in verschillende intensiteitsniveaus, 

waarvan de precisie wordt bepaald door bitdiepte (0-255 niveaus voor een 8-bits afbeelding). afbeelding 2-4 illustreert hoe deze 

holtes fotonen verzamelen.

afbeelding 2-4

Holtes gebruiken om fotonen te 

verzamelen

Het raster aan de linkerkant vertegenwoordigt de reeks lichtverzamelende fotosites op uw sensor, terwijl de reservoirs aan de 

rechterkant een ingezoomde doorsnede van diezelfde fotosites weergeven. In afbeelding 2-4 , elke holte is niet in staat om te 

onderscheiden hoeveel van elke kleur erin is gevallen, dus het hier geïllustreerde rasterdiagram zou alleen 

grijswaardenafbeeldingen kunnen maken.
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Bayer-array

Om kleurenbeelden vast te leggen, moet over elke holte een filter worden geplaatst dat alleen een bepaalde lichtkleur kan 

binnendringen. Vrijwel alle huidige digitale camera's kunnen slechts één van de drie primaire kleuren in elke holte vastleggen, 

zodat ze ongeveer tweederde van het binnenkomende licht weggooien. Het resultaat is dat de camera de andere twee primaire 

kleuren moet benaderen om informatie over alle drie de kleuren bij elke pixel te hebben. Het meest voorkomende type 

kleurenfilterarray, een Bayer-reeks, wordt weergegeven in Figuur 2-5 .

Figuur 2-5

een Bayer-array

Zoals u kunt zien, bestaat een Bayer-array uit afwisselende rijen rood-groene en groen-blauwe filters (zoals weergegeven in figuren 

2-5 en 2-6 ). Merk op dat de Bayer-array twee keer zoveel groene als rode of blauwe sensoren bevat. In feite ontvangt elke 

primaire kleur geen gelijke fractie van het totale oppervlak, omdat het menselijk oog gevoeliger is voor groen licht dan zowel 

rood als blauw licht. Door op deze manier redundantie te creëren met groene fotosites, ontstaat een beeld dat minder ruis lijkt 

en fijnere details heeft dan wanneer elke kleur gelijk zou worden behandeld. Dit verklaart ook waarom ruis in het groene kanaal 

veel minder is dan in de andere twee primaire kleuren, zoals je later in het hoofdstuk over de bespreking van beeldruis zult 

leren.

Figuur 2-6

Volledige kleuren versus 

Bayer-arrayweergaven van

een afbeelding

originele scène

(met vergrote pixels)

equivalente Bayer-array

van de originele scène
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Niet alle digitale camera's gebruiken een Bayer-array. De Foveon-sensor is bijvoorbeeld een voorbeeld van een sensortype dat alle 

drie de kleuren op elke pixellocatie vastlegt. Andere camera's kunnen vier kleuren in een vergelijkbare reeks vastleggen: rood, groen, 

blauw en smaragdgroen. Maar een Bayer-array blijft verreweg de meest voorkomende opstelling in digitale camerasensoren.

Bayer demonstratie

Bayer demosaicing is het proces van het vertalen van een Bayer-array van primaire kleuren naar een uiteindelijke afbeelding die volledige 

kleurinformatie bij elke pixel bevat. Hoe is dit mogelijk als de camera niet in staat is om volledige kleuren rechtstreeks te meten? Een manier 

om dit te begrijpen is door in plaats daarvan elke 2 × 2 array van rood, groen en blauw te beschouwen als een enkele holte in kleur, zoals 

weergegeven in figuur 2-7 .

Hoewel deze 2 × 2-benadering voldoende is voor eenvoudige demosaicing, nemen de meeste camera's extra stappen om nog 

meer beelddetails te extraheren. Als de camera alle kleuren in elke 2 × 2-array behandelt alsof ze op dezelfde plaats zijn geland, 

zou hij alleen in staat zijn om de helft van de resolutie te bereiken in zowel de horizontale als de verticale richting.

Aan de andere kant, als een camera de kleur berekent met behulp van meerdere overlappende 2x2-arrays, kan deze een hogere 

resolutie bereiken dan mogelijk zou zijn met een enkele set van 2x2-arrays.

figuur 2-8 laat zien hoe de camera overlappende 2 × 2 arrays combineert om meer beeldinformatie te extraheren.

figuur 2-7

Bayer demosaicing

met behulp van 2 × 2 arrays

figuur 2-8

Overlap combineren

2 × 2 arrays om meer 

beeldinformatie te krijgen

1 2 5 1 5 2

7 9 8

3 4 6 3 6 4

7 8 9
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Merk op dat we de beeldinformatie niet helemaal aan de randen van de array berekenen, omdat we aannemen dat het beeld in 

elke richting doorgaat. Als dit eigenlijk de randen van de cavity array waren, dan zouden de demosaicing-berekeningen hier 

minder nauwkeurig zijn, omdat er geen pixels meer aan alle kanten zijn. Dit effect is doorgaans te verwaarlozen, omdat we 

gemakkelijk informatie aan de randen van een afbeelding kunnen wegsnijden.

Er bestaan   andere demosaicing-algoritmen die iets meer resolutie kunnen extraheren, afbeeldingen kunnen produceren met minder 

ruis of die zich kunnen aanpassen om de afbeelding op elke locatie zo goed mogelijk te benaderen.

artIfacten demonstreren

Afbeeldingen met details op pixelschaal kunnen het demosaicing-algoritme soms voor de gek houden, wat een onrealistisch ogend 

resultaat oplevert. We noemen dit een digitaal artefact, dat is elke ongewenste of onbedoelde wijziging in gegevens die in een digitaal 

proces worden geïntroduceerd. Het meest voorkomende artefact bij digitale fotografie is moiré ( uitgesproken als 'meer-ay'), die wordt 

weergegeven als herhalende patronen, kleurartefacten of pixels die zijn gerangschikt in een onrealistisch doolhofachtig patroon, zoals 

weergegeven in figuren 2-9 en 2-10 .

figuur 2-9

afbeelding met pixel-schaal

details vastgelegd op

100 procent

Afbeelding 2-10

Gevangen op 65 procent van de grootte zoals in Figuur 

2-9, wat resulteert in meer moiré

Je kunt er in alle vier de vierkanten in lijken Afbeelding 2-10 en ook in het derde vierkant van figuur 2-9 ,

waar het subtieler is. Zowel doolhofachtige als kleurartefacten zijn te zien in het derde vierkant van de verkleinde versie. Deze 

artefacten zijn afhankelijk van zowel het type textuur dat u probeert vast te leggen als de software die u gebruikt om de bestanden 

van de digitale camera te ontwikkelen.

Maar zelfs als u een theoretisch perfecte sensor gebruikt die alle kleuren op elke fotosite kan vastleggen en 

onderscheiden, kunnen er toch moiré en andere artefacten verschijnen. Dit is een onvermijdelijk gevolg van elk systeem 

dat een anders continu signaal bemonstert op discrete intervallen of locaties. Om deze reden bevat vrijwel elke 

fotografische digitale sensor zoiets als een optisch laagdoorlaatfilter (OLPF) of een anti-aliasing (AA) filter. Dit is meestal 

een dunne laag direct voor de sensor, en het werkt door potentieel problematische details effectief te vervagen die fijner 

zijn dan de resolutie van de sensor. Een effectieve OLPF verzacht echter ook marginaal details die grover zijn dan de 

resolutie van de sensor, waardoor het maximale oplossend vermogen van de camera enigszins wordt verminderd. Om 

deze reden kunnen camera's die zijn ontworpen voor astronomische of landschapsfotografie de OLPF uitsluiten omdat 

voor deze toepassingen de iets hogere resolutie vaak belangrijker wordt geacht dan een vermindering van aliasing.
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mIcrolens-arrays

Je vraagt   je misschien af   waarom figuren 2-4 en 2-5 laat niet de holtes zien die direct naast elkaar zijn geplaatst. Echte 

camerasensoren hebben geen fotosites die het hele oppervlak van de sensor bedekken om plaats te bieden aan andere 

elektronica. Digitale camera's bevatten in plaats daarvan

microlenzen boven elke fotosite om hun vermogen om licht te verzamelen te vergroten. Deze lenzen zijn analoog aan trechters 

die fotonen in de fotosite sturen, zoals weergegeven in afbeelding 2-11 .

Zonder microlenzen zouden de fotonen ongebruikt blijven, zoals weergegeven in Afbeelding 2-12 .

afbeelding 2-11

microlenzen sturen fotonen naar de fotosites.

Afbeelding 2-12

Zonder microlenzen blijven sommige fotonen ongebruikt.

Goed ontworpen microlenzen kunnen het fotonensignaal op elke fotosite verbeteren en vervolgens beelden creëren met 

minder ruis voor dezelfde belichtingstijd. Camerafabrikanten zijn in staat geweest om verbeteringen in het 

microlensontwerp te gebruiken om ruis in de nieuwste hoge resolutie camera's te verminderen of te behouden, ondanks 

het feit dat deze camera's kleinere fotosites hebben die meer megapixels in hetzelfde sensorgebied persen.

Afbeelding histogrammen

Het afbeeldingshistogram is waarschijnlijk het belangrijkste concept dat u moet begrijpen wanneer u werkt met 

afbeeldingen van een digitale camera. Een histogram kan u vertellen of uw afbeelding correct is belicht, of de belichting 

hard of vlak is en welke aanpassingen het beste werken. Het verbetert uw vaardigheden, niet alleen op de computer 

tijdens de nabewerking, maar ook als fotograaf.

Bedenk dat elke pixel in een afbeelding een kleur heeft die wordt geproduceerd door een combinatie van de primaire kleuren 

rood, groen en blauw (RGB). Elk van deze kleuren kan een helderheidswaarde hebben van 0 tot 255 voor een digitaal beeld 

met een bitdiepte van 8 bits. Een RGB-histogram resultaten wanneer de computer door elk van deze RGB-helderheidswaarden 

scant en telt hoeveel er op elk niveau zijn, van 0 tot 255. Hoewel er andere soorten histogrammen bestaan, hebben ze 

allemaal dezelfde basislay-out als in het voorbeeld in Afbeelding 2-13 .

In dit histogram vertegenwoordigt de horizontale as een toenemend toonniveau van 0 tot 255, terwijl de verticale as het relatieve 

aantal pixels op elk van die toonniveaus vertegenwoordigt. Schaduwen, middentonen en hoge lichten vertegenwoordigen tonen 

in respectievelijk de donkerste, middelste en helderste delen van de afbeelding.
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Schaduwen Middentonen Hoogtepunten Afbeelding 2-13

een voorbeeld van een

histogram

Toonbereik

0 255

toonbereik

De toonbereik is het gebied waar de meeste helderheidswaarden aanwezig zijn. Het toonbereik kan drastisch variëren van afbeelding tot 

afbeelding, dus het ontwikkelen van een intuïtie voor hoe getallen worden toegewezen aan werkelijke helderheidswaarden is vaak van 

cruciaal belang - zowel voordat als nadat de foto is gemaakt. Merk op dat er niet één ideaal histogram is dat alle afbeeldingen zouden 

moeten nabootsen. Histogrammen vertegenwoordigen slechts het toonbereik in de scène en wat de fotograaf wil overbrengen.

Bijvoorbeeld het trappenhuis in Afbeelding 2-14 bevat een breed toonbereik met markeringen om aan te geven welke gebieden in de 

afbeelding overeenkomen met helderheidsniveaus op het histogram.

Hoogtepunten bevinden zich in het raam in het midden boven, middentonen op de treden die door licht worden geraakt 

en schaduwen zijn aan het einde van de trap en waar treden niet direct worden verlicht. Vanwege het relatief hoge 

aandeel schaduwen in het beeld is het histogram naar links hoger dan naar rechts.

Afbeelding 2-14

een afbeelding met een breed toonbereik
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figuur 2-15

voorbeeld van een standaardhistogram dat voornamelijk uit middentonen 

bestaat

Maar verlichting is vaak niet zo gevarieerd als bij Afbeelding 2-14 . De omstandigheden van gewone en gelijkmatige belichting produceren, 

in combinatie met een goed belicht onderwerp, gewoonlijk een histogram met een piek in het midden en geleidelijk smaller wordend in de 

schaduwen en hoge lichten, zoals in figuur 2-15 .

Met uitzondering van het directe zonlicht dat weerkaatst op de bovenkant van het gebouw en sommige ramen, is de bootscène 

vrij gelijkmatig verlicht. De meeste camera's zullen zonder problemen automatisch een afbeelding reproduceren met een 

histogram dat lijkt op het hier getoonde histogram.

hoge en low-key afbeeldingen

Hoewel de meeste camera's in de automatische belichtingsmodus middentonencentrische histogrammen produceren, hangt de 

verdeling van de helderheidsniveaus binnen een histogram ook af van het toonbereik van het onderwerp. Afbeeldingen waarbij de 

meeste tonen in de schaduw voorkomen, worden genoemd lowkey, terwijl afbeeldingen waarbij de meeste tonen in de hooglichten 

voorkomen, worden genoemd hoge sleutel. figuren 2-16 en 2-17 tonen voorbeelden van respectievelijk high-key en low-key 

afbeeldingen.
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Voordat u een foto maakt, is het handig om te beoordelen of uw onderwerp in aanmerking komt als high- of low-key. Bedenk dat 

camera's, omdat ze gereflecteerd licht meten en niet invallend licht, alleen de belichting van het onderwerp kunnen schatten. Deze 

schattingen resulteren vaak in een beeld met een gemiddelde helderheid waarvan het histogram voornamelijk middentonen bevat.

Hoewel dit meestal acceptabel is, is het niet altijd ideaal. In feite vereisen scènes met hoge en lage toetsen vaak dat de 

fotograaf de belichting handmatig aanpast ten opzichte van wat de camera automatisch zou doen. Een goede vuistregel is om 

de belichting handmatig aan te passen wanneer u wilt dat de gemiddelde helderheid van uw afbeelding helderder of donkerder 

wordt weergegeven dan de middentonen.

figuur 2-16

high-key histogram van een afbeelding met voornamelijk highlights

Afbeelding 2-17

low-key histogram van een afbeelding met voornamelijk 

schaduwtonen
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figuur 2-18

Onderbelicht ondanks een centraal histogram

figuur 2-19

overbelicht ondanks een centraal histogram

Over het algemeen zal een camera moeite hebben met automatische belichting wanneer u wilt dat de gemiddelde helderheid in een 

afbeelding helderder of donkerder wordt weergegeven dan in een centraal histogram. De hond en poortafbeeldingen getoond in figuren 2-18 en 

2-19 , zijn veelvoorkomende bronnen van fouten bij automatische belichting. Merk op dat het centrale piekhistogram in beide gevallen van 

een verkeerde belichting dichter bij de middentonen wordt gebracht.

Zoals je hier kunt zien, wordt de camera misleid om een   centraal histogram te maken, dat de gemiddelde helderheid van een 

afbeelding in de middentonen weergeeft, ook al is de inhoud van de afbeelding voornamelijk samengesteld uit helderdere 

lichte tonen. Hierdoor ontstaat een beeld dat gedempt en grijs is in plaats van helder en wit, zoals het persoonlijk zou 

verschijnen.

De meeste digitale camera's zijn beter in het nauwkeurig reproduceren van low-key scènes, omdat ze proberen te 

voorkomen dat een gebied zo helder wordt dat het effen wit wordt, ongeacht hoe donker de rest van het beeld daardoor kan 

worden. Zolang uw low-key beeld een paar heldere highlights heeft, is de kans kleiner dat de camera wordt misleid om het 

beeld te overbelichten, omdat
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je kunt erin zien figuur 2-19 . Aan de andere kant produceren scènes met een hoge sleutel vaak beelden die aanzienlijk onderbelicht zijn, 

omdat de camera nog steeds probeert om afgekapte hoge lichten te vermijden, maar geen referentie heeft voor wat zwart zou moeten 

lijken.

Gelukkig is onderbelichting meestal vergevingsgezinder dan overbelichting. U kunt bijvoorbeeld geen details herstellen van een gebied 

dat zo overbelicht is dat het effen wit wordt. Wanneer dit gebeurt, wordt gezegd dat de overdreven belichte hoogtepunten dat zijn afgekapt 

of geblazen. Figuur 2-20 toont een voorbeeld van contrasterende afgekapte hooglichten met niet-afgekapte hooglichten.

Figuur 2-20

Afgekapt (links) versus

losgeknipt detail (rechts)

Zoals u kunt zien, verliezen de afgeknipte hooglichten op de vloer in het linkerbeeld details door overbelichting, terwijl de 

niet-afgekapte hooglichten in het rechterbeeld meer details behouden.

U kunt het histogram gebruiken om erachter te komen of er clipping heeft plaatsgevonden. U weet bijvoorbeeld dat er clipping heeft 

plaatsgevonden als de highlights naar de rand van de grafiek worden geduwd, zoals weergegeven in Figuur 2-21 .

Figuur 2-21

substantieel afgekapt

hoogtepunten laten zien

overbelichting

Enig knippen is meestal acceptabel in gebieden zoals spiegelende reflecties op water of metaal, wanneer de zon in het frame is 

opgenomen of wanneer andere heldere lichtbronnen aanwezig zijn. Dit komt doordat onze iris zich niet aanpast aan geconcentreerde 

helderheidsgebieden in een afbeelding. In dergelijke gevallen verwachten we niet zoveel details in het echte leven te zien als in de 

afbeelding. Maar dit zou minder acceptabel zijn als we naar bredere helderheidsgebieden kijken, waar onze ogen zich kunnen 

aanpassen aan het helderheidsniveau en meer details kunnen waarnemen.

Uiteindelijk is de hoeveelheid aanwezige clips aan de fotograaf en wat ze in de afbeelding willen overbrengen.

contrast

Een histogram kan ook het aantal contrast, die het verschil in helderheid meet tussen lichte en donkere gebieden in een 

scène. Zowel het onderwerp als de lichtomstandigheden kunnen het contrastniveau van uw afbeelding beïnvloeden. Foto's 

die in de mist zijn gemaakt, hebben bijvoorbeeld een laag contrast, terwijl foto's die bij sterk daglicht zijn gemaakt, een hoger 

contrast hebben. Brede histogrammen weerspiegelen een scène met aanzienlijk contrast (zie figuur 2-22 ), terwijl smalle 

histogrammen minder contrast weergeven en beelden er vlak of dof uit kunnen zien (zie figuur 2-23 ).

Contrast kan een aanzienlijke visuele impact hebben op een afbeelding door de textuur te benadrukken.
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figuur 2-22

Breder histogram (hoger contrast)

figuur 2-23

smaller histogram (lager contrast)

Het beeld met een hoger contrast van het water heeft diepere schaduwen en meer uitgesproken highlights, waardoor een textuur ontstaat 

die naar voren komt bij de kijker. Afbeelding 2-24 toont een ander beeld met een hoog contrast.

Afbeelding 2-24

voorbeeld van een scène met een 

zeer hoog contrast
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Het contrast kan ook variëren voor verschillende regio's binnen hetzelfde beeld, afhankelijk van zowel het onderwerp als de 

belichting. We kunnen bijvoorbeeld het eerdere beeld van een boot opdelen in drie afzonderlijke gebieden, elk met een eigen 

histogram, zoals weergegeven in Afbeelding 2-25 .

Afbeelding 2-25

histogrammen worden weergegeven

variërend contrast voor

elke regio van de 

afbeelding

Het bovenste gebied bevat het meeste contrast van alle drie omdat het beeld is gemaakt van licht dat niet door het 

wateroppervlak is gereflecteerd. Dit produceert diepere schaduwen onder de boot en zijn richels en sterkere 

highlights in de naar boven gerichte en direct blootgestelde delen. Het resultaat is een zeer breed histogram.

De middelste en onderste regionen zijn volledig geproduceerd uit diffuus, gereflecteerd licht en hebben dus een lager contrast, 

vergelijkbaar met wat je zou krijgen als je foto's maakt in de mist. Het onderste gebied heeft meer contrast dan het midden 

ondanks de gladde en monotone blauwe lucht omdat het een combinatie van schaduw en intenser zonlicht bevat. De 

omstandigheden in het onderste gebied creëren meer uitgesproken highlights, maar missen nog steeds de diepe schaduwen 

van het bovenste gebied. De som van de histogrammen in alle drie de regio's creëert het algemene histogram dat eerder in figuur 

2-15 .
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Afbeelding lawaai

Beeldruis is het digitale equivalent van filmgrain dat voorkomt bij analoge camera's. U kunt het zien als het subtiele 

sissend geluid dat u op vol volume uit uw audiosysteem kunt horen. In digitale afbeeldingen is ruis het duidelijkst als 

willekeurige spikkels op een verder glad oppervlak, en het kan de beeldkwaliteit aanzienlijk verminderen.

Je kunt ruis echter gebruiken om een   ouderwetse, korrelige look te geven die doet denken aan vroege films, en je kunt het ook 

gebruiken om de waargenomen scherpte te verbeteren. Het geluidsniveau verandert afhankelijk van de gevoeligheidsinstelling in 

de camera, de duur van de belichting, de temperatuur en zelfs het cameramodel.

signaal - ruis verhouding

Er is altijd een zekere mate van ruis aanwezig in elk elektronisch apparaat dat een signaal verzendt of ontvangt. Bij 

traditionele televisies wordt dit signaal uitgezonden en ontvangen via de antenne; bij digitale camera's is het signaal het licht 

dat op de camerasensor valt.

Hoewel ruis onvermijdelijk is, kan het zo klein lijken ten opzichte van het signaal dat het in feite niet meer bestaat. De signaal-ruisverhouding 

(SNR) is daarom een   nuttige en universele manier om de relatieve hoeveelheden signaal en ruis voor elk elektronisch 

systeem te vergelijken. Voorbeelden van hoge en lage SNR worden geïllustreerd in figuren 2-26 en 2-27 , respectievelijk.

figuur 2-26

hoog snr voorbeeld,

waar de camera

produceert een afbeelding van het 

woord SIGNAAL tegen een anders 

gladde

achtergrond

Originele afbeelding

Camera beeld

Achtergrondgeluid

Ondanks dat figuur 2-26 is nog steeds behoorlijk luidruchtig, de SNR is hoog genoeg om het woord duidelijk te onderscheiden SIGNAAL van 

het achtergrondgeluid. Figuur 2-27 , aan de andere kant heeft nauwelijks waarneembare letters vanwege de lagere SNR.
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Figuur 2-27

laag snr voorbeeld,

waar de camera

heeft nauwelijks genoeg

snr om te onderscheiden

SIGNAAL tegen de

achtergrondgeluid

ISO-snelheid

De ISO-snelheid is misschien wel de belangrijkste camera-instelling die de SNR van je afbeelding beïnvloedt. Bedenk dat de ISO-snelheid van 

een camera een standaard is die we gebruiken om de absolute gevoeligheid voor licht te beschrijven. ISO-instellingen worden meestal vermeld 

als opeenvolgende verdubbelingen, zoals ISO 50, ISO 100 en ISO 200, waarbij hogere getallen een grotere gevoeligheid vertegenwoordigen. 

Je hebt in het vorige hoofdstuk geleerd dat een hogere ISO-snelheid beeldruis verhoogt.

De verhouding van twee ISO-nummers vertegenwoordigt hun relatieve gevoeligheid, wat betekent dat een foto op

ISO 200 duurt half zo lang om hetzelfde belichtingsniveau te bereiken als bij ISO 100

(alle andere factoren zijn gelijk). ISO-snelheid is hetzelfde concept en heeft dezelfde eenheden als ASA-snelheid bij filmfotografie, 

waarbij sommige filmmaterialen zijn geformuleerd met een hogere lichtgevoeligheid dan andere. Je kunt het beeldsignaal in de 

camera versterken door hogere ISO-snelheden te gebruiken, wat resulteert in steeds meer ruis.
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soorten lawaai

Digitale camera's produceren drie veel voorkomende soorten ruis: willekeurige ruis, ruis met een vast patroon en 

bandruis. De drie kwalitatieve voorbeelden getoond in Figuur 2-28 toon uitgesproken en isolerende gevallen voor elk 

type ruis tegen een normaal gladde grijze achtergrond.

Figuur 2-28

Vergelijking van de

drie hoofdtypen beeldruis 

geïsoleerd tegen een 

verder egaal grijs

achtergrond.

willekeurige ruis ruis met een vast patroon Bandend geluid

korte blootstelling,

hoge ISO-snelheid

lange blootstelling,

lage ISO-snelheid

gevoelige camera,

heldere schaduwen

Willekeurig geluid resultaten voornamelijk uit de aankomststatistieken van fotonen en thermische ruis. Er zal altijd wat willekeurige ruis 

zijn, en dit wordt het meest beïnvloed door de ISO-snelheid. Het patroon van willekeurige ruis verandert zelfs als de 

belichtingsinstellingen identiek zijn. Afbeelding 2-29 toont een afbeelding met aanzienlijke willekeurige ruis in de donkerste gebieden 

omdat deze is gemaakt met een hoge ISO-snelheid.

Ruis met een vast patroon omvat zogenaamde "hete", "vastzittende" of "zwakke" pixels. Ruis met een vast patroon wordt verergerd 

door lange belichtingstijden en hoge temperaturen. Ruis met een vast patroon is ook uniek omdat het bijna dezelfde verdeling heeft 

met verschillende afbeeldingen als het onder dezelfde omstandigheden wordt gemaakt (temperatuur, belichtingsduur en ISO-snelheid).

Bandend geluid is sterk afhankelijk van de camera en wordt geïntroduceerd door camera-elektronica bij het lezen van 

gegevens van de digitale sensor. Bandruis is het meest zichtbaar bij hoge ISO-snelheden en in de schaduw, of wanneer 

een afbeelding te licht is gemaakt.

Hoewel ruis met een vast patroon meer verwerpelijk lijkt in Figuur 2-28 , het is meestal gemakkelijker te verwijderen vanwege het 

patroon. Als de interne elektronica van een camera bijvoorbeeld het patroon kent, kan dit worden gebruikt om de ruis te identificeren 

en af   te trekken om het ware beeld te onthullen. Ruis met een vast patroon komt daarom veel minder vaak voor dan willekeurige ruis 

in de nieuwste generatie digitale camera's; als er echter ook maar de geringste hoeveelheid overblijft, is het nog visueel meer 

afleidend dan willekeurig geluid.

De minder hinderlijke willekeurige ruis is meestal veel moeilijker te verwijderen zonder het beeld te verslechteren. 

Ruisonderdrukkingssoftware heeft het moeilijk om willekeurige ruis te onderscheiden van fijne textuurpatronen, dus als 

je de willekeurige ruis verwijdert, heb je vaak ook een nadelige invloed op deze texturen.
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Afbeelding 2-29

voorbeeldafbeelding met

zichtbare ruis en een breed scala 

aan toonniveaus.
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hoe brIchtigheid het lawaai beïnvloedt

Het ruisniveau in uw afbeeldingen verandert niet alleen afhankelijk van de belichtingsinstelling en het cameramodel, maar kan ook variëren 

binnen een individuele afbeelding, vergelijkbaar met de manier waarop het contrast kan variëren voor verschillende regio's binnen 

dezelfde afbeelding. Bij digitale camera's bevatten donkere gebieden meer ruis dan heldere gebieden, maar het tegenovergestelde is waar 

met film.

Afbeelding 2-30 laat zien hoe ruis minder uitgesproken wordt naarmate de tonen helderder worden (de originele afbeelding die is gebruikt om de 

patches te maken, wordt weergegeven in Afbeelding 2-31 .

Afbeelding 2-30

ruis is minder zichtbaar in 

heldere tinten

1 2 3 4

Afbeelding 2-31

De originele afbeelding die werd 

gebruikt om de vier tonale vlakken in 

Figuur 2-30 te creëren

1
4

2

3

Helderdere regio's hebben een sterker signaal omdat ze meer licht ontvangen, wat resulteert in een hogere algehele SNR. 

Dit betekent dat afbeeldingen die onderbelicht zijn, meer zichtbare ruis hebben, zelfs als u ze daarna lichter maakt. Evenzo 

hebben overbelichte afbeeldingen minder ruis en kunnen ze zelfs voordelig zijn, ervan uitgaande dat u ze later donkerder 

kunt maken en dat geen enkele lichte textuur is afgekapt tot effen wit.
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chroma en lUma lawaai

Ruisfluctuaties kunnen worden onderverdeeld in twee componenten: kleur en luminantie. Kleurruis,

ook wel genoemd chroma ruis, lijkt meestal onnatuurlijker en kan afbeeldingen onbruikbaar maken als ze niet onder controle worden 

gehouden. Luminantieruis, of luma geluid, is meestal de meer aanvaardbare component van geluid. Afbeelding 2-32 laat zien hoe 

chroma- en luma-ruis eruit zien op wat oorspronkelijk een neutraal grijze vlek was.

Afbeelding 2-32

Chroma- en luma-ruis

neutraal grijze patch

(gecombineerd effect van luma

en chroma ruis)

+
luma geluid component chroma-ruiscomponent

De relatieve hoeveelheden chroma- en luma-ruis kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van het cameramodel. U kunt 

ruisonderdrukkingssoftware gebruiken om beide soorten ruis selectief te verminderen, maar volledige eliminatie van luminantieruis 

kan onnatuurlijke of plastic ogende beelden veroorzaken.

Ruis wordt doorgaans gekwantificeerd door de intensiteit van de fluctuaties, waarbij een lagere intensiteit minder ruis 

betekent, maar de ruimtelijke frequentie is ook belangrijk. De voorwaarde fijnkorrelig geluid werd veel gebruikt met film om ruis 

te beschrijven met fluctuaties die over korte afstanden optreden, wat resulteert in een hoge ruimtelijke frequentie. Deze twee 

eigenschappen van geluid gaan vaak hand in hand; een beeld met sterkere ruisfluctuaties heeft vaak ook meer ruis bij lagere 

frequenties (die in grotere vlakken voorkomen).

Laten we eens kijken figuur 2-33 om te zien waarom het belangrijk is om rekening te houden met de ruimtelijke frequentie bij het beoordelen 

van het geluidsniveau.

figuur 2-33

vergelijkbare intensiteiten, maar

de een lijkt luidruchtiger dan 

de ander

laagfrequent geluid

(grovere textuur)

hoogfrequente ruis

(fijnere textuur)

De patches in dit voorbeeld hebben verschillende ruimtelijke frequenties, maar de ruis fluctueert met een vergelijkbare intensiteit. Als 

de ruispatches van "lage versus hoge frequentie" uitsluitend zouden worden vergeleken op basis van de intensiteit van hun 

fluctuaties (zoals u in de meeste camerabeoordelingen zult zien), dan zouden de patches worden gemeten als vergelijkbare ruis. Dit 

kan echter misleidend zijn, omdat de patch aan de rechterkant eigenlijk veel minder luidruchtig lijkt te zijn.
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De intensiteit van geluidsschommelingen blijft echter belangrijk. Het voorbeeld in Afbeelding 2-34 toont 

twee patches met verschillende intensiteiten maar dezelfde ruimtelijke frequentie.

Afbeelding 2-34

verschillende intensiteiten maar

dezelfde ruimtelijke frequentie

ruis van geringe omvang

(gladdere textuur)

lawaai van grote omvang

(ruwere textuur)

Merk op dat de patch aan de linkerkant veel vloeiender lijkt dan de patch aan de rechterkant, omdat ruis van geringe grootte 

resulteert in een gladdere textuur. Aan de andere kant kan ruis met een hoge grootte fijne texturen, zoals stof en 

gebladerte, overweldigen en moeilijker te verwijderen zijn zonder details te vernietigen.

GELUIDSNIVEAU ONDER VERSCHILLENDE ISO-INSTELLINGEN

Laten we nu experimenteren met echte camera's, zodat u een idee krijgt van hoeveel ruis wordt geproduceerd bij een 

bepaalde ISO-instelling. De voorbeelden in Afbeelding 2-35 toon de ruiskarakteristieken voor drie verschillende camera's 

tegen een verder gladde grijze vlek.

Afbeelding 2-35

ruisniveaus weergegeven met de 

beste JPeg-kwaliteit, 

daglicht-witbalans en 

standaardverscherping

ISO 100 ISO 200 ISO 400

Hoogwaardige DSLR

Pixelgebied: 40 µm 2

Instapcamera

(nieuwer model)

Pixelgebied: 9,3 µm 2

Instapcamera

(ouder model)

Pixelgebied: 15 µm 2

Je kunt zien dat het verhogen van de ISO-snelheid altijd meer ruis oplevert voor een bepaalde camera, maar dat de 

hoeveelheid ruis varieert van camera tot camera. Hoe groter het gebied van een pixel in de camerasensor, hoe meer licht 

het vermogen heeft, en dus een sterker signaal produceert. Daardoor lijken camera's met fysiek grotere pixels over het 

algemeen minder ruis omdat het signaal groter is in verhouding tot de ruis. Dit is de reden waarom camera's met meer 

megapixels in dezelfde camerasensor niet noodzakelijk een beter uitziend beeld produceren.

Aan de andere kant leiden grotere pixels alleen niet noodzakelijk tot minder ruis. Hoewel de oudere instapcamera 

bijvoorbeeld veel grotere pixels heeft dan de nieuwere instapcamera, heeft hij zichtbaar meer ruis, vooral bij ISO400. Dit 

komt doordat de oudere instapcamera hogere interne of "uitlees" geluidsniveaus heeft, veroorzaakt door minder 

geavanceerde elektronica.
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Merk ook op dat ruis niet uniek is voor digitale fotografie en dat het er niet altijd hetzelfde uitziet. Oudere apparaten, zoals dit 

CRT-televisiebeeld, hadden vaak last van ruis veroorzaakt door een slecht antennesignaal (zoals weergegeven in Afbeelding 

2-36 ).

Afbeelding 2-36

voorbeeld van hoe ruis kan 

voorkomen in een 

CrT-televisiebeeld

samenvatting

In dit hoofdstuk hebt u verschillende unieke kenmerken van digitale afbeeldingen leren kennen: bitdiepte, sensoren, 

afbeeldingshistogrammen en afbeeldingsruis. Zoals je hebt gezien, kun je door te begrijpen hoe de camera licht verwerkt tot een 

digitaal beeld, de kwaliteit van het beeld beoordelen. Het laat u ook weten wat u moet aanpassen, afhankelijk van het soort ruis 

dat aanwezig is. Je hebt ook geleerd hoe je kunt profiteren van bepaalde soorten beeldruis om een   bepaald effect te bereiken.

In het volgende hoofdstuk bouw je voort op je kennis van belichting uit hoofdstuk 1 en leer je hoe je lenzen kunt gebruiken om 

het uiterlijk van je afbeeldingen te bepalen.
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3
Begrip

Cameralenzen

Nu je begrijpt hoe belichting en digitale gegevens werken, het volgende belangrijkste is het 

kiezen van de juiste lens om te bepalen hoe het beeld wordt weergegeven. We zullen eerst 

cameralenzen bespreken, omdat dit de camera-uitrusting is die je nodig hebt voor elke opname, 

ongeacht de stijl. Ze hebben ook een brede invloed op zowel de technische als creatieve 

aspecten van fotografie.

In dit hoofdstuk leer je hoe licht wordt vertaald in een beeld. Je begint met het leren van de 

verschillende componenten van een typische cameralens om te begrijpen hoe brandpuntsafstand, 

diafragma en lenstype de beelden beïnvloeden. Je leert ook de afwegingen tussen zoomlenzen en 

lenzen met vaste of vaste brandpuntsafstand. Vervolgens leert u hoe u groothoeklenzen gebruikt, 

die een belangrijk hulpmiddel zijn voor het vastleggen van weidse vergezichten en het overdrijven 

van de relatieve grootte van het onderwerp. Ten slotte leer je over telelenzen, die je kunt gebruiken 

om verre onderwerpen te vergroten en een compositie te stapelen.
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HowLeNseswork

Als u cameralenzen begrijpt, krijgt u meer creatieve controle over uw digitale fotografie. Zoals u snel zult leren, is het kiezen van 

de juiste lens voor de taak een complexe afweging tussen kosten, grootte, gewicht, lenssnelheid en beeldkwaliteit. Laten we 

beginnen met een overzicht van de concepten die u nodig hebt om te begrijpen hoe cameralenzen de beeldkwaliteit, 

brandpuntsafstand, perspectief, prime versus zoom en f-getal kunnen beïnvloeden.

LeNs eLemeNts

Tenzij u te maken heeft met een heel eenvoudige camera, zijn uw cameralenzen in feite uit meerdere samengesteld lenselementen. 

Elk van deze elementen stuurt het pad van de lichtstralen om het beeld zo nauwkeurig mogelijk opnieuw te creëren op de digitale 

sensor. Het doel is om aberraties te minimaliseren en toch de minste en minst dure elementen te gebruiken. Afbeelding 3-1 laat 

zien hoe de elementen waaruit een typische cameralens bestaat, het licht op de digitale sensor richten.

Afbeelding 3-1

Lenselementen

Filmvliegtuig of

digitale sensor

Opening

(lensdiafragma)

Zoals je hier kunt zien, focussen de lenselementen het licht met succes op een enkel punt. Maar wanneer punten in de scène niet 

terugvertalen naar enkele punten in het beeld nadat ze door de lens zijn gegaan, treden optische aberraties op, wat resulteert in 

beeldvervaging, verminderd contrast of een verkeerde uitlijning van kleuren (of chromatische aberratie). Lenzen kunnen ook last 

hebben van vervorming of

vignettering ( wanneer de helderheid van het beeld radiaal en ongelijk afneemt). Elk van de afbeeldingsparen in Figuur 3-2 illustreert 

effecten op de beeldkwaliteit in extreme gevallen.

Elk van deze afwijkingen is tot op zekere hoogte aanwezig bij elke lens. In de rest van dit hoofdstuk, als we zeggen dat een lens 

lager is optische kwaliteit dan een andere lens, betekent dit dat deze lijdt aan een combinatie van de artefacten die worden 

getoond in Figuur 3-2 . Sommige van deze lensartefacten zijn mogelijk niet zo verwerpelijk als andere, afhankelijk van het 

onderwerp.
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Originele afbeelding Verlies van contrast Figuur 3-2

voorbeelden van aberraties

Originele afbeelding Vervaging

Originele afbeelding Chromatische aberratie

Originele afbeelding vervorming

Originele afbeelding Lichtafval
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INVLOED VAN LEN FOCAL LENGH

Omdat de brandpuntsafstand van een lens de beeldhoek bepaalt, of de hoek tussen de randen van uw gehele gezichtsveld, 

bepaalt het ook hoezeer het onderwerp wordt vergroot voor een bepaalde fotografische positie. Groothoeklenzen hebben 

bijvoorbeeld een korte brandpuntsafstand, terwijl telelenzen langere overeenkomstige brandpuntsafstanden hebben. Afbeelding 

3-3 laat zien hoe de brandpuntsafstand van invloed is op hoe breed of smal de beeldhoek is.

Figuur 3-3

korte en lange 

brandpuntsafstanden

Korte brandpuntsafstand Lange brandpuntsafstand

Wijde hoek

uitzicht

Smalle hoek

uitzicht

Filmvliegtuig of

digitale sensor

Inkomende lichtstralen

Je hoort mensen zeggen dat de brandpuntsafstand ook het perspectief van een afbeelding bepaalt, en dat is hoe je onderwerpen 

er ten opzichte van elkaar uitzien als ze vanuit een bepaald gezichtspunt worden bekeken. Maar strikt genomen verandert het 

perspectief alleen met uw locatie ten opzichte van het onderwerp. Als u bijvoorbeeld het frame probeert te vullen met dezelfde 

onderwerpen met zowel een groothoeklens als een telelens, verandert het perspectief inderdaad, maar alleen omdat u 

gedwongen wordt om dichter bij of verder van het onderwerp te komen om hetzelfde kader te bereiken. .

Afbeelding 3-4 laat zien hoe dit waar is.

U kunt zien dat deze twee opnamen dezelfde onderwerpen in het frame hebben, maar met verschillende lenzen zijn gemaakt. Om bij 

beide opnames dezelfde kadrering te krijgen, moet je bij het gebruik van de langere brandpuntsafstand verder een stap terug doen 

dan bij het gebruik van de kortere brandpuntsafstand. Voor deze scenario's overdrijft of vergroot de groothoeklens het perspectief, 

terwijl de telelens het perspectief comprimeert of vlakker maakt, waardoor objecten dichterbij lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

Perspectief kan een krachtig compositorisch hulpmiddel zijn in fotografie, en wanneer u vanuit elke positie kunt fotograferen, 

kunt u het perspectief regelen door de juiste brandpuntsafstand te kiezen. Hoewel het perspectief technisch altijd hetzelfde is, 

ongeacht de brandpuntsafstand van uw lens, kan het veranderen wanneer u fysiek naar een ander uitkijkpunt gaat. Zoals je 

kunt zien in Afbeelding 3-4 , de onderwerpen binnen het frame blijven vrijwel identiek, maar de relatieve afmetingen van 

objecten veranderen zodanig dat de verre doorgang kleiner wordt ten opzichte van de nabijgelegen lampen.
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Afbeelding 3-4

hoe de brandpuntsafstand de 

beeldhoek beïnvloedt

kortere brandpuntsafstand bij gebruik van een groothoeklens

Langere brandpuntsafstand bij gebruik van een telelens
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GEMEENSCHAPPELIJKE FOCAL LENGTHs

tabel 3-1 geeft een overzicht van de brandpuntsafstanden die nodig zijn om een   lens, naast hun typische gebruik, 

als een groothoek- of telelens te beschouwen.

tabel 3-1 Typische brandpuntsafstanden en hun toepassingen

LeNs FocaL LeNgtH terminologie typIcaLe pH-fotografie

Minder dan 21 mm Extreme groothoek Architectuur

21-35 mm Wijde hoek Landschap

35-70 mm Normaal Straat en documentaire

70–135 mm Middelgrote telefoto Portret

135-300 + mm Telefoto Sport, vogels en dieren in het wild

Merk op dat deze vermelde brandpuntsafstanden slechts ruwe bereiken zijn; het daadwerkelijke gebruik kan aanzienlijk variëren. Veel 

fotografen gebruiken telelenzen in verre landschappen om bijvoorbeeld perspectief te comprimeren.

De brandpuntsafstand van de lens kan ook andere factoren beïnvloeden. Telelenzen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor 

cameratrilling, omdat zelfs de kleinste handbewegingen worden versterkt wanneer uw kijkhoek smal is; dit is vergelijkbaar 

met het beven dat u ervaart wanneer u door een verrekijker probeert te kijken.

Aan de andere kant zijn groothoeklenzen over het algemeen ontworpen om beter bestand te zijn tegen gloed,

een artefact veroorzaakt door niet-beeldvormend licht. Dit komt gedeeltelijk omdat ontwerpers aannemen dat de zon zich 

waarschijnlijk binnen het frame bevindt. Ten slotte leveren middenhoek- en telelenzen over het algemeen een betere optische 

kwaliteit op voor vergelijkbare prijsklassen.

technische notitie

De brandpuntsafstanden van de lens zijn voor 35 mm of “full frame” camera's. Als je een compacte, spiegelloze of digitale SLR-camera 

hebt, heb je waarschijnlijk een andere sensorgrootte. Om de voorgaande cijfers voor uw camera aan te passen, zoekt u de cropfactor van 

uw camera online op en vermenigvuldigt u die met de brandpuntsafstand van uw lens.

HOEVEEL LENGTE EFFECTEN OP SCHERPTE

Hoewel de brandpuntsafstand van een lens alleen de scherpte van een afbeelding niet bepaalt, kan het gemakkelijker zijn om een   

scherpe foto uit de hand te maken - al het andere is gelijk. Dit komt doordat langere brandpuntsafstanden kortere belichtingstijden 

vereisen om onscherpte veroorzaakt door trillende handen te minimaliseren.

Om te demonstreren hoe dit werkt, stelt u zich voor dat u probeert een laserpointer stil te houden. Wanneer u de laser op een object in de 

buurt richt, lijkt zijn heldere punt stabieler op een object dat zich dichterbij bevindt, maar hij springt merkbaar meer rond voor objecten die 

verder weg zijn. Afbeelding 3-5 illustreert dit voorbeeld.
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Afbeelding 3-5

Soorten trillingen in een 

trillende laserpointer

roterende trillingen met een wankele laserpointer

Verticale trillingen met een wankele laserpointer

Dit komt voornamelijk doordat lichte rotatietrillingen sterk worden vergroot met de afstand. Aan de andere kant, als alleen 

op-en-neer of zij-aan-zij trillingen aanwezig zijn, verandert de heldere vlek van de laser niet met de afstand. In de praktijk 

betekent dit meestal dat lenzen met een langere brandpuntsafstand gevoeliger zijn voor trillende handen omdat deze lenzen 

verre objecten meer vergroten dan lenzen met een kortere brandpuntsafstand, vergelijkbaar met hoe de laserpointer meer 

rondspringt met objecten op afstand als gevolg van rotatietrillingen.

Een algemene vuistregel om te schatten hoe snel de belichting moet zijn voor een gegeven brandpuntsafstand is de een-over-brandpuntsafstand 

regel, die stelt dat voor een 35 mm camera de handbediende belichtingstijd in seconden minimaal 1 moet zijn over de 

brandpuntsafstand. Met andere woorden, als u een 200 mm brandpuntsafstand gebruikt op een 35 mm camera, mag de 

belichtingstijd niet meer zijn dan 1 / 200ste van een seconde; anders kunt u wazig worden.

Houd er rekening mee dat deze regel slechts een ruwe richtlijn is. Sommige fotografen kunnen een foto veel langer of 

korter uit de hand houden, en sommige lenzen met beeldstabilisatie zijn toleranter voor onvaste handen. Gebruikers 

van digitale camera's met bijgesneden sensoren, of sensoren kleiner dan 35 mm (zoals Micro Four Thirds, APS-C en 

compactcamera's), moeten converteren naar een 35 mm equivalente brandpuntsafstand.

ZoomleNses

EEN Zoom lens stelt ons in staat om de brandpuntsafstand te variëren binnen een vooraf bepaald bereik. Het belangrijkste voordeel van een 

zoomlens is dat het gemakkelijker is om een   verscheidenheid aan composities of perspectieven te bereiken zonder van lenzen te hoeven 

wisselen. Dit voordeel is vaak cruciaal voor het vastleggen van dynamische onderwerpen, zoals in fotojournalistiek en kinderfotografie.

Houd er rekening mee dat het gebruik van een zoomlens niet per se betekent dat u uw positie niet meer hoeft te veranderen; 

het geeft je gewoon meer flexibiliteit. Afbeelding 3-6 vergelijkt een beeld dat is gemaakt vanaf de oorspronkelijke positie van de 

fotograaf met twee alternatieven: inzoomen (waardoor de compositie verandert) en dichterbij komen tijdens het uitzoomen 

(waardoor de compositie behouden blijft maar het perspectief verandert). Voor de doeleinden van deze discussie, een ander

samenstelling betekent dat de framing van het onderwerp is veranderd, terwijl het een andere heeft perspectief betekent dat de 

relatieve afmetingen van objecten dichtbij en veraf zijn veranderd.
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Afbeelding 3-6

verschillende manieren om 

zoomlenzen te gebruiken

Originele afbeelding

De compositie veranderen

door in te zoomen

Het perspectief veranderen

door dichterbij te gaan terwijl u 

uitzoomt
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Met een zoomlens kun je een strakkere compositie krijgen zonder de afbeelding bij te snijden of van positie te veranderen door 

simpelweg in te zoomen op het onderwerp. Als u in plaats daarvan een prime-lens had gebruikt, was een wijziging van de compositie 

niet mogelijk geweest zonder de afbeelding bij te snijden.

U kunt het perspectief ook wijzigen door uit te zoomen en dichter bij het onderwerp te komen. Als alternatief kunt u, om het 

tegenovergestelde perspectiefeffect te bereiken, inzoomen en verder van het onderwerp af bewegen.

PRIJZEN

In tegenstelling tot zoomlenzen, prime lenzen ( ook gekend als lenzen met vaste brandpuntsafstand) Sta ons niet toe om de 

brandpuntsafstand te variëren binnen een vooraf bepaald bereik. Als zoomlenzen u meer flexibiliteit bieden, vraagt   u zich misschien af   

waarom u opzettelijk opties zou beperken door een prime-lens te gebruiken. Prime-lenzen bestonden lang voordat zoomlenzen 

beschikbaar waren, en ze bieden nog steeds veel voordelen ten opzichte van hun modernere tegenhangers. Toen zoomlenzen voor het 

eerst op de markt kwamen, moesten fotografen vaak bereid zijn een aanzienlijke hoeveelheid optische kwaliteit op te offeren. Recentere 

high-end zoomlenzen produceren over het algemeen echter geen merkbaar lagere beeldkwaliteit, tenzij het beeld nauwkeurig wordt 

bekeken door het geoefende oog of in zeer grote letters.

De belangrijkste voordelen van prime-lenzen zijn kosten, gewicht en snelheid. Een goedkope prime-lens kan over het algemeen 

een even goede, zo niet betere beeldkwaliteit bieden als een high-end zoomlens. Bovendien, als slechts een klein deel van het 

brandpuntsafstandbereik nodig is voor een zoomlens, dan zal een prime-lens met een vergelijkbare brandpuntsafstand dezelfde 

functionaliteit bieden, terwijl deze aanzienlijk kleiner en lichter is. Ten slotte bieden de beste prime-lenzen bijna altijd een beter 

lichtopvangvermogen of een groter maximaal diafragma dan de snelste zoomlenzen. Dit vermogen om licht te verzamelen is 

vaak van cruciaal belang voor sport- of theaterfotografie bij weinig licht en andere scenario's waarbij een ondiepe 

scherptediepte nodig is.

Voor lenzen in compacte digitale camera's verwijst een zoomaanduiding van 3 ×, 4 × of hoger naar de verhouding tussen de 

langste en de kortste brandpuntsafstand. Daarom betekent een grotere zoomaanduiding niet noodzakelijk dat het beeld nog 

meer kan worden vergroot. Het kan gewoon betekenen dat de zoom een   grotere kijkhoek heeft als hij volledig is uitgezoomd. 

Bovendien, digitale vergroting is niet hetzelfde als optische zoom, omdat de eerste het beeld kunstmatig vergroot door een 

digitaal proces genaamd interpolatie, wat feitelijk details en resolutie verslechtert. Lees de kleine lettertjes om ervoor te zorgen 

dat u niet wordt misleid door de zoomaanduiding van uw lens.

BEÏNVLOEDING VAN HET LEN-diafragma

Het diafragmabereik van een lens verwijst naar de mate waarin de lens kan openen of sluiten om respectievelijk meer of minder licht binnen te 

laten. Diafragma's worden weergegeven in termen van f-nummers, die kwantitatief het relatieve lichtverzamelende gebied beschrijven, zoals 

weergegeven in Figuur 3-7 .

Figuur 3-7

De f-nummers (van links naar 

rechts) zijn f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0 en f 

/ 5.6.
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Zoals je in hoofdstuk 1 hebt geleerd, hebben grotere diafragma-openingen lagere f-waarden, wat vaak verwarrend is voor 

cameragebruikers. Omdat opening en f-nummer vaak per ongeluk verwisseld worden, zal ik voor de rest van dit boek naar lenzen 

verwijzen in termen van hun diafragma. Fotografen beschrijven lenzen met grotere diafragma's ook als sneller, omdat bij een 

gegeven ISO-snelheid de sluitertijd sneller kan worden gemaakt voor dezelfde belichting. Bovendien betekent een kleiner diafragma 

dat objecten over een grotere afstand scherp kunnen zijn - een concept dat je ook hebt onderzocht in hoofdstuk 1 toen we de 

scherptediepte bespraken.

tabel 3-2 vat het effect samen dat f-getallen hebben op sluitertijd en scherptediepte.

tabel 3-2 hoe F-nummers andere eigenschappen beïnvloeden

OVEREENSTEMMING MET DE INVLOED OP ANDERE EIGENSCHAPPEN:

F / # Lichtverzamelgebied Vereiste sluitertijd Scherptediepte

Hoger Kleiner Langzamer Breder

Lager Groter Sneller Smaller

Zoals u kunt zien, verandert het f-getal verschillende belangrijke beeldeigenschappen tegelijkertijd; als fotograaf wilt u 

er zeker van zijn dat al dergelijke wijzigingen wenselijk zijn voor uw specifieke opname.

maxImumaperture

Als u overweegt een lens aan te schaffen, moet u weten dat de specificaties gewoonlijk de maximale diafragma's ( en misschien 

wel het minimum). Lenzen met een groter bereik aan diafragma-instellingen bieden meer artistieke flexibiliteit, zowel wat betreft 

belichtingsopties als scherptediepte. De belangrijkste specificatie van het lensopening is misschien het maximale diafragma, dat 

vaak op de doos wordt vermeld, samen met de brandpuntsafstand (en), zoals weergegeven in Afbeelding 3-8 .

Afbeelding 3-8

voorbeeld lensspeci-

ficaties uit de detailhandel

verpakking
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Een f-getal van 1,4 kan worden weergegeven als 1: 1,4, in plaats van f / 1,4, zoals weergegeven in Afbeelding 3-9 voor de 50 mm f / 1.4 lens.

Afbeelding 3-9

voorbeeld maximum

diafragma-etiket op de voorkant 

van een lens

Bij portret- en binnensportfotografie of theaterfotografie zijn vaak lenzen nodig met een zeer groot maximaal diafragma om 

respectievelijk een kleinere scherptediepte of een snellere sluitertijd te kunnen bereiken. De kleine scherptediepte in een portret 

helpt het onderwerp te isoleren van de achtergrond. Voor digitale SLR-camera's bieden lenzen met een groter maximaal diafragma 

aanzienlijk helderdere zoekerbeelden, wat van cruciaal belang kan zijn voor nachtfotografie en fotografie bij weinig licht. Deze 

geven ook vaak een snellere en nauwkeurigere autofocus bij weinig licht. Handmatig scherpstellen is ook gemakkelijker bij gebruik 

van het maximale diafragma omdat het beeld in de zoeker een kleinere scherptediepte heeft, waardoor het beter zichtbaar is 

wanneer objecten in of uit focus komen.

tabel 3-3 vat enkele typische maximale diafragma's samen die u op een digitale camera aantreft. Je kunt zien dat zelfs kleine 

veranderingen in het f-getal tot substantiële veranderingen in het lichtverzamelende gebied leiden, omdat elke halvering van het f-getal 

resulteert in een verviervoudiging van het lichtverzamelende gebied.

Minimale diafragmaopeningen voor lenzen zijn over het algemeen lang niet zo belangrijk als maximale diafragma's. Dit komt 

voornamelijk omdat de minimale diafragmaopeningen zelden worden gebruikt vanwege fotovervaging door lensdiffractie, en het is 

omdat deze mogelijk onbetaalbaar lange belichtingstijden vereisen. Als u een extreme scherptediepte wilt, kunt u overwegen om 

lenzen te kiezen met een kleiner minimum diafragma of een groter maximum f-getal om een   grotere scherptediepte mogelijk te 

maken.
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tabel 3-3 Typische maximale openingen

typIcaL maxImum

openingen

VERLATENDE LICHT-

VERMOGEN Typische LeNs-typen

f / 1.0 32 × Snelst beschikbare prime-lenzen (voor 

consumentengebruik)

f / 1.4 16 × Snelle prime-lenzen

f / 2.0 8 × Snelle prime-lenzen

f / 2.8 4 × Snelste zoomlenzen (voor constant diafragma)

f / 4.0 2 × Lichtgewicht zoomlenzen of extreme 

tele-prime-lenzen

f / 5.6 1 × Lichtgewicht zoomlenzen of extreme 

tele-prime-lenzen

bereik van maximumdiafragma

Ten slotte vermelden sommige zoomlenzen op digitale SLR- en compacte digitale camera's een bereik van maximaal diafragma, dat afhangt 

van hoe ver je hebt ingezoomd of uitgezoomd. Deze diafragmabereiken hebben daarom alleen betrekking op het bereik van het maximale 

diafragma, niet op het totale bereik. Een bereik van f / 2.0–3.0 betekent bijvoorbeeld dat het maximaal beschikbare diafragma geleidelijk 

verandert van f / 2.0 (volledig uitgezoomd) naar f / 3.0 (volledig ingezoomd) wanneer de brandpuntsafstanden veranderen. Het belangrijkste 

voordeel van een zoomlens met een constant maximaal diafragma in plaats van een bereik van maximaal diafragma, is dat 

belichtingsinstellingen beter voorspelbaar zijn, ongeacht de brandpuntsafstand. Afbeelding 3-10

toont een voorbeeld van een lens die het bereik van het maximale diafragma specificeert.

Merk ook op dat alleen omdat u niet de maximale papier-

tuur van een lens vaak, dit betekent niet dat zo'n breed

diafragma lens is niet nodig. Lenzen hebben meestal

minder aberraties bij het uitvoeren van de belichting gestopt met een 

of twee f-stops lager dan hun maximale diafragma, zoals een 

instelling van f / 4.0 op een lens met een maximaal diafragma 

van f / 2.0. Dit betekent dat als je de beste f / 2.8-foto wilt, een 

f / 2.0- of f / 1.4-lens een hogere kwaliteit kan opleveren dan 

een lens met een maximaal diafragma van f / 2.8.

Andere overwegingen bij het kopen van een lens zijn kosten, 

afmetingen en gewicht. Lenzen met grotere maximale diafragmaopeningen zijn 

doorgaans veel zwaarder, groter en duurder. Het minimaliseren van grootte en 

gewicht kan bijvoorbeeld van cruciaal belang zijn voor natuur-, wandel- en 

reisfoto's.

grafisch omdat het vaak zwaardere lenzen gebruikt of apparatuur voor langere tijd vereist.

Afbeelding 3-10

bereik van maximum

opening
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GEBruIkWIde-aNgLe LeNses

Een groothoeklens kan een krachtig hulpmiddel zijn om de diepte en de relatieve grootte van onderwerpen op een foto te overdrijven. Afbeelding 

3-11 is een voorbeeld van het soort overdrijving dat u kunt bereiken.

Zoals je kunt zien, creëert de ultrabrede lens een overdreven lucht door de relatieve grootte van de nabije wolken 

versus de verre wolken te manipuleren. De wolken aan de bovenkant van het frame zien er bijvoorbeeld uit alsof ze 

recht omhoog zouden kijken, terwijl de wolken in de verte eruit zien alsof ze er vanaf de zijkant naar zouden kijken. Dit 

creëert het effect van de wolken die boven je uittorenen, wat resulteert in een meer suggestief beeld.

Groothoeklenzen zijn echter ook een van de moeilijkste soorten lenzen om te gebruiken. In

In dit gedeelte neem ik een aantal veelvoorkomende misvattingen weg en bespreek ik technieken om de unieke eigenschappen 

van een groothoeklens volledig te benutten.

Afbeelding 3-11

voorbeeld van overdreven

diepte bereikt met een 16

mmultra-groothoeklens
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Overzicht

Een lens wordt algemeen beschouwd als een Groothoeklens wanneer de brandpuntsafstand kleiner is dan ongeveer 35 

mm op een full-frame camera. Dit vertaalt zich in een beeldhoek die groter is dan ongeveer 55 graden over de breedste 

dimensie van uw foto, wat een onnatuurlijker perspectief begint te creëren in vergelijking met wat u met uw eigen ogen 

zou zien.

De definitie van ultrabreed is een beetje vager, maar de meesten zijn het erover eens dat dit gebied begint wanneer de brandpuntsafstanden rond 

de 20–24 mm of minder zijn. Op een compactcamera is groothoek vaak wat je krijgt als je volledig uitgezoomd bent, maar ultragroothoek is 

meestal nooit beschikbaar zonder een speciale lensadapter. Ongeacht wat wordt beschouwd als een groothoeklens, het belangrijkste concept dat 

u moet wegnemen, is dat hoe korter de brandpuntsafstand, hoe gemakkelijker het is om de unieke effecten van een groothoeklens op te merken.

WAT MAAKT EEN PRACHTIGE LEUNING

Een veelgehoorde misvatting is dat groothoeklenzen voornamelijk worden gebruikt als u niet ver genoeg van uw onderwerp vandaan 

kunt stappen, maar toch het hele onderwerp in één cameraframe wilt vastleggen. Maar dit is niet het enige gebruik van een 

groothoeklens, en als je hem alleen op deze manier zou gebruiken, zou je echt iets missen. In feite worden groothoeklenzen vaak 

gebruikt om precies het tegenovergestelde te bereiken: wanneer u dichter bij een onderwerp wilt komen!

Dit zijn de kenmerken die een groothoeklens uniek maken:

e Het beeld omvat een brede kijkhoek

e Het heeft over het algemeen een korte minimale scherpstelafstand.

Hoewel deze misschien vrij eenvoudig lijken, resulteren ze in een verrassend scala aan mogelijkheden. In de rest van dit 

gedeelte leert u hoe u van deze eigenschappen kunt profiteren voor een maximale impact bij groothoekfotografie.

wIde-aNgLe perspectIve

Het is duidelijk dat een groothoeklens speciaal is omdat hij een brede kijkhoek heeft, maar wat betekent dit eigenlijk? 

EEN brede kijkhoek betekent dat zowel de relatieve grootte als de afstand overdreven zijn bij het vergelijken van 

objecten dichtbij en veraf. Hierdoor lijken nabije objecten gigantisch en ver weg lijken ze ongewoon klein en ver weg. 

De reden hiervoor is de kijkhoek, zoals geïllustreerd in Afbeelding 3-12 .

Afbeelding 3-12

Twee hoeken vergelijken

uitzicht

Camera

visie

Groothoeklens

(objecten lijken heel verschillend in grootte.)

telelens

(objecten lijken qua grootte vergelijkbaar.)

56 Onderdak in fotograFie



1 Afbeelding 3-13

overdreven 3-inch bloemen met een 16 mm 

ultra-groothoeklens

3 Afbeelding 3-14

onevenredige lichaamsdelen veroorzaakt door een 

groothoeklens

Ook al staan   de twee cilinders in de figuur op dezelfde afstand van elkaar, hun relatieve afmetingen worden heel 

verschillend wanneer u het frame vult met de dichtstbijzijnde cilinder. Bij een grotere beeldhoek vormen objecten die verder 

weg zijn een veel kleiner deel van de totale beeldhoek.

Een misverstand is dat een groothoeklens het perspectief beïnvloedt, maar strikt genomen is dit niet waar. Herinner je van Afbeelding 

3-4 dat perspectief wordt alleen beïnvloed door waar je bent als je een foto maakt. In de praktijk zorgen groothoeklenzen er 

echter vaak voor dat je veel dichter naar je onderwerp beweegt, wat wel van invloed is op het perspectief.

U kunt deze overdrijving van relatieve grootte gebruiken om nadruk en detail toe te voegen aan objecten op de voorgrond, terwijl u 

toch uitgestrekte achtergronden vastlegt. Om dit effect optimaal te gebruiken, wil je zo dicht mogelijk bij het dichtstbijzijnde 

onderwerp in de scène komen. Afbeelding 3-13 toont een voorbeeld van deze techniek in actie.

In dit extreme groothoekvoorbeeld raken de dichtstbijzijnde bloemen bijna de voorkant van de lens, wat hun grootte 

enorm overdrijft. In het echt zijn deze bloemen slechts enkele centimeters breed!

U moet echter extra voorzichtig zijn bij het fotograferen van mensen met groothoeklenzen. Hun neuzen, hoofden en 

andere kenmerken kunnen buiten proportie lijken als u te dicht bij hen komt bij het maken van de foto, zoals 

weergegeven in Afbeelding 3-14 .

In dit voorbeeld is het hoofd van de jongen abnormaal groot geworden ten opzichte van zijn lichaam. Dit kan een handig hulpmiddel zijn 

om drama of extra karakter aan een openhartig shot toe te voegen, maar het is zeker niet hoe de meeste mensen zouden willen worden 

afgebeeld in een standaardportret. Deze proportionaliteit is gedeeltelijk de reden waarom lenzen met smallere brandpuntsafstanden veel 

vaker voorkomen bij traditionele portretfotografie.
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Ten slotte, omdat verre objecten vrij klein worden, is het soms een goed idee om voorgrondobjecten op te nemen om de 

compositie te verankeren. Anders kan een landschapsopname te druk lijken en ontbreken de belangrijkste elementen die 

nodig zijn om uw aandacht op de foto te vestigen.

Hoe dan ook, laat dit u er niet van weerhouden dichter bij uw onderwerpen te komen! Zoals u binnenkort meer in detail zult leren, is de 

mogelijkheid om dichtbij te komen waar het bij groothoek om draait.

VERTICALE LIJNEN BEDIENEN

Telkens wanneer u een groothoeklens boven of onder de horizon richt, zal het anders evenwijdige verticale lijnen lijken 

alsof ze samenkomen. Alle lenzen doen dit, zelfs telelenzen. Met een groothoeklens is alleen een breder bereik van 

convergerende lijnen zichtbaar. Bovendien kunnen met een groothoeklens zelfs kleine veranderingen in de compositie de 

locatie van de horizon aanzienlijk veranderen, wat resulteert in een groot verschil in hoe scherp lijnen lijken te 

convergeren. Convergerende lijnen kunnen een handig hulpmiddel zijn om diepte en perspectief te benadrukken, maar het 

kan ook ongewenst zijn, vooral bij architectuurfotografie.

De sleutel is om goed te letten op een afbeeldingskenmerk genaamd de verdwijnpunt, dat is waar parallelle lijnen lijken 

samen te komen. In het kathedraalvoorbeeld getoond in Afbeelding 3-15 ,

het verdwijnpunt is een centraal punt nabij de horizon wanneer de camera is gericht

aan de horizon. In dit voorbeeld is het midden van het beeld hetzelfde als het verdwijnpunt omdat de camera op het 

niveau van de horizon is gericht.

Wanneer de camera echter boven de horizon is gericht, beginnen de voorheen verticale lijnen samen te komen op een tweede 

verdwijnpunt aan de hemel, waardoor een tweepuntsperspectief ontstaat, zoals weergegeven in Afbeelding 3-16 .

beeldcentrum

beeldcentrum

horizon

horizon

7 Afbeelding 3-15

Camera gericht op de horizon (verticale 

lijnen lijken allemaal parallel)

1 Afbeelding 3-16

Camera boven de horizon gericht (verticale 

lijnen lijken samen te komen)
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1 Afbeelding 3-17

Groothoek opname van bomen op het 

eiland van Vancouver, Canada

3 Afbeelding 3-18

King's College Chapel, Cambridge, VK

Merk op dat het beeldcentrum niet veel verandert in termen van het totale beeld, maar de 

convergerende lijnen hebben een enorme impact op hoe de kathedraal eruitziet. Hierdoor kan het lijken 

alsof gebouwen naar of van de kijker vallen.

Hoewel u om deze redenen over het algemeen convergerende verticale lijnen in architectuurfotografie moet vermijden, 

kunt u ze soms in uw voordeel gebruiken. Bijvoorbeeld, Afbeelding 3-17

laat zien hoe een groothoeklens de torenhoge bomen op zo'n manier vastlegt dat ze de toeschouwer lijken te 

omhullen.

De bomen zien eruit alsof ze uit alle richtingen komen en in het midden van het beeld samenkomen, ook al zijn ze 

eigenlijk allemaal evenwijdig aan elkaar. Het architectonische voorbeeld in Afbeelding 3-18 werd dicht bij de deur 

genomen om de schijnbare hoogte van de kapel te overdrijven, maar dit geeft ook de ongewenste indruk dat het 

gebouw achterover dreigt te vallen.

Hier zijn enkele manieren waarop u convergerende verticals kunt verminderen:

e Richt je camera dichter op de horizon, zelfs als dit betekent dat je veel grond vastlegt

naast het onderwerp (dat u later kunt uitsnijden).

e Ga veel verder van uw onderwerp af en gebruik een lens met een langere brandpuntsafstand.

e Gebruik fotobewerkingssoftware om de foto te vervormen zodat verticale lijnen minder divergeren.

e Gebruik een tilt / shift-lens om het perspectief te regelen.

Helaas hebben al deze opties hun nadelen. De eerste en derde kunnen bijvoorbeeld een compromisoplossing vormen, 

terwijl de tweede niet altijd haalbaar is, afhankelijk van uw fysieke locatie, en het perspectief kan beïnvloeden. De laatste 

optie kan kostbaar zijn, vereist technische kennis en kan resulteren in een lichte vermindering van de beeldkwaliteit.
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INTERIOREN EN

besloten ruimten

Je zult een groothoeklens absoluut onmisbaar vinden in 

besloten ruimtes, simpelweg omdat je niet ver genoeg 

van je onderwerp weg kunt gaan om alles op de foto te 

krijgen met een normale lens. Een bekend voorbeeld is 

fotografie van binnenkamers of andere 

binnenarchitectuur. Je kunt het beste uit een 

groothoeklens halen voor dit soort fotografie waarbij je 

gedwongen wordt dicht bij het onderwerp te blijven.

Wees niet bang om veel dichterbij te komen! Dit is tenslotte 

waar groothoek echt schittert. Maar je moet extra voorzichtig 

zijn met de compositie van objecten die extreem dichtbij zijn, 

omdat camerabewegingen van zelfs een fractie van een inch 

objecten veel in een close-upbeeld kunnen verplaatsen. Het 

kan daarom best moeilijk worden om onderwerpen in te 

kaderen zoals u dat wilt.

Afbeelding 3-19 en 3-20 toont twee foto's van 

besloten ruimtes die profiteren van een groothoeklens.

In beide voorbeelden hier waren de fotografen 

misschien beperkt in hun positie, zodat ze niet meer 

dan een paar voet in een richting konden bewegen, 

maar de foto's zien er niet krap uit.

1 Figuur 3-19

16 mm brandpuntsafstand

in antilope Canyon,

arizona, Verenigde Staten

3 Figuur 3-20

wenteltrap naar binnen

newCourt, St. John's

College, Cambridge

FILTERS POLARISEREN

U moet het gebruik bijna altijd vermijden

een polarisatiefilter met een groothoeklens. (Je leert meer over 

polarisatiefilters in hoofdstuk 5, maar voorlopig zou je moeten 

weten dat ze een lichtfilterend instrument zijn dat wordt gebruikt 

om lichtreflecties te verminderen.) Een belangrijk kenmerk van 

een polarisator is dat het effect varieert afhankelijk van de hoek 

van het onderwerp ten opzichte van de zon. Als u bijvoorbeeld 

uw camera 90 graden van waar de zon vandaan komt, naar uw 

camera kijkt, maximaliseert u het effect; op dezelfde manier 

minimaliseert u het effect van een polarisator wanneer u uw 

camera rechtstreeks van of naar de zon afkijkt.

60 Onderdak in fotograFie



Wanneer u een polarisatiefilter met een ultragroothoeklens gebruikt, is het mogelijk dat een rand van uw afbeeldingsframe 

bijna naar de zon is gericht, terwijl de andere rand 90 graden van de zon af is gericht. Dit betekent dat je de veranderende 

invloed van je polarisator op een enkele foto kunt zien. Dit effect is meestal ongewenst. In Afbeelding 3-21 , Het 

polarisatiefilter zorgt er bijvoorbeeld voor dat de blauwe lucht duidelijk verandert in verzadiging en helderheid terwijl u van 

links naar rechts over het beeld beweegt.

LICHT BEHEREN MET EEN GND FILTER

Een veelvoorkomend obstakel waarmee u te maken kunt krijgen bij het gebruik van groothoeklenzen, is de sterke variatie in de intensiteit van 

het licht over een afbeelding. Als u bijvoorbeeld een gewone belichting gebruikt, kan ongelijkmatig licht ervoor zorgen dat sommige delen van 

de afbeelding overbelicht worden terwijl andere delen onderbelicht blijven. Hoewel onze ogen zich kunnen aanpassen aan deze 

veranderende helderheid terwijl we in verschillende richtingen kijken, hebben camera's deze mogelijkheid niet. U moet daarom extra 

voorzichtig zijn bij het bepalen van de gewenste belichting om een   evenwichtige algehele belichting over het groothoekbeeld te garanderen.

Bij landschapsfotografie wordt het gebladerte op de voorgrond bijvoorbeeld vaak veel minder intens verlicht dan de lucht of een berg in 

de verte. Dit resulteert vaak in een overbelichte lucht en / of een onderbelichte voorgrond. De meeste fotografen gebruiken daarom wat 

wordt genoemd gegradueerde neutrale dichtheid (GND) filter om deze ongelijke verlichting te overwinnen. Afbeelding 3-22 illustreert 

het effect van het gebruik van een GND-filter.

7 Afbeelding 3-21

Capitol Reef National

Park, Utah, Verenigde Staten

1 Afbeelding 3-22

gnd filter voorbeeld;

een vuurtoren in Nora, 

Sardinië
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Op deze foto van een vuurtoren blokkeert het GND-filter gedeeltelijk een deel van het licht van de heldere lucht, terwijl het 

ook geleidelijk meer en meer licht binnenlaat voor onderwerpen die steeds lager op de foto staan. Onderaan de foto kun je 

zien dat het GND-filter de volledige hoeveelheid licht doorlaat. Zie hoofdstuk 5 over cameralensfilters voor meer 

voorbeelden hiervan.

Zoals je eerder in dit hoofdstuk hebt geleerd, is een groothoeklens veel gevoeliger voor lensflare, deels omdat de kans veel 

groter is dat de zon de compositie binnendringt. Het kan ook moeilijk zijn om de zijkanten van de lens effectief af te 

schermen tegen strooilicht met behulp van een zonnekap, omdat deze kap ook het beeldvormende licht over de brede 

dekkingshoek niet kan blokkeren.

wIDE-aNgLe LeNsEn enDiepteHofVeLd

Je zult merken dat ik nergens in deze discussie vermeld dat een groothoeklens een grotere scherptediepte heeft. 

Helaas is dit een andere veel voorkomende misvatting; mensen denken vaak dat een groothoeklens een grotere 

scherptediepte heeft, maar dit is niet waar. Als u uw onderwerp met dezelfde hoeveelheid vergroot (wat betekent 

dat ze het beeldframe met dezelfde verhouding vullen), geeft een groothoeklens dezelfde scherptediepte als een 

telelens.

Zoals we hebben besproken, is de reden dat groothoeklenzen de reputatie krijgen de scherptediepte te verbeteren 

niet vanwege een inherente eigenschap van de lenzen zelf. Het is vanwege hoe ze het vaakst worden gebruikt. 

Mensen komen zelden dicht genoeg bij hun onderwerp om het evenveel van het frame te laten vullen met een 

groothoeklens als bij lenzen met een smallere kijkhoek.

technische notitie

Voor situaties met extreme vergroting kan de scherptediepte een klein beetje verschillen. dit is echter een extreem geval 

en is niet relevant voor de hier besproken toepassingen. zie “Inzicht in scherptediepte” op pagina 14 voor een meer 

gedetailleerde bespreking van dit onderwerp.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN AANDACHTSPUNTEN

Hoewel er geen vaste regels zijn, kunt u uw groothoeklens effectiever gebruiken door te experimenteren met 

de volgende vier richtlijnen:

e

afstand tot het onderwerp Kom veel dichter bij de 

voorgrond en dompel uzelf fysiek onder tussen uw 

onderwerpen.

Een groothoeklens overdrijft de relatieve afmetingen 

van onderwerpen dichtbij en veraf. Om dit effect te 

benadrukken, is het belangrijk om heel dicht bij uw 

onderwerp te komen. Groothoeklenzen hebben 

meestal ook veel kortere minimale 

scherpstelafstanden, en ze stellen uw kijker in staat 

om veel meer te zien in krappe ruimtes.

62 Onderdak in fotograFie



e organisatie Plaats voorzichtig dichtbij en veraf objecten om te bereiken

heldere composities.

Groothoekopnamen omvatten vaak een breed scala aan onderwerpen, dus de 

kijker kan gemakkelijk verdwalen in de verwarring. Experimenteer met 

verschillende technieken om uw onderwerp te ordenen.

Veel fotografen proberen hun onderwerp in duidelijke lagen te ordenen, of ze nemen 

objecten op de voorgrond op om het oog in en over het beeld te leiden. Andere keren 

gebruiken ze een eenvoudige compositie van dichtbij met een close-up onderwerp en 

een schijnbaar gelijke afstand van de achtergrond.

Perspectief Richt uw camera op de horizon om convergerende verticale lijnen te vermijden; anders 

moet u zich terdege bewust zijn van de invloed die deze op uw onderwerp hebben.

Zelfs kleine veranderingen in de richting waarin u uw camera richt, kunnen een enorme 

impact hebben op of anders parallelle verticale lijnen

zal lijken te convergeren. Let goed op architectuur, bomen en andere 

geometrische objecten met convergerende verticale lijnen die vooral 

opvallen.

vervorming Houd er rekening mee dat de vervorming van de randen en de tonvormige 

effecten van invloed kan zijn op uw onderwerp.

De twee meest voorkomende vormen van vervorming bij groothoeklenzen zijn 

tonvormige en randvervorming. Vatvervorming resultaten wanneer rechte lijnen 

anders opgezwollen lijken omdat ze niet door het midden van de afbeelding gaan. Randvervorming

zorgt ervoor dat objecten aan de uiterste randen van het frame uitgerekt lijken in 

een richting die wegloopt van het midden van het beeld.

e

e

TELEFOTO-LEZEN GEBRUIKEN

U hebt waarschijnlijk gehoord dat telelenzen goed zijn in het vergroten van onderwerpen op 

afstand, maar ze zijn ook een krachtig artistiek hulpmiddel om het uiterlijk van uw onderwerp te 

beïnvloeden. Ze kunnen bijvoorbeeld de relatieve grootte en afstand normaliseren voor objecten 

dichtbij en ver weg, en ze kunnen de scherptediepte ondieper laten lijken. Telelenzen zijn daarom 

niet alleen handig voor natuurfotografie maar ook voor landschapsfotografie.
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Overzicht

Een lens wordt algemeen beschouwd als een middelgrote telelens wanneer de brandpuntsafstand groter is dan ongeveer 70 mm 

(of het equivalent op een full-frame 35 mm camera). Velen beschouwen een lens echter niet als een volledige telelens totdat de 

brandpuntsafstand groter wordt dan ongeveer 135 mm, wat zich vertaalt in een beeldhoek van minder dan ongeveer 15 graden 

over de breedste dimensie van uw foto. Op een compactcamera met een zoomlens van 3 × –4 × of meer, is telefoto gewoon het 

moment waarop je volledig hebt ingezoomd. Sommige compactcamera's hebben echter mogelijk een speciale adapter nodig om 

een   volledige telefoto te krijgen.

Zoals je kunt zien in Afbeelding 3-23 , hoe langer de brandpuntsafstand van een lens, hoe smaller de beeldhoek is. Dit diagram 

geeft de maximale hoeken weer die lichtstralen kunnen nemen als ze de sensor van je camera raken. De locatie waar lichtstralen 

elkaar kruisen, is ongeveer evenredig met de brandpuntsafstand.

Afbeelding 3-23

Telelenzen hebben

lange brandpuntsafstanden.

Korte brandpuntsafstand Lange brandpuntsafstand

Wijde hoek

uitzicht

Smalle hoek

uitzicht

Filmvliegtuig of

digitale sensor

Inkomende lichtstralen

Praktisch gezien heeft de lange brandpuntsafstand van een telelens het effect dat een smal gebied binnen een bredere scène wordt 

benadrukt, zoals weergegeven in Afbeelding 3-24 . Hier kunt u zien hoe een telelens wordt gebruikt om details te vergroten en te 

benadrukken bij een onderwerp dat gevaarlijk is om dichtbij te komen.

Afbeelding 3-24

verre cheetah door

een telelens
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Howa teLepHoto LeNs beinvloeden perspectief

Nu u weet dat een telelens een kleine beeldhoek heeft, gaan we eens kijken wat dat met het beeld doet. Een kleine 

beeldhoek betekent dat zowel de relatieve grootte tussen onderwerpen als de afstand wordt genormaliseerd bij het 

vergelijken van objecten dichtbij en veraf. Hierdoor lijken objecten in de buurt qua grootte vergelijkbaar met objecten in de 

verte, zelfs als het object dichterbij in persoon groter zou lijken, zoals rechts te zien is in Afbeelding 3-25 .

Camera

visie

Camera

visie

Afbeelding 3-25

Twee hoeken vergelijken

uitzicht

Groothoeklens

(objecten lijken heel verschillend in grootte.)

telelens

(objecten lijken qua grootte vergelijkbaar.)

Zoals je in dit diagram ziet, maken verder gelegen objecten een veel groter deel van de totale beeldhoek uit, ook al zijn de 

twee cilinders op dezelfde afstand van elkaar verwijderd, met een telelens.

Zoals je eerder in dit hoofdstuk hebt geleerd, is een algemene misvatting dat een telelens het perspectief beïnvloedt, 

maar strikt genomen is dit niet waar. Het perspectief wordt alleen beïnvloed door waar u zich bevindt wanneer u een 

foto maakt. In praktisch gebruik kan het feit dat u een telelens gebruikt, betekenen dat u ver van uw onderwerp 

verwijderd bent, wat wel van invloed is op het perspectief.

U kunt een telelens en de normalisatie van de relatieve grootte 

gebruiken om een   goed gevoel van schaal te krijgen. Om deze 

techniek volledig tot zijn recht te laten komen, moet je zo ver 

mogelijk van het dichtstbijzijnde onderwerp in de scène vandaan 

komen en indien nodig inzoomen.

In het televoorbeeld in Afbeelding 3-26 ,

de mensen op de voorgrond lijken vrij klein in vergelijking 

met het gebouw op de achtergrond.

Maar als u een lens met een normale brandpuntsafstand zou 

gebruiken om deze foto te maken en u dichter bij de mensen op de 

voorgrond zou staan, zouden ze veel groter lijken in verhouding tot de 

grootte van het gebouw.

Maar ook de relatieve grootte normaliseren

veel kan de scène statisch, plat, Afbeelding 3-26

en oninteressant, omdat onze ogen

bondgenoot verwachten dat dichterbij gelegen objecten iets groter zijn.

objecten verschijnen in de juiste verhouding tot elkaar wanneer een telelens van 135 mm wordt gebruikt.
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7 Afbeelding 3-27

overdreven congestie op de telefoto-opname van bloemen in de rivier Cam, 

Cambridge, VK Cambridge, VK

1 Afbeelding 3-28

Het maken van een foto van iemand of iets van heel ver weg mag daarom alleen worden gedaan als dat nodig is.

Behalve dat het de relatieve grootte beïnvloedt, kan een telelens ervoor zorgen dat de afstand tussen objecten 

gecomprimeerd lijkt. Dit kan handig zijn als u het aantal objecten probeert te benadrukken of de indruk van opstoppingen 

wilt versterken, zoals weergegeven in Afbeelding 3-27 . In dit voorbeeld lijken de boten allemaal naast elkaar te liggen, 

ook al zijn ze persoonlijk veel verder van elkaar verwijderd.

In Afbeelding 3-28 , de bloemen lijken op elkaar gestapeld terwijl dit beeld in werkelijkheid ongeveer 100 meter beslaat. 

Zoals u kunt zien, heeft deze techniek het effect dat het perspectief wordt gecomprimeerd en dat afbeeldingen vol worden.

brINgINgdIstaNt proefpersonen helderder

Misschien wel het meest gebruikelijke gebruik van een telelens is om anders kleine en verre onderwerpen dichterbij te 

halen, zoals bij natuurfotografie. Dit biedt een uitkijk op onderwerpen die anders niet mogelijk zijn in het echte leven. Je 

moet daarom goed letten op details en textuur in de verte, die niet langer klein lijken in verhouding tot het onderwerp in 

de buurt.

Bovendien, zelfs als u een beetje dichter bij het onderwerp zou kunnen komen, kan dit een negatieve invloed 

hebben op de foto, omdat dichterbij het gedrag van het onderwerp kan veranderen. Dit geldt met name wanneer u 

openhartige foto's van mensen probeert te maken, omdat mensen zich meestal anders gedragen als ze weten dat 

iemand hun foto maakt.

Ten slotte, omdat een telelens een veel smallere beeldhoek omvat, kunt u als fotograaf veel selectiever zijn met wat 

u in uw cameraframe wilt opnemen. U kunt ervoor kiezen om alleen het deel van de lucht rond de zonsondergang 

vast te leggen, zoals weergegeven in Afbeelding 3-29 , of gewoon de surfer op hun golf, of gewoon een strak gebied 

rond iemands interessante gezichtsuitdrukking. In tegenstelling tot een groothoeklens, kunt u een opname ook laten 

lijken alsof deze met een langere brandpuntsafstand is gemaakt door de opname bij te snijden, al gaat dit ten koste 

van de resolutie.

Deze toegevoegde selectiviteit kan zeer eenvoudige en gerichte composities mogelijk maken, zoals die in

Afbeelding 3-30 .
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7 Afbeelding 3-29

Een zonsondergang vastleggen met een 

telelens

1 Afbeelding 3-30

een detailopname van 320 mm van een papegaai

LAGEN IN LANDSCHAPPEN

In standaard fotografieboeken staat vaak dat een groothoeklens voor landschappen is 

en een telelens voor dieren in het wild. Dergelijke claims zijn niet helemaal ongegrond. 

Telelenzen comprimeren bijvoorbeeld het gevoel van diepte, terwijl groothoeklenzen het 

gevoel van diepte overdrijven. Omdat ruimtelijkheid een belangrijke kwaliteit is van veel 

landschappen, is het begrijpelijk om te denken dat groothoeklenzen daarom geschikter 

zijn. Maar dit is niet helemaal juist.

In feite kunnen zeer krachtige en effectieve composities worden gemaakt met een 

zogenaamd ongeschikt type lens.

U kunt telelenzen gebruiken voor landschappen; ze hebben alleen verschillende technieken nodig. Om 

het gevoel van diepte te verbeteren, is een veelgebruikte teletechniek om de scène samen te stellen 

met gelaagde onderwerpen op duidelijk verschillende afstanden. De dichtstbijzijnde laag zou dat 

bijvoorbeeld kunnen

een reeks bomen op de voorgrond zijn, zouden de volgende lagen achtereenvolgens verder afgelegen 

hellingen kunnen zijn, en de verste laag zou de lucht of de oceaan kunnen zijn, zoals in Afbeelding 3-31 .

In deze Mt. Kaal bijvoorbeeld, het beeld zou veel minder driedimensionaal hebben 

geleken zonder de voorgrondlaag van bomen op de heuvel. Evenzo geven de 

afzonderlijke lagen bomen, wolken en achtergrondberghellingen dit beeld ook meer 

diepte.

Afbeelding 3-31

een telefoto-opname van 130 mm met gelaagd 

onderwerp
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Afbeelding 3-32

een telefoto van 300 mm

geschoten met gelaagde

onderwerp

Een telelens kan ook verbeteren hoe mist, waas of nevel een beeld beïnvloedt, zoals u kunt zien

Afbeelding 3-32 .

Omdat deze lenzen verre objecten dichterbij laten lijken, lijken de verre bergen in dit uitgestrekte bereik 

relatief vergelijkbaar in grootte met de bergen op de voorgrond.

scherpstelpunt

Voor een bepaalde afstand tot het onderwerp kunt u gebruiken

een telelens om de scène vast te leggen met een veel kleinere 

scherptediepte dan met andere lenzen. Onscherpe verre 

objecten worden ook veel groter gemaakt, waardoor hun 

onscherpte toeneemt. Het is daarom van cruciaal belang dat u 

een zeer nauwkeurige nauwkeurigheid bereikt met het door u 

gekozen focuspunt wanneer u een telelens gebruikt. Afbeelding 

3-33 illustreert dit.

Hier bevond het hek op de voorgrond zich op minder dan 30 cm 

van het gezicht van de kat, maar het lijkt buitengewoon onscherp 

vanwege de geringe scherptediepte. Zelfs een onscherpte van 

een centimeter had ervoor kunnen zorgen dat de ogen van de kat 

wazig werden, wat de bedoeling van de foto zou hebben verpest.

Afbeelding 3-33

een 320 mm brandpuntsafstand, ondiepe scherptediepte telefoto-opname van een kat tussen bladeren
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Gelukkig zijn telelenzen zelden onderhevig aan dit soort focus en stel fouten opnieuw samen

veroorzaakt door kortere brandpuntsafstanden, voornamelijk omdat u zich vaak veel verder van uw onderwerp bevindt. Dit betekent dat u uw 

centrale autofocuspunt kunt gebruiken om een   scherpstelvergrendeling te bereiken en vervolgens uw frame opnieuw kunt samenstellen zonder 

dat u zich zorgen hoeft te maken over de afstand waarop objecten het scherpst zijn scherpgesteld (zie “Autofocus begrijpen” op pagina 196 voor 

meer over dit onderwerp).

CAMERA'S MINIMALISEREN

Eerder leerde u dat belichtingstijd belangrijk is bij handheld-foto's. In dit gedeelte leg ik uit hoe je met een telelens eenvoudig 

een scherpe handfoto maakt. Langere brandpuntsafstanden vereisen kortere belichtingstijden om onscherpte veroorzaakt 

door trillende handen te minimaliseren. Zie dit als vergelijkbaar met het proberen om een   laserpointer stabiel te houden. Als 

u bijvoorbeeld met een laserpointer op een object in de buurt schijnt, springt zijn heldere punt gewoonlijk minder rond dan 

voor objecten die verder weg zijn, zoals u kunt zien in Afbeelding 3-34 .

Dichtere muur Verdere muur Afbeelding 3-34

Laserbewegingen

groter worden op de muur 

verder.Wankele laser

wijzer

Wanneer u een laserpointer probeert te richten op een plek op een muur verder weg, worden zelfs kleine 

handbewegingen vergroot. Evenzo, wanneer u een telelens gebruikt en uw camera trilt, vallen zelfs kleine 

bewegingen meer op omdat objecten worden vergroot. Om cameratrilling te verminderen, moet u een snellere 

sluitertijd gebruiken of uw camera stabieler houden, of een combinatie van beide.

Om een   snellere sluitertijd te krijgen, moet je een groter diafragma gebruiken (zoals van f / 8.0 naar f / 2.8 gaan) en / 

of de ISO-snelheid verhogen. Beide opties hebben echter nadelen: een groter diafragma vermindert de 

scherptediepte en een hogere ISO-waarde verhoogt de beeldruis.

Om uw camera stabieler te houden, kunt u uw andere hand gebruiken om de lens te stabiliseren. Probeer de foto te maken terwijl u 

ineengedoken zit, of plaats uw lichaam of lens tegen een ander stevig voorwerp. Het gebruik van een camerastatief of monopod is echter de 

enige echt consistente manier om cameratrillingen te verminderen.

teLepHoto LeNses enDiepteFeLd

Eerder in dit hoofdstuk hebben we het gehad over de misvatting dat groothoeklenzen de scherptediepte verbeteren en 

dat dat technisch niet waar is. In dezelfde geest denken veel mensen ten onrechte dat telelenzen de scherptediepte 

verkleinen.
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In feite heeft een telelens zelf niet minder scherptediepte. Als u bijvoorbeeld uw onderwerp met dezelfde hoeveelheid 

vergroot als met een andere lens (wat betekent dat het onderwerp dezelfde grootte heeft in uw beeldkader), dan geeft 

een telelens de dezelfde scherptediepte als de andere lens.

technische notitie

Voor situaties met extreme vergroting kan de scherptediepte een klein beetje verschillen. dit is echter een extreem 

geval en is niet relevant voor de hier besproken toepassingen.

De reden dat telelenzen de reputatie krijgen van afnemende scherptediepte, is dat mensen hun onderwerp meestal veel 

meer vergroten bij het gebruik van telelenzen dan bij het gebruik van lenzen met een bredere kijkhoek. Met andere 

woorden, mensen raken over het algemeen niet verder van hun onderwerp verwijderd, dus dit onderwerp vult uiteindelijk 

meer van het kader. Het is deze hogere vergroting die de kleinere scherptediepte veroorzaakt.

Een telelens vergroot echter onscherpe gebieden (of bokeh) omdat het de achtergrond vergroot ten opzichte van 

de voorgrond. Dit kan ook bijdragen aan het verschijnen van een kleinere scherptediepte.

U moet daarom goed letten op hoe een achtergrond eruitziet en hoe deze eruitziet wanneer deze onscherp is. Slecht 

gepositioneerde onscherpe hooglichten kunnen bijvoorbeeld storend zijn voor een onderwerp op de voorgrond, zoals in Afbeelding 

3-35 .

Afbeelding 3-35

Mogelijk afleiden

onscherp zijn

achtergrond
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In Afbeelding 3-36 , Een middelgrote telelens werd gebruikt om het perspectief te comprimeren, zodat de silhouetten van zowel nabije als 

verre standbeelden duidelijk zichtbaar zouden zijn en meer vergelijkbaar in grootte, maar niet zozeer dat het gevoel van diepte verloren ging 

voor de kijker.

Afbeelding 3-36

gemiddelde telefoto

(93 mm) nachtlandschap

van de Karelsbrug in Praag, 

Tsjechië

samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we verschillende kenmerken van een cameralens onderzocht, zoals brandpuntsafstanden, draagbaarheid, 

aberraties en diafragma, om te begrijpen hoe deze uw beeld beïnvloeden.

Je hebt geleerd hoe groothoeklenzen de relatieve grootte van het onderwerp en de afstand tussen onderwerpen overdrijven. U 

kunt profiteren van groothoeklenzen en hun brede kijkhoek om objecten op de voorgrond te benadrukken tegen een brede 

achtergrond. Je hebt ook geleerd hoe je telelenzen en hun kleine beeldhoek kunt gebruiken om de relatieve afmetingen van je 

onderwerpen te normaliseren. Zoals je in de voorbeelden hebt gezien, kun je telelenzen gebruiken om verre objecten dichterbij te 

halen en een veel strakkere en scherpere compositie te creëren.

Met beide soorten lenzen hebben we enkele veelvoorkomende misvattingen weggenomen. Je hebt bijvoorbeeld 

geleerd dat groothoeklenzen en telelenzen zelf de scherptediepte niet respectievelijk vergroten en verkleinen. Het is in 

feite hoe mensen deze lenzen gebruiken die de indruk wekken dat de scherptediepte aan het veranderen is. Als u 

begrijpt hoe lenzen echt werken, krijgt u meer flexibiliteit en controle over uw afbeeldingen.

In het volgende hoofdstuk bespreken we hoe u apparatuur en accessoires zoals flitsers en statieven kunt gebruiken om het vastleggen te 

verbeteren.
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4
Cameratypes en

Statieven

In dit hoofdstuk leer je om alles uit uw cameratas te halen. Je leert over de belangrijkste 

verschillen tussen een compactcamera, spiegelloze camera en digitale SLR-camera door te 

onderzoeken welke invloed ze hebben op draagbaarheid, beeldkwaliteit en creatieve controle. 

Ook leer je hoe je het juiste statief voor je camera kiest, dit heb je nodig om haarscherpe 

foto's te maken.
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Een cameratype kiezen

Kiezen tussen een compacte (point-and-shoot) camera ( Figuur 4-1 ), een spiegelloze camera ( Figuur 4-2 ), of een 

digitale spiegelreflexcamera (DSLR) ( Afbeelding 4-3 ) is vaak de eerste grote aankoopbeslissing die u moet nemen 

als u met fotografie begint. Het is niet alleen een grote financiële beslissing, maar het kan ook bepalen wat voor 

soort opnamen u kunt maken.

Technische notitie

Compactcamera's zijn technisch ook spiegelloos. Wanneer fotografen echter verwijzen naar een 'spiegelloze camera', gebruiken 

ze doorgaans een afkorting voor wat nauwkeuriger wordt omschreven als een 'spiegelloze camera met verwisselbare lens'. Helaas 

is er voor deze camera's geen eenvoudige, merkonafhankelijke afkorting vastgesteld die vergelijkbaar is met de term DSLR 

(digitale SLR), dus voor de doeleinden van dit boek zullen we de afgekorte term spiegelloze camera blijven gebruiken.

Cameratypes onderschrijven

Dus wat onderscheidt elk cameratype precies? Hoewel de lijnen tussen cameratypen vervagen, zijn er 

meestal drie belangrijke verschillen:

e Zoekermechanisme

e Vaste versus verwisselbare lenzen

e Grootte camerasensor

SLR-camera's ( Afbeelding 4-3 ) zijn het meest bekend omdat ze zoekers hebben die hetzelfde licht zien als de sensor van de 

camera (hierover later meer), maar in de praktijk is dit niet het enige onderscheid. Compactcamera's ( Figuur 4-1 ), aan de 

andere kant staan   ze bekend om hun vaste lenzen, een kleinere sensorgrootte en een elektronische zoeker. Spiegelloze 

camera's zijn een nieuwe hybride categorie ( Figuur 4-2 ); Deze camera's hebben zoekers die vergelijkbaar zijn met die op 

compactcamera's, maar ze hebben verwisselbare lenzen en een sensorgrootte die vaak vergelijkbaar is met die van digitale 

SLR-camera's.

Het zoekertype en de sensorgrootte zijn de twee belangrijkste factoren die de grootte en het gewicht van een camera 

bepalen. Compactcamera's zijn daarom de kleinste, terwijl spiegelloze camera's iets groter zijn, afhankelijk van de 

sensorgrootte, en digitale SLR-camera's de grootste.

Tabel 4-1 vat de kenmerken van elk cameratype samen.

Tabel 4-1 Samenvatting van cameratypes

Compactcamera foutloze camera DIGITALE SLR-camera

VIewFInder
Elektronisch Elektronisch Optisch

LENS FLEXIBILITEIT
Gemaakt Verwisselbaar Verwisselbaar

sensor sIze
Klein Gemiddeld tot groot Groot
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Hoewel u aanvullende, kleine verschillen kunt vinden die variëren afhankelijk van het 

cameramerk of -model, zijn de drie aspecten die het meest waarschijnlijk van invloed zijn 

op uw fotografie het type zoeker, de lensflexibiliteit en de sensorgrootte. Laten we eens 

kijken wat deze in de praktijk betekenen en hoe ze uw fotografiestijl kunnen beïnvloeden. 

Daarna bespreken we andere, meer kleine verschillen tussen de drie cameratypes.

OPMERKING UITZONDERINGEN

De Sony Doorschijnende enkele lens (SLT) camera's hebben een spiegel die stationair is, in plaats 

van omhoog te kunnen klappen, en hebben daarom geen optische zoeker. Sommige SLR-camera's 

op instapniveau hebben mogelijk ook vaste lenzen, en sommige high-end compactcamera's 

kunnen sensoren hebben die bijna net zo groot zijn als die van een spiegelreflexcamera, maar dit 

zijn eerder uitzonderingen dan regel.
Figuur 4-1

Compactcamera

Zoals je in dit hoofdstuk zult leren, zijn spiegelreflexcamera's meestal veel duurder dan 

spiegelloze camera's en compactcamera's, vooral als gevolg van deze drie verschillen. In 

tegenstelling tot compactcamera's, waarvoor meestal geen externe accessoires nodig zijn, is de 

aanschaf van een spiegelloze camera of spiegelreflexcamera slechts een deel van uw totale 

kosten. Mogelijk moet u extra lenzen, een externe flitser en andere accessoires kopen, die 

uiteindelijk meer kunnen kosten dan de camera zelf.

Figuur 4-2

Spiegelloze camera

Afbeelding 4-3

Spiegelreflexcamera
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Spiegel naar beneden Spiegel omhoog

Afbeelding 4-4

Hoe de zoeker werkt in een spiegelreflexcamera

VIewFIndermeChanIsm

In tegenstelling tot compacte en spiegelloze camera's, is het licht dat je bij een 

spiegelreflexcamera door de zoeker ziet hetzelfde licht dat de sensor van je camera bereikt. 

Wanneer u op de ontspanknop op een spiegelreflexcamera drukt, klapt de spiegel omhoog 

en wordt het licht dat voorheen naar uw oog werd geleid, rechtstreeks naar de 

camerasensor gestuurd, zoals weergegeven in Afbeelding 4-4 . Het opklappen van de 

spiegel is ook wat het karakteristieke klik- of klikgeluid maakt dat we met 

spiegelreflexcamera's gaan associëren.

Aan de andere kant gebruikte het zoekermechanisme in vroege compactcamera's een versie 

van een optische zoeker die probeerde te schatten welk licht de sensor zou bereiken, 

waardoor deze mogelijk minder nauwkeurig was (zoals geïllustreerd door de bovenste 

stippellijn in Afbeelding 4-5 ).

Moderne compacte en spiegelloze camera's maken daarom gebruik van een zogenaamde an elektronische 

zoeker (EVF), die probeert na te bootsen wat een spiegelreflex zoeker zou zien met behulp van het 

elektronische beeld van de sensor.

De behoefte aan een prisma en spiegel is een van de redenen waarom spiegelreflexcamera's meer 

kosten voor de fabricage (afgezien van het formaat van de sensor). In de praktijk zullen de sensorgrootte 

en de mogelijkheid om lenzen te verwisselen waarschijnlijk meer een verschil maken voor uw fotografie, 

dus u wilt deze factoren misschien voorrang geven bij het kopen van uw camera. Dit geldt met name 

omdat zelfs eigenaren van een spiegelreflexcamera er vaak voor kiezen om de LCD-scherm aan de 

achterzijde in plaats van de zoeker als een "live view" -modus wordt ondersteund. Het LCD-scherm aan 

de achterzijde is doorgaans beschikbaar bij alle drie de cameratypes, en bij gebruik in combinatie met 

een live histogram kunt u precies zien hoe het beeld zal worden opgenomen. Aan de andere kant, als je 

voor je werk precies hetzelfde licht moet zien als wat de sensor van de camera zal raken, moet je zeker 

kiezen voor een spiegelreflexcamera.

Afbeelding 4-5

Compacte camera met zoeker
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sIngle-lens reFlex (SLR)

Het spiegelen is wat spiegelreflexcamera's (SLR) hun naam geeft. 'Enkele lens' verwijst naar het feit dat dezelfde lens wordt gebruikt 

om het beeld in de zoeker te produceren en om dat beeld bij de sensor vast te leggen, en 'reflex' verwijst naar de spiegel die licht 

weerkaatst naar de zoeker (het Latijnse werkwoord, reflectere, betekent "achterover buigen"). Deze terminologie kan echter een 

beetje verwarrend zijn, omdat spiegelreflexcamera's eigenlijk meer kunnen gebruiken dan alleen een "enkele lens", ondanks wat de 

naam zou kunnen aangeven.

Vaste Vs. Verwisselbare lenzen

Het feit dat u lenzen kunt vervangen op spiegelloze en spiegelreflexcamera's ( Afbeelding 4-6 ) is waarschijnlijk het 

meest opvallende verschil tussen deze twee cameratypes en compactcamera's. Hoewel veel compactcamera's, vooral 

de high-end variant, lensadapters kunnen gebruiken, blijft de originele lens op de camera zitten.

Afbeelding 4-6

voorbeeldset van diverse 

verwisselbare lenzen

U vraagt   zich misschien af   waarom een   camera meer dan één lens nodig heeft. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een   

enkele lens te ontwerpen die alle soorten scènes kan vastleggen zonder merkbaar in te boeten aan kwaliteit en draagbaarheid. Het is 

daarom beter om speciale lenzen te gebruiken om de verschillende stijlen te bereiken die u wilt.

In de praktijk kunt u met de mogelijkheid om verschillende lenzen te gebruiken het volgende doen:

e Gebruik grotere lensopeningen ( lagere f / stops) om een   kleinere scherptediepte mogelijk te maken, beter

prestaties bij weinig licht, of beide.

e Gebruik speciale lenzen, zoals ultragroothoeklenzen ( Afbeelding 4-7 ), macro

lenzen ( Afbeelding 4-8 ), fisheye-lenzen en extreme telelenzen voor meer

creatieve opties.

e een betere beeldkwaliteit bereiken, vooral omdat je een lens specifieker kunt gebruiken

ontworpen voor de taak die voorhanden is.
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Zoals je in hoofdstuk 3 hebt geleerd, kun je bijvoorbeeld een groot diafragma (zoals f / 2.0 of minder) gebruiken om een   

vloeiende, onscherpe achtergrond te creëren en je onderwerp in portretten te isoleren. Als alternatief kunt u een 

ultragroothoeklens gebruiken die is ontworpen om vervorming te minimaliseren om te voorkomen dat rechte lijnen krom lijken in 

architectuurfotografie. Geen van deze scenario's zou mogelijk zijn met de overgrote meerderheid van compactcamera's.

Afbeelding 4-7

Ultrabrede beeldhoek 

mogelijk gemaakt met een 

speciale lens op

een camera met 

verwisselbare lenzen

Het gebruik van meer dan één lens heeft echter ook de 

volgende nadelen:

e U moet meer lenzen bij u hebben

als u van plan bent een reeks verschillende stijlen en 

onderwerpen te fotograferen, waardoor de draagbaarheid van 

uw camerasysteem afneemt.

Elke keer dat u de opnamestijl wilt 

wijzigen, moet u de lenzen vervangen, wat 

uw opnameritme kan onderbreken.

U kunt elke keer dat u lenzen moet verwisselen stof op 

de sensor van uw camera brengen, wat de beeldkwaliteit 

kan verminderen en moeilijk te verwijderen is. Zie de 

bijlage voor meer informatie over het reinigen van 

camerasensor.

e

e

Afbeelding 4-8

Ondiepe scherptediepte macro-opname mogelijk gemaakt met een speciale lens op een camera 

met verwisselbare lenzen
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Om eventueel ongemak te voorkomen, kunt u natuurlijk altijd één allround lens voor uw spiegelreflexcamera gebruiken. 

Bovendien kan de ingebouwde lens van een high-end compactcamera soms beelden van hogere kwaliteit produceren dan een 

standaard- of instap SLR-lens, en is hij vaak veelzijdiger. Als u echter bereid bent veel meer geld uit te geven, zult u merken dat 

compactcameralenzen zelden hun mannetje staan   ten opzichte van high-end spiegelreflexlenzen.

Camera sensor sIze

Over het algemeen hebben compactcamera's veel kleinere camerasensoren dan spiegelloze en spiegelreflexcamera's, wat resulteert in 

veel kleinere pixels bij dezelfde resolutie, zoals weergegeven in Afbeelding 4-9 .

Dit is een minder bekend verschil tussen cameratypen, maar het is het verschil dat de meest opvallende 

invloed heeft op de beeldkwaliteit.

Afbeelding 4-9

verschillen in camera

sensor maat

Compacte camera pixels SLR camera pixels

Dus wat betekent de sensorgrootte van een camera in de praktijk?

e Kosten Grotere sensoren zijn veel duurder om te maken en vereisen

veel duurdere lenzen. Dit is de grootste reden waarom spiegelreflexcamera's en spiegelloze camera's kosten

veel meer dan compactcamera's.

e Gewicht en afmeting Grotere sensoren vereisen veel zwaardere en grotere cameralenzen en

camerabehuizingen, omdat de lens licht moet opvangen en projecteren over een grotere sensor

Oppervlakte. Behalve dat het de draagbaarheid vermindert, kan dit ook een nadeel zijn, omdat je er door de grootte van 

je camera en lens opvallender uitziet, waardoor spontane foto's moeilijker te maken zijn.

e scherptediepte Grotere sensoren zorgen voor een kleinere scherptediepte bij hetzelfde diafragma

instelling. Een lens op f / 4.0 op een compactcamera zal bijvoorbeeld waarschijnlijk geen wazigheid creëren

achtergrond in een portret, terwijl f / 4.0 op een spiegelloze camera of spiegelreflexcamera waarschijnlijk

een gladde, romige achtergrond (afhankelijk van de afstand tot het onderwerp). Dit kan een voordeel zijn voor portretten, 

maar een nadeel voor landschappen.
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Afbeelding 4-10

Hoog dynamisch bereik mogelijk gemaakt met een grote sensor

e

beeldruis Voor hetzelfde aantal megapixels hebben grotere sensoren veel grotere 

pixels (zoals geïllustreerd in Afbeelding 4-9 ). Deze verhoogde lichtverzameling 

betekent dat deze pixels gevoeliger zullen zijn voor kleine hoeveelheden licht, wat 

resulteert in minder beeldruis. Zo kan een spiegelreflex- of spiegelloze camera een 

beeld produceren met minder ruis bij een veel hogere ISO-instelling dan een 

compactcamera ( Afbeelding 4-11 ).

dynamisch bereik Een ander gevolg van het hebben van fysiek grotere pixels is dat spiegelloze 

camera's en spiegelreflexcamera's gewoonlijk een groter bereik van licht tot donker kunnen 

vastleggen zonder dat de pixels effen wit of zwart worden ( Afbeelding 4-10 ), respectievelijk (met 

andere woorden, deze camera's hebben een hogere dynamisch bereik). Met een spiegelreflexcamera 

kunt u de kans op uitwaaierende hooglichten in de lucht of andere heldere objecten verkleinen en 

kunt u meer details in de diepe schaduwen behouden.

De sleutel hier is dat een verschillende sensorgrootte slechts een van de vele afwegingen is waarmee u rekening moet houden bij het kiezen 

van wat voor soort camera u wilt kopen. De ene sensorgrootte is niet noodzakelijkerwijs beter dan de andere, dus bedenk hoe de voor- en 

nadelen van beide passen in uw beoogde opnamestijl.

e

Afbeelding 4-11

Schoon beeld met een hoge iSo-snelheid mogelijk 

gemaakt door een grote sensor
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adVanTages van elk cameratype

Naast wat we tot nu toe hebben besproken, kan elk cameratype andere voordelen hebben, afhankelijk van het 

specifieke merk of model.

Compactcamera's bieden de volgende voordelen:

e Live-view LCD achter (hoewel de meeste nieuwere spiegelreflexcamera's ook deze functie hebben)

e Meer voorgeprogrammeerde creatieve modi

e Nomirror / shutter-mechanisme dat kan mislukken na ~ 10-100K opnamen. Aan de andere kant 

hebben spiegelreflexcamera's deze voordelen:

e Snellere camera-autofocus

e Veel minder sluitervertraging, of vertraging tussen het indrukken van de ontspanknop en het starten van de belichting

e Hogere maximale framesnelheid

e Ondersteuning voor RAW-bestandsformaat (de meeste high-end compactcamera's hebben dit ook)

e Mogelijkheid om opnamen te maken van langer dan 15-30 seconden (in handmatige of bulb-modus)

e Volledige handmatige belichtingsregeling

e Mogelijkheid om een   externe flitser te gebruiken (veel high-end compactcamera's hebben dit ook)

e Handmatige zoomregeling (door de lens te draaien in plaats van een elektronische knop te gebruiken)

e Groter bereik van ISO-snelheidsinstellingen

e Mogelijkheid om alleen de camerabehuizing te upgraden en al uw lenzen te behouden

Veel van deze verschillen in voordelen vloeien echter voort uit het feit dat fotografen bereid zijn veel meer uit te geven aan een 

spiegelreflexcamera dan aan een compactcamera; ze zijn niet noodzakelijk inherent aan elk cameratype. Als je bijvoorbeeld 

genoeg uitgeeft aan een high-end compactcamera, kun je vaak veel van de functies krijgen die je doorgaans op 

spiegelreflexcamera's aantreft.

Kortom, het kiezen tussen cameratypes komt neer op flexibiliteit en het potentieel voor een hogere beeldkwaliteit 

versus draagbaarheid en eenvoud. Deze keuze is vaak niet de juiste keuze voor een bepaalde persoon, maar eerder 

voor een bepaalde opnameomgeving en beoogde toepassing.

Compactcamera's zijn veel kleiner, lichter, goedkoper en minder opvallend, maar spiegelreflexcamera's bieden een kleinere 

scherptediepte, een groter aantal onderwerpstijlen en mogelijk een hogere beeldkwaliteit. Spiegelloze camera's hebben 

daarentegen enkele voordelen van compactcamera's, maar hebben ook de beeldkwaliteitsvoordelen van 

spiegelreflexcamera's als de sensorgrootte vergelijkbaar is. Compactcamera's zijn waarschijnlijk beter voor het leren 

fotograferen omdat ze minder kosten, het opnameproces vereenvoudigen en een goede allround optie zijn om veel soorten 

scènes direct vast te leggen. Spiegelreflexcamera's en spiegelloze camera's zijn veel beter geschikt voor specifieke 

toepassingen, vooral wanneer kosten of afmetingen en gewicht minder belangrijk zijn.

Afgezien van de kosten, hebben veel mensen liever meer dan één type camera. Op deze manier kunnen ze

kunnen hun compactcamera meenemen naar feestjes en op lange wandelingen, maar hebben een spiegelreflex- of spiegelloze camera 

beschikbaar als ze onderwerpen binnenshuis bij weinig licht willen vastleggen of voor landschaps- of evenementfotografie.
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Camera TrIpods

Een camerastatief kan een enorm verschil maken in de scherpte en algehele kwaliteit van foto's. Het maakt het mogelijk om 

foto's te maken met minder licht of met een grotere scherptediepte, naast verschillende speciale technieken. De functie van 

een camerastatief is om de camera in een precieze positie te houden. Dit geeft je een scherp beeld dat anders onscherp 

zou kunnen lijken door cameratrilling. Maar hoe weet je wanneer je een statief wel en niet moet gebruiken? Wanneer wordt 

een foto gemaakt met een handcamera waarschijnlijk wazig?

wanneer u een TrIpod

Uw beoogde sluitertijd bepaalt doorgaans of u een statief moet gebruiken. Korte sluitertijden kunnen meestal uit de hand worden 

gemaakt zonder dat ze wazig lijken, maar voor langere sluitertijden wilt u een statief gebruiken voor de beste resultaten. Om in te 

schatten hoe snel de belichting moet zijn om een   statief te vermijden, kun je de regel van één over brandpuntsafstand gebruiken die je 

in hoofdstuk 3 hebt geleerd, waarin staat dat voor een 35 mm-camera de belichtingstijd minstens zo snel moet zijn als één over de 

brandpuntsafstand in seconden. Met andere woorden, wanneer u een brandpuntsafstand van 100 mm gebruikt op een 35 mm-camera, 

moet de belichtingstijd maximaal 1/100 seconde lang zijn om onscherpte te voorkomen. Voor digitale camera's met bijgesneden 

sensoren moet u converteren naar een 35 mm equivalente brandpuntsafstand.

Deze regel hangt af van de brandpuntsafstand, omdat inzoomen op je onderwerp de camerabeweging vergroot, zoals 

geïllustreerd door de laserpointer-analogie in hoofdstuk 3.
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Houd er rekening mee dat deze regel slechts een ruwe richtlijn is. De exacte sluitertijd van de camera waarbij cameratrilling uw 

beelden beïnvloedt, is afhankelijk van de scherpte van uw lens, de resolutie van uw camera, de afstand tot uw onderwerp en 

hoe stabiel u de camera vasthoudt. Met andere woorden: gebruik bij twijfel altijd een statief.

Ten slotte kunnen cameralenzen met beeldstabilisatie (IS) of vibratiereductie (VR) je in staat stellen om 

handheld-foto's te maken met sluitertijden die ergens tussen de twee en acht keer langer zijn dan je anders stabiel 

zou kunnen houden. IS en VR helpen echter niet altijd wanneer het onderwerp beweegt, maar aan de andere kant, 

statieven ook niet.

Andere redenen om een   TrIpod te gebruiken

Alleen omdat je de camera stabiel genoeg kunt houden om een   scherpe foto te maken met een bepaalde sluitertijd, 

wil nog niet zeggen dat je geen statief moet gebruiken. Met een statief kunt u een nog langere sluitertijd gebruiken dan 

anders mogelijk zou zijn, en in ruil daarvoor kunt u uw diafragma of ISO-instelling optimaliseren. Met een langere 

sluitertijd kunt u bijvoorbeeld een kleiner diafragma gebruiken om meer scherptediepte te krijgen of een lagere ISO om 

beeldruis te verminderen.

Bovendien kan het nodig zijn om voor de volgende speciale technieken een statief te gebruiken:

e Een serie foto's maken vanuit verschillende hoeken om een   digitaal panorama te produceren

e Een reeks foto's maken met verschillende belichtingen voor een foto met een hoog dynamisch bereik (HDR)

e Een serie time-lapse-foto's maken om een   animatie te maken

e Een reeks foto's maken om een   samengestelde afbeelding te maken, zoals selectief opnemen

mensen in een menigte of door porties die door daglicht worden verlicht te combineren met die in de schemering

e Wanneer u uw compositie nauwkeurig wilt regelen

Belangrijkste overwegingen bij het kiezen van een trIpod

Ook al vervult een statief een vrij eenvoudige functie, het kiezen van het beste statief brengt vaak veel concurrerende factoren 

met zich mee. U moet de optimale combinatie van afwegingen voor uw behoeften identificeren.

De belangrijkste overwegingen zijn meestal de stabiliteit, het gewicht en het gebruiksgemak:

e Stabiliteit Belangrijke factoren die de stevigheid kunnen beïnvloeden zijn onder meer het aantal statief

beensecties, het materiaal en de dikte van de beenunits en de lengte van de benen en of een middenkolom nodig is om op 

ooghoogte te komen. Maar uiteindelijk is de enige manier om de stevigheid van een statief te meten, het uit te proberen. Tik of 

breng gewicht aan op de bovenkant om te zien of deze trilt of zwaait en maak een paar testfoto's.

Gewicht Dit bepaalt of u het statief meeneemt tijdens een wandeling of zelfs tijdens een kortere wandeling door de stad. Het 

hebben van een lichter statief kan betekenen dat u het vaker zult gebruiken - of in ieder geval het gebruik ervan aangenamer 

zal maken omdat het gemakkelijker is om mee te nemen. Het gewicht, de stevigheid en de prijs van het statief zijn echter 

nauw met elkaar verbonden; Zorg ervoor dat u niet te veel stevigheid opoffert in ruil voor draagbaarheid, of vice versa. Als je 

een lichtgewicht, stevig statief wilt, betaal je veel meer dan voor een zwaarder statief

e
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een statief dat net zo stevig is of een lichtgewicht statief dat niet zo stevig is. Ook statieven die niet zo hoog uitschuiven, 

wegen misschien iets minder en zijn daarom draagbaarder, maar daardoor zijn ze misschien niet zo veelzijdig.

e makkelijk te gebruiken Wat heeft het voor zin om een   statief te hebben als het in de kast blijft omdat je het vindt

het te omslachtig is, of als u de opname mist omdat het te lang duurt om het op te zetten? EEN

statief moet snel en gemakkelijk te plaatsen zijn. Het gebruiksgemak hangt af van het type statiefkop (die we binnenkort 

bespreken) en hoe u de beensecties kunt positioneren. Meestal verlengen of samentrekken we statiefpootsecties met behulp van 

een vergrendelingsmechanisme, ofwel met hendelvergrendelingen ( Afbeelding 4-12 ) of twist locks ( Afbeelding 4-13 ). Hendelsloten, 

ook wel clipsloten genoemd, zijn doorgaans veel sneller in het gebruik, hoewel sommige typen moeilijk vast te pakken kunnen zijn 

als u handschoenen draagt. Twist locks zijn meestal iets compacter en gestroomlijnder omdat ze geen externe clips of grendels 

hebben. Ze hebben soms ook twee handen nodig om elk beengedeelte onafhankelijk te strekken of samen te trekken.

Afbeelding 4-12

Hendel vergrendelt

Afbeelding 4-13

Twist sloten

Andere Overwegingen

Andere, meer kleine overwegingen bij het kiezen van een statief zijn onder meer:

e aantal statiefpootsecties Elke statiefpoot kan doorgaans worden verlengd met

twee tot vier concentrische beendelen. Over het algemeen betekent meer beengedeelten minder

stabiliteit, maar als u meer secties heeft, kan het formaat van het statief verkleinen wanneer het volledig is 

samengetrokken en in uw cameratas zit. Merk op dat meer beensecties ook kunnen betekenen dat het langer duurt om 

uw statief te positioneren of volledig uit te schuiven.

Maximale statiefhoogte Dit is vooral belangrijk als je lang bent, omdat je misschien moet hurken 

als het statief niet hoog genoeg is. Zorg ervoor dat de maximale hoogte-specificatie van het 

statief niet inhoudt dat de middenkolom moet worden uitgeschoven ( Afbeelding 4-14 ), omdat dit 

de camera veel minder stabiel kan maken. Zelfs zonder de middelste kolom, hoe hoger u uw 

statief uitschuift, hoe minder stabiel het zal zijn. Aan de andere kant wilt u uw foto's meestal niet 

op ooghoogte maken, omdat dit een normaal ogend perspectief kan opleveren.

e

Afbeelding 4-14

De middelste kolom van het statief schuift uit om zijn maximale hoogte 

te vergroten (ten koste van de stabiliteit).
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e Minimale statiefhoogte Dit is vooral belangrijk voor fotografen die veel fotograferen

macrofoto's van onderwerpen op de grond of van mensen die graag extreem goed uitkijken

punten in hun foto's ( Afbeelding 4-15 ).

e Gecontracteerde statiefhoogte Dit is belangrijk voor fotografen die hun tri-

pod in een rugzak, koffer of andere afgesloten ruimte. Statieven met meer beensecties zijn

over het algemeen compacter als ze volledig zijn samengetrokken, maar ook compactere statieven

reiken niet zo ver of zijn niet zo stevig.

e aluminium versus koolstofvezel De twee meest voorkomende soorten

statiefmateriaal is aluminium en koolstofvezel. Aluminium statieven

zijn over het algemeen veel goedkoper dan koolstofvezelmodellen, maar ze zijn ook 

zwaarder voor dezelfde hoeveelheid stabiliteit, niet om onaangenaam koud te zijn om in de 

winter met blote handen te hanteren. Koolstofvezel statieven zijn over het algemeen ook 

beter in het dempen van trillingen. Het beste materiaal voor het dempen van trillingen is 

eigenlijk ouderwets hout, maar het is gewoon te zwaar en onpraktisch voor normaal gebruik.

Afbeelding 4-15

voorbeeld van een statief dat wordt gebruikt vanuit een laag uitkijkpunt. De 

middelste kolom kan de minimumhoogte beperken als deze niet kan 

worden verwijderd.

TrIpodheads

Hoewel bij veel statieven al een statiefkop wordt geleverd, kunt u overwegen om iets aan te schaffen dat beter bij uw 

opnamestijl past. De twee meest voorkomende typen statiefkoppen zijn pan-tilt ( Afbeelding 4-16 ) en balhoofden ( Afbeelding 

4-17 ).

Pan-tilt hoofden zijn geweldig omdat je elk van de twee rotatieassen van de camera onafhankelijk kunt bedienen: links / rechts 

(gieren) en omhoog / omlaag (toonhoogte). Dit kan erg handig zijn als je al goed hebt voorbereid om het statief waterpas te zetten, 

maar de compositie iets moet verschuiven. Voor bewegende onderwerpen kan dit echter ook een nadeel zijn, omdat u ten minste 

twee camera-instellingen moet aanpassen voordat u de opname volledig opnieuw kunt samenstellen.

Balhoofden zijn geweldig omdat u de camera snel vrij in bijna elke richting kunt richten voordat u deze op zijn plaats 

vergrendelt. Ze zijn doorgaans ook iets compacter dan gelijkwaardig

Afbeelding 4-16

Pan-tilt hoofd

Afbeelding 4-17

Balhoofd
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pan-tilt hoofden. Het voordeel van free motion kan echter ook een nadeel zijn, omdat uw compositie mogelijk niet meer waterpas 

is wanneer u de camerapositie ontgrendelt, zelfs als u alleen de linker- / rechterhoek wilt wijzigen. Om dit probleem te omzeilen, 

hebben sommige balhoofden een mogelijkheid om alleen te draaien. Ze kunnen ook gevoeliger zijn voor beschadiging, omdat 

kleine krassen of uitdroging van de rotatiekogel ervoor kunnen zorgen dat deze slijpt of beweegt bij ongelijke sprongen.

Pas op of uw statiefkop onder zwaar gewicht kruipt of wegglijdt. Dit is een verrassend veelvoorkomend probleem, vooral bij lange 

belichtingstijden met zwaardere spiegelreflexcamera's. Om dit te testen, bevestigt u een grote lens op uw spiegelreflexcamera en 

plaatst u deze horizontaal op uw statief. Neem indien mogelijk een belichtingstijd van ongeveer 30 seconden en kijk of uw afbeelding 

een lichte bewegingsonscherpte vertoont wanneer deze op 100 procent wordt bekeken. Let vooral op kruipen wanneer de statiefkop 

wordt gedraaid, zodat u kunt controleren hoe deze standhoudt in staande stand.

De sterkte-gewichtsverhouding is een andere belangrijke overweging van de statiefkop. Dit beschrijft het nominale gewicht van de 

statiefkop (hoeveel uitrusting het kan vasthouden zonder te kruipen of weg te glijden) in vergelijking met het gewicht van de 

statiefkop zelf. Hogere verhoudingen zorgen voor een veel lichtere totale statief / kop-combinatie.

Een statiefkop met een ingebouwde koepel ( Afbeelding 4-18 ) of waterpas kan ook een uiterst nuttige functie zijn, vooral wanneer de 

poten van uw statief niet gelijkmatig zijn uitgeschoven op oneffen ondergrond.

Ten slotte, ongeacht het type statiefkop dat u kiest, maakt een snelontgrendelingsmechanisme een groot verschil in hoe 

snel u uw camera kunt bevestigen of verwijderen. EEN quickreleasemechanisme laat uw camera met een grendel aan de 

statiefkop bevestigen, in plaats van dat de camera op zijn plaats moet worden geschroefd. Bij de meeste fotografen gaat 

het niet om de keuze om quick release te gebruiken, maar om welke quick release-standaard ze moeten toepassen. Twee 

veelgebruikte opties zijn de stijlen Arca-Swiss en Manfrotto.

Afbeelding 4-18

Belniveau

TrIpod lenskragen

Meestal gebruikt bij grote telelenzen, een lenskraag is een hulpstuk dat ergens in de buurt van de basis of het midden van de 

lens om de lens past, waardoor de statiefkop rechtstreeks aan de kraag zelf kan worden bevestigd in plaats van aan de 

camerabody ( Afbeelding 4-19 ).

Hierdoor rusten de camera en de lens op een locatie die veel dichter bij hun massamiddelpunt ligt. Er wordt daarom 

veel minder rotatiespanning of koppel op de statiefkop geplaatst, waardoor het gewicht dat uw statiefkop kan dragen 

aanzienlijk toeneemt zonder te kruipen of weg te glijden. Een lenskraag kan het statief en de kop ook minder gevoelig 

maken voor trillingen.

Dus als uw lens is geleverd met een halsband, gebruik deze dan! Anders zou u kunnen overwegen om er een aan te schaffen die bij uw lens 

past.

Afbeelding 4-19

Statieflenskraag op een 

zware telelens

Zoom lens
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TIPS VOOR HET NEMEN VAN SCHERPE PHOTOSWITTRIPODS

Hoe u uw statief gebruikt, kan net zo belangrijk zijn als het type statief dat u gebruikt. Hier is een lijst met tips om de 

scherpst mogelijke foto's te maken met uw statief:

e Hang een cameratas aan de middenkolom voor extra stabiliteit, vooral bij wind. (Maken

zeker dat deze cameratas niet merkbaar slingert, wat contraproductief zou zijn.)

Breng de middelste kolom pas omhoog als alle beengedeelten van het statief volledig zijn uitgeschoven, en alleen als het 

absoluut noodzakelijk is. De middelste kolom wiebelt veel gemakkelijker dan de voet van het statief.

Verwijder de middelste kolom om wat gewicht af te scheren.

Schuif uw statief alleen uit tot de minimaal vereiste hoogte voor een bepaalde foto. Spreid de benen zoveel 

mogelijk uit naar hun breedste standaardpositie. Bescherm de voet van het statief zoveel mogelijk tegen de 

wind.

Verleng alleen de dikste beendelen die nodig zijn om een   bepaalde statiefhoogte te bereiken.

Plaats uw statief op een stevig oppervlak, zoals steen of beton, in plaats van op vuil, zand of gras. Voor gebruik binnenshuis 

is een tegel- of hardhouten vloer veel beter dan een vloerkleed of tapijt.

Gebruik extra spikes aan de uiteinden van de poten van het statief als u geen andere keuze heeft dan uw statief op tapijt of 

gras te plaatsen.

e

e

e

e

e

e

e

e

Tafelblad en minI trIpods
Afbeelding 4-20

Tafelblad of ministatief
U kunt een tafelblad of mini statief met een compactcamera, zoals 

weergegeven in Afbeelding 4-20 .

Dit type statief kan behoorlijk draagbaar zijn en zelfs in uw zak 

worden meegenomen. Zoals u zich kunt voorstellen, gaat deze 

draagbaarheid vaak ten koste van veelzijdigheid. Omdat een 

tafelblad of ministatief de camera alleen omhoog / omlaag (pitch) 

en links / rechts (yaw) oriëntatie kan veranderen, helpt het je niet 

om de hoogte van je camera te veranderen. Dit betekent dat het 

vinden van het beste oppervlak om het statief te plaatsen, 

belangrijker wordt bij een tafelblad / ministatief, omdat je dit 

oppervlak op een niveau moet hebben dat je de gewenste 

zichthoogte geeft.

Foto's die op ooghoogte zijn gemaakt, zien er echter vaak 

te gewoon uit, want dat is het perspectief dat we het 

meest gewend zijn te zien. Foto's die boven of onder deze 

hoogte zijn gemaakt, worden daarom vaak als 

interessanter ervaren. Een tafelblad / ministatief kan u 

dwingen om een   ander perspectief te proberen met uw 

foto's.
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Cameramonopods

EEN eenbeenstatief is een statief met slechts één poot en wordt meestal gebruikt om zware camera's en lenzen op 

te houden, zoals grote telelenzen voor sport- en natuurfotografie.

Bovendien kunnen monopods het "handheld-vermogen" vergroten voor situaties waarin langere sluitertijden nodig zijn, maar 

het dragen van een volledig statief kan te omslachtig zijn.

U kunt een statief gebruiken om een   bewegend onderwerp gemakkelijker te fotograferen op een manier die een wazige achtergrond 

creëert terwijl het bewegende onderwerp redelijk scherp blijft, zoals weergegeven in

Afbeelding 4-21 .

Afbeelding 4-21

Monopod gebruikt om een   

bewegend onderwerp te volgen

Deze techniek werkt door de monopod langs zijn as te draaien, waardoor de camera slechts in één richting draait.

samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de verschillende categorieën camera's onderzocht, samen met de belangrijkste verschillen die 

je fotografie waarschijnlijk zullen beïnvloeden, zoals het type zoeker, de sensorgrootte en of de camera verwisselbare 

lenzen ondersteunt. Je hebt ook geleerd wanneer een camerastatief nodig is, en hoe je je camerastatief kunt kiezen en 

optimaal kunt benutten.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we verschillende filteropties en wanneer we ze moeten gebruiken.
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5
Lensfilters

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van filterkeuzes en de verschillende opties en gebruiksscenario's voor 

deze filters. U begint met het leren over polarisatiefilters en hoe ze reflecties en kleurverzadiging regelen. 

Vervolgens leer je hoe je filters met neutrale dichtheid (ND) kunt gebruiken om opzettelijk zeer lange 

belichtingen te creëren. Ten slotte zie je hoe je Gegradueerde Neutrale Dichtheid (GND) -filters kunt 

gebruiken om dramatische verlichting te beheren wanneer je met uitgestrekte scènes werkt.
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Lensfilters te schuren

Hoewel het mogelijk is om digitale afbeeldingen later in de nabewerking te bewerken, zijn cameralensfilters - de 

fysieke stukjes glas die invloed hebben op het licht dat door de lens valt - net zo belangrijk voor digitale fotografie als 

voor filmfotografie. Dit hoofdstuk concentreert zich op filteropties die effecten creëren die moeilijk of onmogelijk te 

reproduceren zijn bij digitale bewerking, zoals het gebruik van polarisatiefilters om schittering en doorzichtige 

reflecties op het water te verminderen. Zelfs het simpele UV / Haze-filter, dat alleen bescherming biedt aan de 

voorkant van de lens en de beeldkwaliteit minimaal beïnvloedt, is een belangrijk onderdeel van de cameratas van 

elke fotograaf.

Polarisatiefilters kunnen de kleurverzadiging verhogen en reflecties verminderen. Ze zijn een van de weinige lensfilters 

waarvan de effecten niet kunnen worden gerepliceerd met digitale fotobewerking. Het zijn onmisbare tools die in de 

cameratas van elke fotograaf zouden moeten zitten. Ze behoren tot de meest gebruikte filters in digitale fotografie, waaronder 

ook UV / waas, neutrale dichtheid, gegradueerde neutrale dichtheid en kleurfilters. Tabel 5-1 somt enkele van deze filters en 

hun toepassingen op.

Tabel 5-1 Veelvoorkomende filtertypen en hun toepassingen

Type FiLTer primair gebruik Gewone sUbjeCTmaTTer

Lineair en cirkelvormig

polarisatoren

Verminder verblinding.

Verhoog de verzadiging.

Lucht, water en gebladerte in 

landschappen.

Reflecterende oppervlakken zoals glas, 

ramen en water.

Neutrale dichtheid (ND) Schakel langere belichtingstijden in.

Schakel een kleinere scherptediepte in.

Water (bijvoorbeeld watervallen / rivieren) en 

andere bewegende onderwerpen.

Onderwerpen onder helder licht.

Afgestudeerd neutraal

dichtheid (GND)

Beheer lichte hellingen.

Verminder vignettering.

Dramatisch verlichte landschappen.

UV / waas Verbeter de duidelijkheid met film. Zorg 

voor lensbescherming.

Wazige, zonnige scènes met film.

Elke opnameomgeving waar het beschermen 

van de voorkant van de lens belangrijk is.

Opwarmen / koelen Verander de witbalans. Landschappen, onder water en

speciale lichtomstandigheden.
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UV- en Haze-FiLTers

Het oorspronkelijke doel van ultraviolet (UV) filters was om ultraviolet licht te blokkeren of te absorberen. Vooral bij filmcamera's 

verminderen UV-filters waas en verbeteren ze het contrast door de hoeveelheid UV-licht die de film bereikt te minimaliseren.

Het probleem met UV-licht is dat, hoewel het niet zichtbaar is voor het menselijk oog, het wordt gedetecteerd door de camera. Op een wazige 

dag wordt het UV-licht vaak gelijkmatig verdeeld en daardoor wordt de belichting van de camera negatief beïnvloed door het verminderen van 

het contrast.

Tegenwoordig worden UV-filters voornamelijk gebruikt om het frontelement van een 

cameralens te beschermen (zie Figuur 5-1 ). Omdat UV-filters helder zijn, bieden ze een 

beschermingslaag over de lens en coatings zonder merkbaar een beeld te beïnvloeden. 

Digitale camerasensoren zijn niet zo gevoelig voor UV-licht als film en kunnen ingebouwde 

UV-filtratie bevatten, zodat externe UV-filtratie vaak niet langer nodig is.

Het nadeel van UV-filters is dat ze de beeldkwaliteit kunnen verslechteren door lensflare te vergroten, een 

kleurtint toe te voegen of het contrast te verminderen. Multicoated UV-filters kunnen de kans op overstraling 

drastisch verminderen. Door uw filter schoon te houden, wordt elke vermindering van de beeldkwaliteit tot 

een minimum beperkt, hoewel microschaafwonden als gevolg van het reinigen de scherpte en het contrast 

kunnen beïnvloeden. Ongerepte, hoogwaardige UV-filters zullen niet veel van deze problemen introduceren, 

terwijl slecht onderhouden filters van lagere kwaliteit meer kunnen doen om de beeldkwaliteit te verminderen 

dan ze waard zijn.

Voor digitale camera's is het aan jou om te beslissen of het voordeel van een aUV-filter (voor 

bescherming) opweegt tegen de mogelijke vermindering van de beeldkwaliteit. Voor zeer dure 

spiegelreflexlenzen is de verhoogde bescherming dat wel

vaak de bepalende factor: het is veel gemakkelijker om een   filter te vervangen dan om een   lens te vervangen of te repareren. Voor 

goedkopere lenzen zijn bescherming en beeldkwaliteit veel minder een factor.

Een andere overweging is dat het gebruik van een UV-filter de inruilwaarde van de lens kan verhogen door te helpen het voorste 

lenselement in een mint conditie te houden. Een UV-filter kan ook worden geacht de beeldkwaliteit te verbeteren, omdat het 

routinematig en goedkoop kan worden vervangen wanneer het de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt. De slijtage die het filter 

absorbeert bij normaal gebruik, beschermt de lens en coatings tegen ogenschijnlijk onschadelijke handelingen zoals schoonmaken.

Figuur 5-1

Gebroken UV-filter met lens intact

KLEURFILTERS

Koeling- en verwarmingsfilters veranderen de witbalans van licht dat de sensor van de camera bereikt. Deze kunnen worden gebruikt om 

kleurzweem te corrigeren of te creëren, zoals het verschuiven van de balans van kunstlicht of het toevoegen van warmte aan een bewolkte dag 

om de schijn van zonsondergangverlichting te geven.

Deze filters zijn bij digitale camera's veel minder belangrijk geworden omdat de meeste automatisch de witbalans aanpassen; 

Bovendien kan de kleur achteraf worden aangepast wanneer foto's worden gemaakt in het RAW-bestandsformaat. Aan de 

andere kant kunnen in sommige situaties nog steeds kleurenfilters worden gebruikt, zoals de ongebruikelijke belichting die 

wordt weergegeven in Figuur 5-2 of onderwaterfotografie.
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7 Figuur 5-2

voorbeeld van ongebruikelijke verlichting die het gebruik van kleurfilters 

vereist

1 Afbeelding 5-3

Zichtbare filtervignettering

De oranje kleurzweem van dit beeld is van de monochromatische natriumstraatlantaarns; met dit type lichtbron kan vrijwel 

geen enkele witbalanscorrectie de volledige kleuren herstellen - althans niet zonder enorme hoeveelheden beeldruis in 

sommige kleurkanalen. In dit geval zou een koelfilter of een gespecialiseerd straatlantaarnfilter kunnen worden gebruikt om 

de kleur te herstellen op basis van andere lichtbronnen.

PROBLEEMSCHIJF Lensfilters gebruiken

Filters mogen alleen worden gebruikt wanneer dat nodig is, omdat ze ook een afbeelding nadelig kunnen beïnvloeden. Omdat ze 

een extra stuk glas introduceren tussen de sensor van uw camera en het onderwerp, kunnen ze de beeldkwaliteit verminderen. 

Dit komt meestal in de vorm van een lichte kleurtint, een vermindering van het lokale of algehele beeldcontrast, of ghosting en 

verhoogde lensflare veroorzaakt door licht dat wordt weerkaatst door de binnenkant van het filter. Filters kunnen ook fysiek 

introduceren vignettering ( lichtuitval of zwart worden aan de randen van het beeld) als hun ondoorzichtige rand het licht dat de 

lens binnenkomt in de weg staat.

Afbeelding 5-3 is gemaakt door een polarisatiefilter op een UV-filter te stapelen en tegelijkertijd een groothoeklens te 

gebruiken, waardoor de randen van het buitenste filter het beeld in de weg zitten. Het stapelen van filters heeft daarom het 

potentieel om alle bovengenoemde problemen veel erger te maken.
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Een FiLTer-maat kiezen

Lensfilters zijn er over het algemeen in twee varianten: frontfilters en schroeffilters. Filters aan de voorkant zijn flexibeler 

omdat ze op vrijwel elke lensdiameter kunnen worden gebruikt; ze kunnen echter ook omslachtiger zijn in het gebruik, omdat 

ze mogelijk voor de lens moeten worden gehouden. Gelukkig zijn er filterhoudersets verkrijgbaar die dit proces kunnen 

verbeteren. Opschroeffilters,

Aan de andere kant kunnen ze een luchtdichte afsluiting bieden als dat nodig is voor 

bescherming, en ze kunnen niet per ongeluk ten opzichte van de lens bewegen terwijl u een 

opname maakt. Het grootste nadeel is dat een bepaald schroeffilter alleen werkt met een 

bepaalde lensmaat.

De grootte van een schroeffilter wordt uitgedrukt in termen van de diameter, die overeenkomt met 

de diameter die gewoonlijk op de boven- of voorkant van uw cameralens wordt vermeld (zie Afbeelding 

5-4 ). Deze diameter wordt weergegeven in millimeters en varieert meestal van ongeveer 46 tot 82 

mm voor digitale SLR-camera's. Step-up of step-down adapters kunnen het mogelijk maken om 

een   bepaalde filtermaat te gebruiken op een lens met een kleinere respectievelijk grotere 

diameter. Step-down-filteradapters kunnen echter aanzienlijke vignettering veroorzaken (omdat 

het filter licht aan de randen van de lens kan blokkeren), terwijl step-up-adapters betekenen dat 

uw filter veel groter (en mogelijk omslachtiger) is dan nodig is.

De hoogte van de filterranden kan ook belangrijk zijn. Ultradunne en andere speciale filters 

zijn zo ontworpen dat ze zonder vignettering op groothoeklenzen kunnen worden gebruikt. 

Aan de andere kant kunnen deze ook veel duurder zijn en hebben ze vaak geen 

schroefdraad aan de buitenkant om een   ander filter (of soms zelfs de lensdop) op te 

nemen.

Afbeelding 5-4

voorbeeld van een specificatie van de filterdiameter (rood 

omcirkeld)

poLariserende FiLTers

Polarisatiefilters, ook gekend als polarisatoren, zijn misschien wel het belangrijkste filter voor landschapsfotografie. Geplaatst 

voor uw cameralens, werken polarisatoren door de hoeveelheid gereflecteerd licht te verminderen dat onder bepaalde hoeken 

door uw cameralens valt. Net als bij polariserende zonnebrillen laten polarisatoren de lucht dieper blauw lijken, verminderen ze 

schittering en reflecties van water en andere oppervlakken en verminderen ze het contrast tussen land en lucht.

Merk op dat in Afbeelding 5-5 de lucht is veel donkerder blauw geworden en het gebladerte en de rotsen hebben iets meer 

kleurverzadiging gekregen.

Polarisatiefilters moeten met zorg worden gebruikt, omdat ze de foto nadelig kunnen beïnvloeden. Polarisatoren 

verminderen de hoeveelheid licht die de sensor van de camera bereikt drastisch, vaak met twee tot drie f-stops (1/4 tot 1/8 

van de hoeveelheid licht). Omdat voor het compenseren van dit lichtverlies vaak een langere sluitertijd nodig is, neemt het 

risico op een wazig handheld-beeld dramatisch toe. Polarisatiefilters kunnen daarom de kansen bij actiefoto's beperken.

Het gebruik van een polarisator op een groothoeklens kan een ongelijkmatige of aanzienlijk verduisterde lucht produceren die er 

onrealistisch uitziet. Bijvoorbeeld op de foto rechts in Afbeelding 5-5 , de lucht kon naar boven als ongewoon ongelijk en donker 

worden beschouwd.
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Afbeelding 5-5

Twee afzonderlijke hand-

gehouden foto's gemaakt

seconden uit elkaar

Geen polarisator

Polarisator op zijn maximale effect
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Lineaire en circulaire poLarizers

Een andere optie is om een   circulair of lineair polarisatiefilter te gebruiken. De circulaire polarisator is zo ontworpen dat de 

lichtmeet- en autofocussystemen van de camera nog steeds kunnen functioneren, en het is het aanbevolen type voor de meeste 

fotografen.

Aan de andere kant, lineaire polarisatoren zijn veel minder duur, maar ze kunnen niet worden gebruikt met camera's met 

door-de-lens (TTL) -meting en autofocus, waardoor bijna alle digitale SLR-camera's worden uitgesloten. Je zou natuurlijk vergeten 

en autofocus kunnen gebruiken om geld te besparen met deze lineaire polarisatoren, maar dat is zelden wenselijk.

PoLarizers gebruiken

Het ontwikkelen van een intuïtie voor hoe een polarisator een foto 

kan beïnvloeden, vereist vaak uitgebreide experimenten. Dit 

gedeelte is bedoeld om dat proces te versnellen door te laten zien 

hoe en waarom polarisatiefilters kunnen helpen - en in sommige 

gevallen schade kunnen toebrengen aan - verschillende soorten 

scènes.

Polarisatoren filteren zonlicht dat direct onder bepaalde 

hoeken naar de camera is gereflecteerd, zoals 

weergegeven in Afbeelding 5-6 .

Deze filtratie is gunstig omdat het resterende licht vaak 

diffuser en kleurrijker is, maar het vereist ook een langere 

belichtingstijd (aangezien licht is weggegooid). De hoek 

waaronder het licht wordt gefilterd, wordt geregeld door de 

polarisator zelf te draaien, tot 180 graden, en de sterkte van 

dit effect kan worden geregeld door de gezichtslijn van de 

camera ten opzichte van de zon te veranderen. Het effect 

wanneer u het filter draait, is zichtbaar door de zoeker van 

uw camera of het liquid crystal display (LCD).

Met een polarisatiefilter

Zonder polarisatiefilter

Afbeelding 5-6

illustratie van diffuus (dunne pijlen) versus direct gereflecteerd (dikke pijl) licht dat de camera 

bereikt met en zonder polarisatiefilter
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zon nabij horizon (ochtend / avond) overhead zonneschijn (middag)

Afbeelding 5-7

De rode schijven vertegenwoordigen de richtingen van het maximale polarisatievermogen. De groene lijnen geven de grond / horizon weer.

Om het effect van een polarisatiefilter te maximaliseren, moet uw gezichtslijn loodrecht op de richting van de zon staan, zoals 

weergegeven in Afbeelding 5-7 .

Een goede manier om dit te visualiseren, is door uw wijsvinger op de zon te richten terwijl u uw duim recht omhoog houdt. Waar 

uw duim ook naar wijst wanneer u uw hand draait (terwijl u nog steeds naar de zon wijst), is waar de polarisator de grootste 

impact kan hebben.

Als je eenmaal een goede camerahoek hebt gevonden, draai je het filter om de sterkte van het polarisatoreffect te wijzigen. Als je 

camera in de richting van je duim is gericht (of rode lijnen in Afbeelding 5-7 ),

je zult de meeste variatie in polarisatoreffect zien als je het filter draait. De beste manier om hier een idee van te krijgen, is door het filter te 

draaien terwijl u door de zoeker van de camera (of het LCD-scherm aan de achterkant) kijkt, maar u kunt ook het onderstaande kader 

raadplegen voor details over hoe dit proces werkt.

FILTER ROERENDE HOEK

aan de ene kant kun je je filter zo draaien dat de richting van de maximale polarisatie loodrecht op de richting van de zon 

staat (zoals geïllustreerd in Afbeelding 5-7 ). in dat geval zal het polariserende effect zo uitgesproken mogelijk zijn. als u uw 

filter dan een klein beetje draait (bijvoorbeeld met 10–20 graden), kunt u de hoek van het maximale effect een beetje naar de 

zon toe of weg van de zon verschuiven, maar in dit geval zal het polariserende effect niet zo uitgesproken zijn als voorheen. 

aangezien deze hoek steeds dichter bij de richting naar of van de zon komt, zal het polariserende effect geleidelijk minder 

uitgesproken lijken. Ten slotte, als het filter eenmaal 90 graden is gedraaid (naar het andere uiterste), zal er geen 

polariserend effect zichtbaar zijn. meer rotatie dan dit, en het polariserende effect neemt weer toe en de cyclus herhaalt 

zich.

Omdat het effect van een polarisator varieert met de hoek van het invallende licht van uw scène, kunnen de resultaten ongelijk 

lijken wanneer een groothoeklens wordt gebruikt. Sommige delen van het tafereel kunnen direct in de zon zijn, terwijl andere delen 

in een richting loodrecht op de zon kunnen staan. In dat geval zou de ene kant van de foto een sterker polariserend effect hebben 

dan de andere kant. Afbeelding 5-8 illustreert dit ongelijkmatige effect.
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Afbeelding 5-8

Hearst Castle in San Simeon, 

Californië
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In Afbeelding 5-8 , de zon staat dicht bij de horizon, dus de strook lucht er direct boven wordt het meest beïnvloed door de 

polarisator (waardoor deze donkerder lijkt), terwijl de gebieden linksboven en rechtsonder (dichter bij de horizon) veel 

minder worden beïnvloed. Als een telelens was gebruikt om alleen de toren te fotograferen, zou de lucht veel gelijkmatiger 

zijn geweest.

Hoewel het gebruik van een groothoeklens zeker niet ideaal is, kan het effect soms realistischer lijken door het 

polarisatiefilter te draaien. Eén benadering is ervoor te zorgen dat de meest uitgesproken polarisatie samenvalt met de rand 

of hoek van het beeld. Op deze manier zal de verandering in polarisatie er meer uitzien als een natuurlijk verloop langs de 

hemel, zoals hoe de lucht eruit zou kunnen zien tijdens de schemering.

Kleurverzadiging

Een van de eerste kenmerken die u waarschijnlijk zult opmerken bij polarisatoren, is hoe ze de kleurverzadiging verhogen, zoals weergegeven in Afbeelding 

5-9 .

Omdat polarisatoren directe reflecties verminderen, wordt een groter deel van het licht van het onderwerp diffuus, wat resulteert in 

een meer kleurrijke weergave. Als je een polarisator gebruikt, wordt het gebladerte over het algemeen helderder groen, de lucht 

dieper blauw en verschijnen de bloemen intenser.

De verzadiging neemt echter niet gelijkmatig toe. Het effect hangt ervan af of een bepaald object in een optimale hoek ten opzichte 

van de zon staat en of dit object sterk reflecteert. Over het algemeen krijg je meer verzadiging met meer reflecterende objecten als 

je een polarisator gebruikt. Heldere, zonnige dagen worden ook veel sterker beïnvloed door polarisatoren dan bewolkte of 

regenachtige dagen.

Bijvoorbeeld in Afbeelding 5-5 , het effect op de steen en het gebladerte is subtiel, maar de lucht wordt merkbaar donkerder 

blauw. Zorg ervoor dat u dit effect niet overdrijft; Een ongewoon donkere middaghemel of overdreven levendig gebladerte kan 

ervoor zorgen dat foto's er onrealistisch uitzien.

Zonder polarisator Met polarisator

Afbeelding 5-9

hoe polarisatoren de kleurverzadiging beïnvloeden
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REFLECTIES VERWIJDEREN

Een polarisatiefilter kan een buitengewoon krachtig hulpmiddel zijn om reflecties te verwijderen en objecten te isoleren die nat zijn, 

onder water of achter een raam. In Afbeelding 5-10 , een polarisator stelt de fotograaf in staat om te kiezen tussen onderwerpen die 

worden gereflecteerd of die zich onder het wateroppervlak bevinden.

Afbeelding 5-10

voorbeelden van reflecties

met en zonder 

polarisatiefilter (foto

met dank aan Rick Lee 

Morlang bij www.flickr

. com / 80464756 @ N00 )

Geen polarisator reflecties verwijderen met een polarisator

Je kunt zien dat de polarisator reflecties niet volledig kon verwijderen, hoewel hij het redelijk goed deed. 

Reflecties volledig verwijderen is niet mogelijk, maar polarisatoren zijn meestal in staat om reflecties 

onmerkbaar te maken, tenzij ze relatief intens zijn. Helaas zijn reflecties op metalen oppervlakken de enige 

uitzondering, die vaak de helderste en minst gewenste reflectie zijn.

U kunt ook een polarisator gebruiken om ongewenste reflecties te verwijderen wanneer u een foto maakt door ramen of 

andere transparante barrières zoals glazen kisten. Polarisatoren kunnen echter soms een onrealistisch ogend regenboog- of 

rimpeleffect creëren op ramen die ongelijk zijn, getint zijn of zijn behandeld met coatings. Een goed voorbeeld is dubbele 

breking, die verschijnt wanneer een gepolariseerde foto door een vliegtuigraam wordt genomen (zie Afbeelding 5-11 ).

Afbeelding 5-11

een voorbeeld van dubbele 

breking (foto met dank

van ryan o'hara bij www

. rpophoto.com)
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ConTrasT engLare

Polarisatoren verminderen vaak het beeldcontrast. Dit kan het gemakkelijker maken om scènes vast te leggen met een breed dynamisch 

bereik, zoals een poging om een   heldere lucht in balans te brengen met relatief weinig reflecterend land. Een polarisator kan daarom soms 

de noodzaak verminderen voor het gebruik van een gegradueerde filter met neutrale dichtheid of een hoog dynamisch bereik bij 

postproductie.

Minder verblinding en contrast kunnen echter ongewenst zijn, zoals u kunt zien Afbeelding 5-12 . Hier was de artistieke bedoeling om 

de bochtige weg te benadrukken door deze in schril contrast met de omgeving af te beelden. Je kunt zien dat het gebruik van een 

polarisator eigenlijk afbreuk doet aan dit doel. Maar in de meeste andere situaties is een vermindering van de schittering wenselijk en 

levert dit over het algemeen een aangenamere foto op. In hetzelfde voorbeeld van een kronkelende weg lijkt het licht bijvoorbeeld niet 

zo hard en reflecterend op de rotsen helemaal rechts als een polarisator wordt gebruikt.

In andere situaties kunnen polarisatoren het contrast vergroten. Bijvoorbeeld in Afbeelding 5-13 ,

de polarisator verhoogde het contrast door het licht te filteren dat weerkaatst door de nevel en zeespray.

Zonder polarisatiefilter Met een polarisatiefilter

Afbeelding 5-12

effect van verminderd contrast door een polarisator

Zonder polarisatiefilter Met een polarisatiefilter

Afbeelding 5-13

Polarisatoren kunnen ook het contrast verhogen (foto's met dank aan Mike Baird op www.bairdphotos.com)
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De toename van het contrast lijkt het meest uitgesproken in de heuvels en de gezwollen wolken direct boven ons. Over het algemeen 

zal het gebruik van een polarisator op wolken en luchten bijna altijd het contrast verhogen, tenzij het onderwerp zelf sterk reflecteert.

nadelen van het gebruik van poLarizers

Hoewel polarisatiefilters erg handig kunnen zijn, hebben ze hun nadelen. Polarisatoren behoren niet alleen tot de duurste 

soorten filters, maar ze kunnen ook lastig zijn om mee te werken. Zoals je hebt geleerd, moet de camera in een rechte hoek op 

de zon worden gericht voor een maximaal effect en kan het langer duren voordat de compositie is gemaakt omdat ze moeten 

worden gedraaid. Vaak kunnen ze ervoor zorgen dat de belichting twee tot drie stops meer nodig heeft (dat wil zeggen vier tot 

acht keer meer licht) dan normaal. Ze kunnen ook moeilijk te visualiseren zijn wanneer u de zoeker van de camera gebruikt, en 

u moet het filter perfect schoon houden om te voorkomen dat de beeldkwaliteit afneemt.

Bovendien moet u geen polarisatoren gebruiken met gestikte panoramische foto's of groothoekopnamen, zoals die in Afbeelding 

5-14 .

Houd er rekening mee dat polarisatoren een foto kunnen wegnemen als reflecties essentieel zijn. Als u bijvoorbeeld een 

polarisator gebruikt op zonsondergangen en regenbogen, kan het kleurrijke, gereflecteerde licht verdwijnen.

Technische notitie

Polarisatoren kunnen soms de kleur en het contrast van een regenboog versterken door achtergrondwolken donkerder te maken, 

maar alleen als het filter precies goed is gedraaid. Bovendien vereist het opnemen van beide uiteinden van een regenboog meestal 

een groothoeklens, in welk geval de scène en de regenboog ongelijk kunnen lijken.

Afbeelding 5-14

Dit panorama zou met een polarisator ongelijk hebben geleken en de regenboog zou op sommige plaatsen zelfs kunnen zijn 

verdwenen. (Foto's met dank aan Arches National Park in Utah, VS.)
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poLarizer-tips

Hier zijn enkele tips om in gedachten te houden voor het gebruik van polarisatiefilters:

e vervanging voor filters met neutrale dichtheid Een polarisatiefilter kan soms worden gebruikt wanneer een

langere blootstelling is nodig. Dit kan een belichtingstijd van twee tot drie stops mogelijk maken

(vier tot acht keer) langer dan anders mogelijk zou zijn, wat vaak voldoende is voor opnames van water of watervallen.

e Bekijk een voorbeeld met een gepolariseerde zonnebril Het dragen van een ongetinte gepolariseerde zonnebril kan een zijn

handige manier om te visualiseren hoe uw scène op een foto wordt vastgelegd. Wees er gewoon zeker van

om ze uit te schakelen wanneer u door de zoeker van de camera kijkt, omdat het gecombineerde effect ertoe kan 

leiden dat u het beeld niet kunt zien.

e Kies dunne filters op groothoeklenzen Een polarisator kan soms zichtbare donkere

in de hoeken van het beeld (vignettering) bij gebruik op een groothoeklens. Vermijden

dit, zult u waarschijnlijk moeten kiezen voor de duurdere "dunne" variant.

NEUTRAAL DENSITEIT FILTERS

EEN neutrale dichtheid (ND) filter is niets meer dan een semi-transparant stuk glas geplaatst

voor je lens. Het vermindert de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt, waardoor een langere belichtingstijd mogelijk is dan anders 

mogelijk zou zijn. Dit kan beweging benadrukken, of het kan een anders tumultueuze scène surrealistisch en rustgevend laten lijken (zie Afbeelding 

5-15 ). Als alternatief maakt een ND-filter ook grotere diafragmaopeningen mogelijk, waardoor een kleinere scherptediepte of een 

scherpere foto kan worden verkregen, zonder overbelichte delen van een scène te overbelichten.

Afbeelding 5-15

voorbeelden van mooi

resultaten die u kunt bereiken met 

een ND-filter. Blootstellingen van 

meerdere seconden van

Columbia River Gorge

(links) en olympisch

Nationaal Park (rechts).

104 ONDERSTEUNING i NG PhoToGraPhY



Wat dit filter echter bijzonder maakt, is dat het een nauwkeurig gecontroleerde fractie van het binnenvallende licht blokkeert en 

dat uniform doet; het blokkeert geen specifieke hoeken zoals een polarisator, waardoor het beeldcontrast of de kleurverzadiging 

niet verandert. De obstructie beoogt ook gelijk te zijn over het zichtbare spectrum, waardoor er geen kleurzweem wordt 

geïntroduceerd (hoewel dit niet altijd het geval is). Dit laatste kenmerk is ook de reden waarom het een 'filter met neutrale 

dichtheid' wordt genoemd.

ND-filters zijn ook enkele van de gemakkelijkste filters om te gebruiken, en hun effect kan niet volledig digitaal worden gerepliceerd - althans niet 

met een enkele opname en niet zonder het risico te lopen afgekapte hooglichten.

U kunt ND-filters gebruiken wanneer een voldoende lange belichtingstijd niet haalbaar is bij de laagste ISO-instelling, zoals in 

de volgende situaties:

e Om beweging over te brengen (bijvoorbeeld het gladstrijken van waterbewegingen in golven of watervallen,

als in Afbeelding 5-16 )

e Om bewegende objecten, zoals mensen of auto's, minder zichtbaar of onzichtbaar te maken

lange belichtingstijden

e Om een   kleinere scherptediepte te bereiken bij zeer helder licht met een groter diafragma

e Om diffractie en daarmee scherpte te verminderen door een groter diafragma mogelijk te maken

Afbeelding 5-16

Gebruik een ND-filter en een lange 

belichtingstijd om een   egaal 

watereffect te creëren

5: L eNs F i LTers 105



Gebruik ND-filters alleen als het absoluut noodzakelijk is, omdat ze het licht dempen dat u anders meer creatieve controle zou geven over het 

uiterlijk van uw afbeelding. Dit omvat het gebruik van een kortere belichtingstijd om de actie te bevriezen, het gebruik van een kleiner diafragma 

om de scherptediepte te vergroten of het instellen van een lagere ISO-instelling om beeldruis te verminderen. Sommige ND-filters van lagere 

kwaliteit kunnen ook een lichte kleurzweem aan een afbeelding toevoegen.

Het begrijpen van hoeveel licht een bepaalde ND-filterblokken kan zijn, kan moeilijk zijn omdat fabrikanten hun 

specificaties niet noodzakelijk standaardiseren. Tabel 5-2 illustreert hoe de sterktespecificatie varieert tussen verschillende 

ND-filterbedrijven.

Tabel 5-2 hoeveelheid lichtreductie door ND-filtertype

F-sTops Fractie Hoya, b + toverstaf Cokin Lee, TiFFen LeiCa

1 1/2 ND2, ND2X 0,3 ND 1X

2 1/4 ND4, ND4X 0,6 ND 4X

3 1/8 ND8, ND8X 0.9 ND 8X

4 1/16 ND16, ND16X 1.2 ND 16X

5 1/32 ND32, ND32X 1.5 ND 32X

6 1/64 ND64, ND64X 1.8 ND 64X

Vaak heb je niet meer dan een paar f-stops nodig om het gewenste effect te bereiken,

Sommige fotografen houden gewoon een of twee verschillende ND-filters bij de hand (zie Afbeelding 5-17 bijvoorbeeld). 

Extreme lichtreductie kan zeer lange belichtingstijden mogelijk maken, zelfs op klaarlichte dag.

Ook al lijken ND-filters grijs of zelfs ondoorzichtig voor uw ogen, dit is niet hoe uw foto 

eruit zal zien, omdat de lichtmeting van de camera automatisch compenseert door meer 

licht binnen te laten. De zoeker zal echter nog steeds erg donker lijken, dus fotografen 

stellen hun beeld vaak samen voordat ze het filter voor de lens plaatsen.

ND-filters worden gespecificeerd door hun lichtreducerende vermogen, waarbij sterkere filters 

verschijnen als donkerdere grijstinten. Enkele veel voorkomende specificaties zijn samengevat in Tabel 5-3 .

Er zijn veel andere tussenliggende sterke punten, maar hoge precisie is meestal niet nodig met ND-filters. U kunt in 

plaats daarvan vaak het diafragma, de ISO of de sluitertijd met één stop aanpassen zonder het beeld wezenlijk te veranderen.

Afbeelding 5-17

voorbeeld van een opschroefbare ND-filter
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Tabel 5-3 ND Filtersterkte

FILTER STROP

(in F-sTops) LICHTREDUCTIE dichtheid Veelgebruikt

2 4 × 0,6 ND Een bescheiden verlenging van de belichtingstijd, zoals 

het fotograferen van watervallen.

3 8 × 0.9 ND

10 1.000 × 3.0 ND Extreme verlenging van de belichtingstijd, zoals 

vervaging op klaarlichte dag.

13 10.000 × 4,0 ND

20 1.000.000 × 6,0 ND

Technische notitie

Bedenk dat elke "stop" van lichtvermindering overeenkomt met een halvering van licht. een gegeven filtersterkte passeert daarom slechts de 

1/2 sterkte van het aanvankelijke invallende licht, waarbij "sterkte" de filtersterkte in stops is. Een 3-stops ND-filter laat bijvoorbeeld slechts 

1/8 van het binnenkomende licht door, dat wil zeggen 1/2 3 = 1 / (2 × 2 × 2) = 1/8.

uitstrekkende belichtingstijd

Filters met neutrale dichtheid kunnen worden gebruikt om elke combinatie van het volgende te creëren: een langere belichtingstijd of een 

kleinere scherptediepte. We beginnen met langere belichtingstijden, wat verreweg de meest voorkomende toepassing is.

Langere belichtingstijden kunnen een breed scala aan artistieke effecten bereiken, waaronder het verzachten van turbulent water, het 

vervagen van golven van opwaaiend gras en het benadrukken van de beweging binnen een menigte mensen. Zie hoofdstuk 9 voor een 

volledige bespreking van deze en andere voorbeelden.

Laten we ons concentreren op het watervalvoorbeeld in Afbeelding 5-18 . Zonder filter zou u het kleinste diafragma en de 

laagste beschikbare ISO-snelheid moeten gebruiken. Met een waterval bij zacht daglicht als deze, leveren f / 22 en ISO 100 

een belichtingstijd van 1/10 seconde op. Helaas is deze duur niet alleen onvoldoende, maar moet de f-stop ook worden 

vergroot tot het punt dat de scherpte door diffractie afneemt.

U kunt beide problemen oplossen met een ND-filter, maar de mate van verbetering hangt af van hoe u het effect ervan toewijst. 

Met een 5-stops ND-filter zouden dezelfde instellingen bijvoorbeeld een 32 × langere belichtingstijd opleveren, waardoor het 

water een veel zijdezacht uiterlijk krijgt. Om de verminderde scherpte te vermijden, kunt u een redelijkere f-stop gebruiken, zoals 

f / 16, met hetzelfde filter en vervolgens fotograferen met een belichtingstijd van 16 × (4-stops); het water zal er niet zo 

zijdeachtig uitzien als bij f / 22, maar het zal er nog steeds glad uitzien.

Om een   ND-filter volledig te laten werken, zijn belichtingen van meerdere seconden meestal een vereiste. Deze kunnen wolken weergeven als 

strepen in de lucht, mensen onherkenbaar onherkenbaar in beweging brengen en golven laten verschijnen als een uniforme, laaggelegen mist, 

zoals weergegeven in Afbeelding 5-19 . Dit hangt echter af van de aard van de beweging, de mate van vergroting van het onderwerp en het 

gewenste effect. De sleutel tot het verkrijgen van het gewenste effect is veel experimenteren.
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3 Afbeelding 5-18

belichtingstijden van

2 seconden (links) en 1/10 

seconde (rechts),

Columbia River Gorge,

Oregon, Verenigde Staten

5 Afbeelding 5-19

Een ND-filter gebruiken om een   

belichting te bereiken

tijd van 60 seconden 

(foto met dank aan

Colin J. zuidelijk)

108 ONDERSTEUNING i NG PhoToGraPhY



Bij daglicht wordt het effect bereikt dat wordt weergegeven in Afbeelding 5-18 vereist meestal een ND-filtersterkte van 10 stops 

of meer, die bijna 1/1000 invallend licht blokkeert. Probeer de belichtingsinstellingen van enkele van uw eerdere foto's opnieuw te 

bekijken om te zien welke ND-filtersterkten nodig zijn om meervoudige tweede belichtingen te bereiken.

sHaLLagere AFDELING van het vElD

Hoewel fotografen voornamelijk ND-filters gebruiken om een   langere belichtingstijd te bereiken, gebruiken ze deze ook om een   kleinere 

scherptediepte mogelijk te maken bij zeer helder licht. De meeste spiegelreflexcamera's hebben bijvoorbeeld een maximale sluitertijd van 

1/4000 seconde, dus een onderwerp in direct zonlicht kan daarom een   f-stop nodig hebben die groter is dan ongeveer f / 4.0 (bij ISO100). 

Met een 2-stops ND-filter zou je dit kunnen verminderen tot f / 2.0, wat een dramatische verbetering oplevert in achtergrondonscherpte en 

onderwerpisolatie, zoals in Afbeelding 5-20 .

Afbeelding 5-20

voorbeeld van een situatie waarin een 

ND-filter zou kunnen helpen 

(afhankelijk van het maximum van de 

camera

sluitertijd)

Aan de andere kant is het zeldzaam om een   kleinere scherptediepte onder helder licht te vereisen, en meestal kun je meer 

baat hebben bij het fotograferen van het onderwerp bij minder fel (en waarschijnlijk minder fel) licht. Om een   voldoende 

ondiepe scherptediepte te bereiken, is waarschijnlijk ook niets sterker nodig dan een 2- of 3-stops ND-filter.

DIGITALE EFFECTEN

Hoewel ND-filters niet digitaal kunnen worden gerepliceerd, kunnen bepaalde scènes en belichtingstijden adequaat worden geëmuleerd 

door een techniek te gebruiken die beeldmiddeling. Dit werkt door verschillende afzonderlijke foto's te combineren op een manier die een 

enkele, langere belichtingstijd simuleert.

5: L eNs F i LTers 109



In Afbeelding 5-21 , merk op hoe het water er slechts een klein beetje wazig 

uitziet met een enkele foto.

Wanneer vier foto's gemiddeld zijn ( Afbeelding 5-22 ), er is 

aanzienlijk meer bewegingsonscherpte, maar het effect is niet zo 

vloeiend als bij een enkele belichting.

Over het algemeen worden betere resultaten behaald wanneer meer foto's 

worden gemiddeld en de belichtingstijd van elke foto lang is in vergelijking met 

het interval ertussen.

Afbeelding 5-23 vereiste ongeveer 16 gemiddelde opnamen om een   

ND-filter adequaat na te bootsen, deels omdat elke individuele belichting zo 

kort was.

Misschien is het grootste probleem bij het op deze manier middelen van foto's dat 

bewegende objecten niet altijd als doorlopende strepen worden weergegeven, 

ongeacht hoe veel foto's worden gemiddeld, zoals weergegeven in Afbeelding 5-24 .

Foto's met mensen, de zon, de sterren of andere bewegende objecten 

zijn allemaal bijzonder vatbaar om te verschijnen als een reeks discrete 

objecten in tegenstelling tot een enkele continue streep.

Afbeelding 5-21

enkele foto

VariaTies op ee FiLTers

Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden over het gebruik van 

ND-filters:

e Filtermontagesystemen Omdat ND-filters hebben

hetzelfde effect ongeacht hoe ze zijn verschoven of

gedraaid, is het gebruik van een filtermontagesysteem niet zo kritisch. 

Filtermontagesystemen hebben er echter nog enkele

Afbeelding 5-22

Vier gemiddelde foto's

Afbeelding 5-23

zestien gemiddelde foto's

Afbeelding 5-24

de zon uit figuur 5.23 lijkt discrete sprongen langs de lucht te maken
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voordelen, waaronder sneller inbrengen en verwijderen, en het vrijmaken van een hand 

om het ND-filter op zijn plaats te houden.

e step-up en step-down adapters Deze adapters voorkomen dat je

dat u voor elk een andere maat schroeffilter hoeft aan te schaffen

lensdiameter (meestal vermeld als 77 mm, 72 mm, enzovoort). U kunt dan gewoon 

een ND-filter kopen dat op uw grootste lens past en een zogenaamde step-up 

adapter om hetzelfde ND-filter op kleinere lenzen te laten passen.

e Variabele ND-filters en stapelen Een variabel ND-filter is een enkele

filter dat een mechanisme gebruikt voor het aanpassen van de dichtheidssterkte

zonder filters te hoeven wisselen, maar tegen een vergoeding - ze zijn meestal veel duurder 

dan de aanschaf van een paar losse filters. Daarom stapelen veel fotografen met een kleiner 

budget gewoon meerdere ND-filters op wanneer ze het lichtreducerende vermogen van een 

enkel sterker (maar niet beschikbaar) filter moeten reproduceren.

vervangers Afhankelijk van hun grootte kunnen gegradueerde ND (GND) -filters (zie 

volgende sectie) soms worden gebruikt als ND-filters als het donkere gebied groot genoeg 

is om de hele lens te bedekken. Als alternatief kunnen polarisatiefilters functioneren als 2- 

tot 3-stop ND-filters, maar alleen als u ook de gepolariseerde look wilt en alleen wanneer 

dit filter wordt gedraaid voor een maximaal effect. Sommige fotografen kopen om deze 

reden geen 2- of 3-stops ND-filters, maar kiezen voor sterkere varianten, zoals een 

10-stops filter.

Filter kleurzweem Sommige goedkopere ND-filters kunnen een kleurzweem introduceren. 

Gelukkig kun je dit meestal corrigeren door in de nabewerking de witbalans van de foto aan 

te passen. In extreme gevallen kunnen goedkopere filters kleurzweem introduceren die niet 

correleren met witbalansinstellingen, waardoor het verwijderen van kleurzweem veel 

moeilijker wordt.

e

e

Filter passeert

minder licht

Geleidelijke vermenging

Filter passeert

meer licht

GND-filter

Gegradueerde neUTraL

dichte fiLTers

Gegradueerde filters met neutrale dichtheid (GND), of grad filters, beperk de hoeveelheid licht over 

een afbeelding in een vloeiend, geometrisch patroon. Ze worden gegradueerde filters met neutrale 

dichtheid genoemd omdat ze een gegradueerde menging hebben, van helder tot neutraal gekleurd 

grijs, en de effectieve dichtheid van dit grijs neemt toe, waardoor meer licht wordt geblokkeerd. 

Deze worden soms ook wel genoemd gesplitste filters omdat ze splitsen hoe ze verschillende delen 

van een scène behandelen. Scènes die bij uitstek geschikt zijn voor GND-filters zijn die met 

eenvoudige verlichtingsgeometrieën, zoals een lineaire overgang van donker naar licht, wat vaak 

voorkomt bij landschapsfotografie, zoals weergegeven in Afbeelding 5-25 .
Laatste scène

Afbeelding 5-25

De structuur van een GND-filter (hierboven) en het effect dat het produceert 

(hieronder)
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Vóór digitale camera's waren GND-filters essentieel voor het vastleggen van dramatisch verlichte landschappen. U kunt een GND-filtereffect 

nabootsen met digitale camera's door twee afzonderlijke belichtingen te maken en deze te mengen met een lineair verloop in Photoshop. 

Deze techniek met twee opnamen is vaak niet mogelijk voor snel bewegende onderwerpen of bij veranderend licht, hoewel een enkele 

belichting die twee keer is ontwikkeld op basis van het RAW-bestand of een "gegradueerde filter" in RAW-ontwikkelingssoftware het effect 

mogelijk zou kunnen nabootsen. Een voordeel van het gebruik van een GND is dat u kunt zien hoe het uiteindelijke beeld er onmiddellijk 

door de zoeker of het LCD-scherm uitziet.

WAAROM GNDFILTERS GEBRUIKEN?

Als we rond een scène kijken, passen onze ogen zich aan verschillende helderheidsniveaus aan. Een standaardcamera 

legt daarentegen de hele scène vast met dezelfde belichting. Dit kan ervoor zorgen dat heldere en donkere gebieden 

respectievelijk vervaagd en zonder details lijken, in tegenstelling tot hoe ze persoonlijk verschijnen. Zonder GND-filter 

moet de fotograaf daarom kiezen of hij belicht voor de lichte of donkere delen van zijn scène, of iets daartussenin.

Afbeelding 5-26 laat zien hoe een typische landschapsscène eruitziet wanneer deze wordt belicht voor de heldere lucht zonder 

een GND-filter. Let op het verlies aan detail in de donkere, onderste helft van het beeld.

Hoewel fotografische filters vaak worden gezien als kunstmatige verbeteringen, kunnen GND-filters u daadwerkelijk helpen 

een foto te maken die beter lijkt op hoe een scène er persoonlijk uitziet, zoals weergegeven in Afbeelding 5-27 .

Afbeelding 5-26

standaard belichting

Afbeelding 5-27

Gegradueerde filter met neutrale dichtheid toegepast

Op deze manier zijn gegradueerde filters met neutrale dichtheid essentiële hulpmiddelen voor het vastleggen van scènes 

waarbij de lichtintensiteit aanzienlijk varieert over het beeldframe. Ze zijn misschien een verborgen geheim van succesvolle 

landschapsfotografen. Deze filters worden al meer dan honderd jaar gebruikt, maar tegenwoordig is het GND-effect ook 

digitaal toe te passen, zowel tijdens RAW-ontwikkeling als bij latere fotobewerking. In beide gevallen kan weten hoe u het 

meeste uit GND-filters kunt halen een enorme impact hebben op de kwaliteit van uw foto's, zoals aangetoond in Figuren 5-27 en 

5-28 .
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Afbeelding 5-28

originele scène (links) en dezelfde scène met een GND-filter toegepast (rechts)

Howgnd FiLTerswork

GND-filters werken door geleidelijk meer licht naar één kant van het filter te blokkeren en kunnen in vrijwel elke situatie worden 

gebruikt waar de helderheid gelijkmatig in één richting verandert - ofwel bij een scherpe grens, zoals een horizon, of 

geleidelijker over het hele beeld. Over het algemeen omvatten bredere kijkhoeken een overeenkomstig groter bereik van 

helderheid en zullen ze waarschijnlijk eerder profiteren van een GND-filter.

GND-filters hebben invloed op twee aspecten van een foto:

e Dynamisch bereik U kunt scènes vastleggen waarvan het helderheidsbereik groter is dan

mogelijkheden van uw camera. Dit is de meest algemeen begrepen toepassing.

Lokaal contrast Hoewel GND-filters meestal het contrast tussen extreem lichte en donkere gebieden verminderen, neemt 

het contrast binnen elk gebied zelfs toe, waardoor de weergave van kleur en detail wordt verbeterd. Dit komt doordat 

extreme tonen dichter bij de middentonen worden gebracht, waar de tooncurve van een camera het meeste contrast heeft 

(en waar onze ogen het meest gevoelig zijn voor toonverschillen). Dit is misschien een minder algemeen bekend voordeel, 

maar het kan de grootste verbetering opleveren.

Het tweede voordeel is dat veel fotografen vaak GND-filters toepassen, zelfs wanneer het dynamische bereik van de scène 

binnen de mogelijkheden van de camera past. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat wolken meer definitie krijgen, of ze 

onheilspellender laten lijken door ze ten opzichte van al het andere donkerder te maken. De toepassingen zijn 

verbazingwekkend divers.

e
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KIEZEN VAN EEN GOEDE FILTERSET

Het effect van een bepaald GND-filter wordt bepaald door twee eigenschappen:

e Filtersterkte Het verschil tussen hoe veel licht wordt verminderd aan één kant van de

gradiënt vergeleken met de andere. Afbeelding 5-29 toont het verschil tussen sterke en zwakke GND-filters.

overgangssnelheid De snelheid waarmee de donkerste kant van het filter overgaat in de heldere kant.

deze twee, de filtersterkte is misschien wel de belangrijkste overweging, en dat is het ook

e

Van

uitgedrukt met behulp van terminologie die vergelijkbaar is met de terminologie die wordt gebruikt voor ND-filters. '0,6 ND grad' verwijst 

bijvoorbeeld naar een gegradueerd filter dat 2 f-stops minder licht (1/4) binnenlaat aan de ene kant van de blend versus de andere, terwijl '0,9 

ND grad' 3 f-stops minder binnenlaat licht (1/8) aan één kant.

Tabel 5-4 bevat de meest gebruikte sterkte-specificaties.

Bedenk dat elke extra “stop” van kracht twee keer zoveel licht blokkeert.

Om in te schatten welke sterkte u nodig heeft, kunt u uw camera op de donkere helft van de scène richten, een 

belichtingsmeting uitvoeren en vervolgens uw camera op de lichtere helft richten en een tweede belichtingsmeting uitvoeren. 

Het verschil tussen deze twee belichtingen is de maximale sterkte die u nodig heeft, hoewel u waarschijnlijk iets zwakkers wilt 

voor een meer realistische-

uitziende foto. De meeste landschapsfoto's hebben niet meer 

nodig dan een 1–3 f-stop-blend, die het typische 

reflectieverschil tussen de lucht en het land of de zee 

compenseert, maar zelfs als dat niet het geval is, bestaat het 

risico dat een groter verschil de foto onrealistisch lijkt.

Als u uw camera bijvoorbeeld in de 

diafragmavoorkeuzemodus plaatst en de lichtmeting 

van de camera schat sluitertijden van 1/100 seconde 

voor de lucht en 1/25 seconde voor de grond, dan wilt u 

niets sterker dan een 2-stops GND-filter. Zoals u echter 

snel zult beseffen, is dit niet strikt een spel van 

nummers; de optimale sterkte is ook sterk afhankelijk 

van het onderwerp en de look die u probeert te 

bereiken.

De meest veelzijdige kracht is misschien wel de 2-stops variant. 

Alles wat zwakker is, is vaak te subtiel, en alles wat sterker is, 

kan onrealistisch lijken. In beide gevallen is het vaak niet moeilijk 

om de resultaten van een 1- of 3-stops GND-filter in de 

nabewerking te reproduceren door te beginnen met een 

bestaande 2-stops GND-foto.

Tabel 5-4 GND Filtersterkte

merkspecifieke terminologielogie:

sTrengTH (in F-sTops) Hoya, zwart-wit & Cokin Lee, TiFFen LeiCa

1 ND2, ND2X 0,3 ND 2x

2 ND4, ND4X 0,6 ND 4X

3 ND8, ND8X 0.9 ND 8X

Afbeelding 5-29

GND-filtersterktes

sterker Zwakker
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KIEZEN VAN EEN OPTIMAAL TRANSITIE

De tweede belangrijke kwaliteit is hoe snel het GND-filter mengt van licht naar donker. EEN zachte rand wordt gebruikt om een   

geleidelijke menging te beschrijven, terwijl een harde rand beschrijft een meer abrupte blend. Deze moeten worden geselecteerd op 

basis van hoe snel het licht over de scène verandert. Een scherpe scheiding tussen donker land en heldere lucht zou bijvoorbeeld een 

hardere GND-filter vereisen. Er zijn andere patronen, zoals radiale GND's, die de lichtafval naar de randen van de lens kunnen 

versterken of verminderen en zo de vignettering kunnen beïnvloeden. Afbeelding 5-30 laat zien hoe deze patronen eruit zien.

Afbeelding 5-30

GND-filterovergangstypen

GND met zachte rand harde rand GND radiaal mengsel

De blend moet heel voorzichtig worden geplaatst, en hiervoor is meestal een statief nodig. De soft-edge filters zijn over het algemeen 

flexibeler en vergevingsgezinder van plaatsing. Aan de andere kant kan een zachte rand overmatig donker worden of helderder 

worden in de buurt van waar de overvloeiing optreedt als het licht van de scène sneller overgaat dan de filtergradiënt. Houd er ook 

rekening mee dat verticale objecten die zich over de blend uitstrekken, onrealistisch donker kunnen lijken, zoals die in Afbeelding 

5-31 .

Hoewel subtiel en waarschijnlijk onmerkbaar, zuilen de rotskolommen erin Afbeelding 5-30 worden aan de bovenkant 

donkerder dan onder de blend. Met andere foto's, zoals die in Afbeelding 5-33 ,

het effect kan groter en waarschijnlijk onaanvaardbaar zijn. Dit onrealistische verduisteringseffect is onvermijdelijk en is tot op 

zekere hoogte altijd aanwezig wanneer GND-filters worden gebruikt zonder daaropvolgende digitale correctie.

Afbeelding 5-31

Locatie van GND-blend (links) en de laatste foto 

(rechts)
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Een probleem met de zacht en harde rand terminologie is dat het niet gestandaardiseerd is van het ene merk naar het andere. De 

'zachte kant' van een bedrijf kan soms een mix hebben die bijna net zo abrupt is als de 'harde kant' van een ander bedrijf. Het is het 

beste om echt naar het filter te kijken om de blend te beoordelen. De meeste fabrikanten zullen op hun website een voorbeeld van de 

blend laten zien.

Over het algemeen hebben groothoeklenzen hardere gradiënten nodig, vooral omdat de helderheid abrupt varieert wanneer 

een groter bereik in het beeldframe wordt geperst. Zachtere overgangen zijn vaak veel vergevingsgezinder als ze niet 

optimaal zijn gepositioneerd, maar hun locatie is ook veel moeilijker te identificeren in de zoeker van de camera. Afbeelding 

5-32 illustreert de snelheid van overgang.

Afbeelding 5-32

zachtere rand

hardere rand

Hoe u een gegradueerde nd fiLTer kunt gebruiken

Hoewel je het GND-overgangsgebied duidelijk kunt zien als je alleen naar het filter kijkt, is het vaak verre van duidelijk 

wanneer je door de zoeker van de camera kijkt. De knop voor scherptediepte-voorbeeld kan helpen, maar u moet 

uiteindelijk weten op welke artefacten u moet letten.

Van de drie GND-filterkenmerken die u onder uw controle hebt (de positie, de sterkte en de overgangssnelheid), kunt u 

alleen de positie voor een bepaald filter regelen, hoewel u ze alle drie kunt aanpassen als u het grad-filter digitaal 

toepast. Afbeelding 5-33 illustreert hoe elk van deze drie GND-filterkarakteristieken het beeld beïnvloedt.

e Positie Optimale plaatsing van het overgangsgebied is meestal dicht bij de horizon,

hoewel u realistischere resultaten kunt bereiken door deze iets lager te plaatsen. Notitie

dat door het te hoog te plaatsen een heldere strook boven de horizon kan ontstaan, terwijl het te laag 

plaatsen het verre land onrealistisch donker kan laten lijken. Let vooral op objecten die boven de horizon 

uitsteken, zoals bomen en bergen.

e kracht Het in balans brengen van de lichte en donkere gebieden kan een groot voordeel zijn, maar

dit is gemakkelijk overdreven. Probeer te voorkomen dat de toonhiërarchie van de scène wordt geschonden. Als

de lucht was helderder dan de grond, het is bijna altijd een goed idee om dat zo te houden op je foto als je een 

realistisch ogend resultaat wilt bereiken.
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optimale overgang hogere overgang sterkere overgang moeilijkere overgang

Geen GND-overgang Lagere overgang Zwakkere overgang zachtere overgang

Afbeelding 5-33

Visuele weergave van GND-filtersterkte, plaatsing en overgangssnelheid. sterkte wordt verondersteld te bepalen hoezeer u de voorgrond lichter wilt maken (in plaats van de lucht 

donkerder te maken). De belichtingen voor de sterkere / zwakkere voorbeelden zijn daarom gebaseerd op de lucht (resulterend in een langere belichting voor het sterkere filter).

e

overgangssnelheid Dit hangt sterk af van het type en de verspreiding van uw onderwerp. Zonsondergangen en 

zonsopgangen boven water hebben bijvoorbeeld vaak baat bij zachtere gradiënten. Als uw horizon ongelijk is en wordt 

gedefinieerd door bomen en bergen, kan een zachter verloop helpen voorkomen dat het GND-filtereffect te duidelijk wordt 

binnen deze objecten. In Afbeelding 5-33 , de “hardere” filterinstelling werkte eigenlijk goed voor de rechterkant van de 

horizon, maar creëerde een abrupte overgang binnen objecten naar links.

Wees niet bang om creatief te worden. In de landschapsvoorbeelden getoond in Afbeelding 5-33 , misschien hadden we 

betere resultaten kunnen behalen door de overgang onder een hoek te plaatsen, zodat deze ruwweg de rotsachtige oceaan 

front volgde van midden rechts tot aan de bomen linksboven. Evenzo kunnen we ook meerdere filters stapelen om complexere 

verlichtingsgeometrieën aan te pakken.
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Technische notitie

Met een fysiek GND-filter hangt de overgangssnelheid ook af van de brandpuntsafstand en diafragma-instelling van 

uw lens. Deze overgang zal bijvoorbeeld veel zachter lijken op een telelens, omdat het verloop meer wordt vergroot 

dan bij een groothoeklens. Het verloop zal ook vager lijken vanwege de geringere scherptediepte (bij een bepaalde 

diafragma-instelling).

WERKEN MET COMPLICATIES

Misschien is het grootste probleem met GND-filters dat je meestal beperkt bent tot verlopen die langs een lijn overgaan. 

Dit betekent dat als delen van het onderwerp boven de licht-donkerovergang uitsteken, deze ongelijkmatig en 

onrealistisch donker kunnen lijken (zoals weergegeven in

Afbeelding 5-34 ). Gevoelige onderwerpen zijn vaak bomen, de toppen van bergen en mensen.

Zonder GND-filter Met GND-filter (donkere rots rechtsboven)

Afbeelding 5-34

voorbeelden van onrealistische verduistering van objecten op de voorgrond die zich uitstrekken over de GND-overgang

Verduisterde bovenkanten kunnen worden verbeterd, maar meestal moet u andere gereedschappen gebruiken. U kunt het uiterlijk van een 

donkere bovenkant minimaliseren door een laagmasker in Photoshop of andere bewerkingssoftware te gebruiken om de gebieden die meer 

belichting nodig hebben, handmatig te retoucheren. Dit moet echter indien mogelijk worden vermeden, omdat het bereiken van een realistisch 

ogend resultaat vaak moeilijk is en veel meer werk vereist bij de nabewerking.

DigiTaL Vs. pHysiCaLe FiLTers

GND-filters kunnen fysiek worden toegepast, door er een voor de lens te plaatsen, of digitaal, door een belichtingsgradiënt toe te 

passen in RAW-ontwikkeling (of door meerdere belichtingen te gebruiken en deze te combineren met digitale bewerking). Het 

verlooptool varieert qua uiterlijk op basis van het softwarepakket, maar heeft vaak vergelijkbare bedieningselementen en 

iconografie als afgebeeld in

Afbeelding 5-35 .
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Afbeelding 5-35

voorbeeld van een digitaal GND-filter in Adobe Photoshop

Een fysiek filter is iets beperkter omdat u moet kiezen uit bepaalde vooraf gemaakte typen. Op het resulterende beeld 

is ook al het verloop toegepast, dus het kan veel moeilijker zijn om te corrigeren voor verkeerde plaatsing.

Aan de andere kant produceren fysieke GND-filters vaak resultaten van hogere kwaliteit. Een fysieke GND werkt door de heldere 

gebieden donkerder te maken, terwijl een digitale GND-filter werkt door de donkere gebieden lichter te maken. Het fysieke 

GND-filter vereist daarom een   veel langere belichtingstijd, wat resulteert in aanzienlijk minder ruis in de (voorheen) donkere 

gebieden.

U kunt deze beperking van digitale GND-filters altijd omzeilen door slechts twee afzonderlijke belichtingen te nemen (en deze te 

combineren in beeldbewerkingssoftware), maar deze techniek kan problematisch zijn bij dynamische onderwerpen. Bovendien 

vereist het gebruik van meerdere belichtingen een statief en een afstandsbedieningsmechanisme omdat de camera tijdens of tussen 

belichtingen kan bewegen.

5: L eNs F i LTers 119



andere overwegingen voor pHysiCaL gnd-fiLTers

Als u ervoor kiest om bij fysieke GND-filters te blijven, kunnen ze veel gemakkelijker te gebruiken zijn als u het juiste filtersysteem vindt. 

GND-filters kunnen doorgaans op drie manieren worden gemonteerd:

e standaard opschroefmechanisme Dit type wordt gebruikt voor de meeste andere filters, waaronder UV

en polarisatiefilters. Een schroefmechanisme kan het echter buitengewoon moeilijk maken

pas de locatie van de GND-overgang aan.

Vrij zwevend / handheld Dit type is vaak snel en gemakkelijk te gebruiken, maar je kunt het verloop meestal niet op dezelfde 

locatie houden voor verschillende opnames, en dit zorgt ook voor het gebruik van één hand. Het maakt het ook veel moeilijker 

om kleine aanpassingen uit te voeren.

Filterhouder Dit type bevat meestal een adapterring die op de voorkant van de camera wordt geschroefd. Het vierkante GND-filter kan 

vervolgens in deze houder worden geschoven, zoals weergegeven in Afbeelding 5-36 ,

waardoor een fijne controle mogelijk is over de plaatsing van de overgang. Het Lee filterhoudersysteem wordt het meest 

gebruikt.

Speciale verlooptypen en beeldkwaliteit kunnen ook belangrijke overwegingen zijn:

e reverse grad-filters Dit zijn een variatie op GND-filters. In plaats van een gelijkmatige blend

van helder tot grijs, deze filters voor speciale doeleinden mengen van helder tot donkergrijs tot lichter grijs. Dit kan soms 

handig zijn bij zonsondergangen en zonsopgangen, omdat het filter de anders heldere strook nabij de horizon nog 

donkerder maakt. Aan de andere kant kun je in plaats daarvan dit deel bijna altijd gewoon later in de nabewerking donkerder 

maken.

beeldkwaliteit Elke keer dat je een extra glaselement tussen je onderwerp en de sensor van je camera plaatst, loop 

je het risico dat de beeldkwaliteit afneemt. Hoewel dit meestal geen probleem is, kunnen filters met vlekken, 

afzettingen, microschaafwonden of andere defecten allemaal de scherpte en het contrast van uw foto's verminderen. 

Bovendien zijn veel GND-filters niet 'multicoated', waardoor ze gevoeliger kunnen zijn voor lensflare (vooral gezien 

het feit dat deze vaak worden gebruikt bij felle of dramatische verlichting).

e

e

e

Afbeelding 5-36

voorbeeld van een 

filterhoudersysteem
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aLTernaTiVes omgndfilters te gebruiken

Het gebruik van GND-filters is natuurlijk slechts een van de vele manieren om met moeilijke verlichting om te gaan. Andere 

veelgebruikte technieken zijn onder meer:

e schaduw / hooglichten herstel Deze techniek kan worden toegepast bij fotobewerking en is een

geweldig alternatief voor GND-filters wanneer de helderheid niet uniform in één richting varieert en het totale 

dynamische bereik niet te extreem is.

Wachten op betere verlichting Als je merkt dat je een filtersterkte van 3 stops of meer nodig hebt, overweeg 

dan om je foto gewoon op een ander tijdstip van de dag te maken.

hoge dynamische afstand Wanneer de voorgaande benaderingen niet praktisch zijn, is een andere populaire techniek om 

verschillende belichtingen samen te voegen tot een enkele HDR-afbeelding (High Dynamic Range) met behulp van Photoshop, 

Lightroom of een ander softwarepakket.

e

e

samenvatting

In dit hoofdstuk maakte u kennis met enkele van de meest voorkomende soorten lensfilters, hoe ze werken en hoe u ze kunt gebruiken om 

meer controle over uw afbeeldingen te krijgen. Je hebt geleerd hoe je polarisatiefilters gebruikt om reflecties en kleurverzadiging te 

beheersen. Je zag toen hoe filters met neutrale dichtheid kunnen worden gebruikt om opzettelijk lange belichtingen te creëren, die beweging 

kunnen benadrukken, of grotere diafragmaopeningen mogelijk te maken voor een scherper beeld. Ten slotte hebt u geleerd hoe u 

gegradueerde filters met neutrale dichtheid kunt maximaliseren om dramatische verlichting te beheren wanneer u buiten werkt.

In het volgende hoofdstuk leert u technieken voor het gebruik van flitsers op de camera en buiten de camera om het uiterlijk van een 

onderwerp te bepalen.
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6
Flash gebruiken om

Verbeter het onderwerp

Verlichting

In dit hoofdstuk gaan we verkennen hoe de flitser op de camera en de flitser buiten de camera het uiterlijk van 

een onderwerp beïnvloeden. Vervolgens zullen we onderzoeken hoe de flitsintensiteit kan worden aangepast 

aan het omgevingslicht. Merk op dat dit hoofdstuk zich concentreert op on-camera en off-camera mobiele 

flitsers, in tegenstelling tot studioflitsers, die we in hoofdstuk 8 in meer detail zullen bespreken wanneer we 

portretbelichtingstechnieken bespreken.
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HowFlasH beïnvloedt het uiterlijk van het onderwerp

Een cameraflitser kan het bereik vergroten en het uiterlijk van uw fotografische onderwerpen verbeteren. Flits is echter ook een 

van de meest verwarrende en misbruikte fotografische hulpmiddelen. In feite is de beste flitsfoto vaak degene waarvan je niet 

kunt zien dat er een flitser is gebruikt. In dit gedeelte leert u hoe de flitser uw licht en de resulterende belichting beïnvloedt, met 

een focus op de mobiele flitser op de camera en de flitser buiten de camera.

Voordat u verder gaat, moet u hoofdstuk 1 hebben gelezen, zodat u bekend bent met diafragma, ISO en 

sluitertijd.

WAT MAAKT FLAAS LIGHTEREND VERSCHILLEND?

Flitsfotografie verschilt fundamenteel van normale camerablootstelling omdat uw onderwerp wordt verlicht door 

twee lichtbronnen: uw flitser, waarover u enige controle heeft, en het omgevingslicht, waar u waarschijnlijk geen 

controle over hebt. Hoewel dit concept eenvoudig lijkt, zijn de gevolgen niet altijd duidelijk.

U kunt bijvoorbeeld het uiterlijk van een onderwerp variëren door de intensiteit, positie en verdeling van het licht van een 

flitser te regelen. Maar als u met omgevingslicht werkt, kunt u het uiterlijk van een onderwerp alleen beïnvloeden door de 

lensinstellingen te wijzigen. En in tegenstelling tot bij omgevingslichtfotografie, kunt u niet zien hoe uw flitser de scène vóór 

en tijdens de belichting beïnvloedt, aangezien een flitser milliseconden of minder licht afgeeft.

Het is daarom van cruciaal belang om een   goede intuïtie te ontwikkelen voor hoe de positie en verspreiding van uw flitser het uiterlijk 

van uw onderwerp beïnvloedt. We beginnen met het verkennen van de kwalitatieve aspecten van flitsfotografie, en daarna concentreren 

we ons op het gebruik van camera-instellingen om de gewenste flitsbelichting te bereiken.

lIgHt DIstrIButIe: gebruIk van bounceD FlasH enDIFFusers

Voor een bepaald onderwerp bepaalt de verdeling van de lichtbron hoeveel contrast dit onderwerp zal hebben. Contrast beschrijft 

het helderheidsverschil tussen de lichtste en donkerste delen van een onderwerp. Wanneer het licht meer gelokaliseerd is, 

ontvangt één kant van het onderwerp intens direct licht, terwijl de andere kant bijna zwart lijkt omdat het alleen het licht 

ontvangt dat van de muren, het plafond en de vloer is weerkaatst. Figuur 6-1 toont een voorbeeld van plaatselijk licht op 

een onderwerp, wat resulteert in een hoog contrast.

Figuur 6-1

Hoog contrast

Gelokaliseerd

lichtbron

124 ONDERSTAANDE FOTOGRAFIE



Wanneer het licht meer wordt verdeeld, lijken schaduwen en hooglichten zachter en minder intens omdat het licht 

het onderwerp (in dit geval de bol) vanuit een grotere hoek raakt.

Figuur 6-2 toont hiervan een voorbeeld.

Figuur 6-2

Laag contrast

Gestuiterd

fl its

Fotografen gebruiken de term zacht licht om licht te beschrijven dat substantieel verstrooit of afkomstig is uit een groot gebied 

en de term hard licht om meer geconcentreerd en gericht licht te beschrijven. Zachter licht resulteert dus in een lager contrast, 

terwijl harder licht resulteert in een hoger contrast.

In de praktijk lijken foto's van mensen aantrekkelijker als ze met minder contrast worden gemaakt. Een hoger contrast heeft de 

neiging om gelaatstrekken en huidtextuur te overdrijven door diepe schaduwen over het gezicht te werpen, een effect dat minder 

flatterend is.

Het dilemma bij portretfotografie is dat een cameraflits van nature een plaatselijke lichtbron is en daardoor vaak 

te veel contrast in het onderwerp produceert. Een goede fotograaf weet hoe hij zijn flitser moet laten lijken alsof 

deze afkomstig is uit een veel grotere en gelijkmatigere bron. U kunt dit bereiken met behulp van een 

flitsverspreider of een bounced flitser.

Hoewel het misschien contra-intuïtief lijkt, kunt u door uw flitser van uw onderwerpen af   te richten, hun uiterlijk verbeteren door 

ervoor te zorgen dat het invallende licht uit een groter gebied komt. Dit is de reden waarom fotografen portretten maken met een

flits die voor het eerst weerkaatst op een grote paraplu, die wordt 

genoemd weerkaatste flits.

Het weerkaatsen van een flits vermindert de intensiteit echter 

aanzienlijk, dus u heeft een veel sterkere flits nodig om dezelfde 

belichting te bereiken. Bovendien is het weerkaatsen van een 

flitser vaak onrealistisch voor buitenfotografie wanneer u zich niet 

in een gesloten omgeving bevindt.

Evenzo kunt u een flitsverspreider, getoond in Afbeelding 

6-3 , dat is een stuk doorschijnend plastic dat over je flitser 

wordt bevestigd om uitgaand licht te verspreiden. Afbeelding 6-3

Flitsverspreider
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Voor buitenfoto's maken flitsverspreiders weinig verschil, maar voor binnenfotografie kunnen ze de verlichting verzachten 

omdat een deel van het verstrooide licht van de flitser eerst door andere objecten wordt weerkaatst voordat het op het 

onderwerp valt. Echter, net als bij een indirecte flits, moet u mogelijk een sterkere flits gebruiken als u een flitsverspreider 

gebruikt.

lIgHt POSItIe: on-caMera anDoFF-caMera FlasH

De positie van de lichtbron ten opzichte van de kijker heeft ook invloed op het uiterlijk van uw onderwerp. Waar de lokalisatie van licht 

het contrast beïnvloedt, beïnvloedt de positie van de lichtbron de zichtbaarheid van de schaduwen en hooglichten van een onderwerp.

Bijvoorbeeld, Afbeelding 6-4 laat zien hoe frontale verlichting het onderwerp beïnvloedt.

Zoals je kunt zien, is de kant van het onderwerp die al het licht ontvangt ook de kant van het onderwerp dat de camera ziet, wat 

resulteert in nauwelijks zichtbare schaduwen. Het onderwerp lijkt daardoor plat en fel belicht.

Aan de andere kant resulteert een off-camera flitser in een meer driedimensionaal onderwerp, zoals je kunt zien Afbeelding 6-5 .

Over het algemeen zien onderwerpen er het beste uit als de lichtbron niet frontaal is, zoals bij een flitser op de camera, noch recht boven 

het hoofd, zoals vaak het geval is bij binnenverlichting. Bij foto's uit de echte wereld kan het gebruik van een flitser op de camera een "hert 

in de koplampen" aan onderwerpen geven. Door de flitser opzij te plaatsen, kan ook de kans op directe reflecties van glazen of andere 

vlakke oppervlakken aanzienlijk worden verkleind, wat meestal een veelbetekenend teken is van het gebruik van een flitser en daarom 

ongewenst is. In Afbeelding 6-6 , off-camera flash heeft met succes directe reflecties op de lenzen van de babybril vermeden.

Het is echter meestal onrealistisch om toegang te verwachten tot een off-camera flitser, tenzij je in een studio bent of een geavanceerde 

opstelling hebt, die je zou kunnen gebruiken voor een groot evenement zoals een bruiloft.

Buiten de camera

fl its

Op camera

fl its

Afbeelding 6-4

Met frontale verlichting lijkt het onderwerp vlak.

Afbeelding 6-5

Bij off-camera verlichting is het onderwerp meer 

driedimensionaal.
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De beste en gemakkelijkste manier om het uiterlijk van een externe flitser te krijgen met een 

ingebouwde flitser, is door de flitser te laten weerkaatsen op een object, zoals een muur of plafond, 

zoals eerder besproken. Een andere optie is om een flitsbeugel, getoond in Afbeelding 6-7 , waardoor 

de afstand tussen de flitser en de voorkant van uw camera groter wordt.

Hoewel u flitsbeugels kunt gebruiken om substantiële offangle-verlichting te 

creëren voor foto's van dichtbij, zal de verlichting er steeds meer uitzien als een 

flitser op de camera naarmate u verder van uw onderwerp verwijderd bent. Een 

voordeel van flitsbeugels is dat ze rode ogen merkbaar verminderen bij portretten 

van dichtbij. Hun grootste nadeel is de grootte, omdat ze ver boven of opzij 

moeten uitsteken

uw camerabehuizing om hun effect te bereiken.

Voor volledige flitsbediening buiten de camera, wilt u een draagbare eenheid die 

op afstand kan worden geactiveerd, zoals rechts wordt weergegeven in Afbeelding 

6-7 . Dit kan op een vaste locatie worden geplaatst of worden meegenomen door 

een camera-assistent als je op een dynamisch evenement bent, zoals een bruiloft.

Afbeelding 6-6

Flitsportretten met

bril

Afbeelding 6-7

Twee opties voor 

externe flitser

Flitsbeugel op afstand geactiveerd off-camera flitser
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DealIngwItHMeerdere lIgHt-bronnen: FIll FlasH

Een veelgehoorde misvatting is dat we alleen flits gebruiken als het donker is. Integendeel, we kunnen de flitser gebruiken 

om het uiterlijk van onderwerpen bij fel buitenlicht te verbeteren, zoals middagzonlicht op een heldere dag. Een goed 

voorbeeld is een invulflits, die vooral handig is als secundaire lichtbron bij helder omgevingslicht, zoals wanneer uw 

onderwerp tegenlicht heeft of wanneer de verlichting te veel contrast heeft.

De voorwaarde invulflits beschrijft een flitser die meer bijdraagt   aan omgevingslicht dan aan belichting. Het krijgt zijn naam 

omdat het effectief de schaduwen van uw onderwerp vult zonder de algehele belichting aanzienlijk te veranderen, zoals in Afbeelding 

6-8 .

Om een   invulflits te gebruiken, moet je de flitser forceren om te flitsen, omdat de meeste camera's in de automatische 

modus geen flits afgeven, tenzij de scène zwak verlicht is. Om dit te omzeilen, kun je de invulflits handmatig activeren op 

compact- en spiegelreflexcamera's wanneer er veel omgevingslicht is. Let goed op de lading van de batterij van uw 

camera, want de flitser kan deze veel sneller leegmaken dan normaal.

Afbeelding 6-8

Gebruik invulflits om harde 

schaduwen te verminderen

sterke verlichting

Direct

namiddag

zonlicht

Zonder invulflits

Vul de flitser

Direct

namiddag

zonlicht

Met een invulflits
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REDOOGREDUCTIE

Een groot probleem met cameraflitsers zijn onnatuurlijke rode ogen bij onderwerpen, veroorzaakt door 

schittering van de pupillen van het onderwerp. De rode kleur is te wijten aan de hoge dichtheid van 

bloedvaten direct achter de pupil aan de achterkant van het oog. Rode ogen kunnen het meest afleiden 

wanneer het onderwerp rechtstreeks in de cameralens kijkt (zoals in Afbeelding 6-9 ), of wanneer de 

pupillen volledig verwijd zijn bij weinig omgevingslicht. Het is ook veel prominenter aanwezig bij harde 

verlichting.

U kunt soms een rode-ogenreductie-modus, die een reeks kleinere flitsen verzendt vóór de belichting, 

zodat de pupillen van het onderwerp worden samengetrokken tijdens de daadwerkelijke flits. Hoewel 

het verkleinen van het pupilgebied rode ogen niet volledig elimineert (kleinere pupillen reflecteren nog 

steeds wat licht), maakt het het veel minder prominent. U kunt de pupil ook op natuurlijke wijze 

samentrekken door de foto te maken op een plek waar deze helderder is of door de hoeveelheid 

omgevingslicht te vergroten.

Een andere techniek die tijdens de nabewerking wordt gebruikt, is digitale rode ogen verwijderen, die 

meestal werkt door beeldbewerkingssoftware te gebruiken om het rode gedeelte van het oog te 

selecteren en de kleuring te verwijderen zodat

de leerling lijkt natuurlijker. Als het oog van het onderwerp extreem verwijd en ver weg is, kan dit ook betekenen dat de rode tint moet 

worden aangepast aan de natuurlijke oogkleur van de persoon in de iris. Deze techniek mag echter alleen als laatste redmiddel 

worden gebruikt, omdat het de onderliggende oorzaak van rode ogen niet aanpakt. Het is ook moeilijk om uit te voeren, zodat het oog 

er natuurlijk uitziet in een gedetailleerde afdruk. Het kan bijvoorbeeld gemakkelijk lijken dat proefpersonen ofwel onnatuurlijk verwijde 

pupillen hebben of helemaal geen pupillen.

Samengevat, de enige manieren waarop u rode ogen volledig kunt elimineren, is door het onderwerp weg te laten kijken van de camera; om 

een   flitser, een off-camera flitser of een indirecte flitser te gebruiken; of om het gebruik van een flitser helemaal te vermijden.

Afbeelding 6-9

voorbeeld van rode ogen veroorzaakt door flits

FlasHwHIte balans

Als u een flitser gebruikt, moet u weten hoe dit de kleurbalans van uw afbeelding beïnvloedt. Camera's gebruiken een proces 

genaamd witbalans om kleuren aan te passen zodat objecten die er persoonlijk wit uitzien, bijvoorbeeld wit worden weergegeven 

in de afbeelding. Dit proces vereist het bepalen van de

kleurtemperatuur van een lichtbron, wat verwijst naar de relatieve warmte of koelte van wit licht. Het is ook belangrijk 

om de kleurtint van uw bron, die verwijst naar eventuele resterende magenta of groene kleurzweem.

De meeste flitsers zenden licht uit met een kleurenspectrum dat lijkt op daglicht. Als uw omgevingslicht hier wezenlijk van afwijkt, 

zal een ongewenste kleurverschuiving optreden (zoals in Afbeelding 6-10 )

omdat de meeste camera's hun witbalans automatisch instellen op de flitser, als deze wordt gebruikt. De tint is het duidelijkst 

bij kunstlicht, maar ook wanneer gebalanceerde verhoudingen tussen licht van flitslicht en omgevingsbronnen (1: 4 tot 4: 1) het 

licht van beide bronnen duidelijk te onderscheiden maken.
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Afbeelding 6-10

Lokale kleurtint

veroorzaakt door een flits op de 

voorgrond maar ambient

licht op de achtergrond

Een flitser kan ook een kleurzweem, dat is wat er gebeurt wanneer licht dat van een gekleurd oppervlak weerkaatst, zoals 

een muur die oranje of groen is geverfd, een andere kleur dan omgevingslicht op een onderwerp werpt. Als omgevingslicht 

echter weerkaatst door dezelfde gekleurde oppervlakken, kan deze kleurzweem al bestaan   zonder de flitser; daarom zal 

de toevoeging van een flitser geen extra kleurzweem introduceren.

U kunt ook opzettelijk de witbalans van de flitser aanpassen om een   bepaald effect te bereiken. Sommige flitsverspreiders hebben 

een subtiel opwarmend effect om bijvoorbeeld beter te passen bij gloeilampverlichting binnenshuis of om de indruk te wekken van 

meer flatterend of suggestief licht van een zonsondergang.
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extern versus intern
FlasHunIts

De meeste camera's hebben een flitser die in de camerabody is 

ingebouwd, de zogenaamde an interne flitser.

Hoewel een interne flitser voldoende kan zijn als invulflits met lage 

intensiteit bij onderwerpen in de buurt, bestaat er vaak ook het risico 

dat er een schaduw op de onderwerpen wordt geworpen door grote 

lenzen. Als professionele resultaten belangrijk zijn in een breder 

scala van omstandigheden, wilt u waarschijnlijk een

externe flitser eenheid, weergegeven in Afbeelding 6-11 ,

die aan de bovenkant van uw camera wordt bevestigd langs een 

metalen connector genaamd een hete schoenberg.

Hoewel een ingebouwde flitser voldoende intensiteit heeft om een   

onderwerp in de buurt direct te belichten, kan een externe flitser vaak 

in meer richtingen worden gericht en heeft hij voldoende kracht om 

tegen een muur of plafond in de verte weerkaatst te worden en het 

onderwerp toch voldoende te verlichten. Een bijkomend voordeel is 

dat externe flitsers meestal gemakkelijker kunnen worden aangepast 

met diffusers, beugels, reflectoren, kleurfilters en andere add-ons. 

Omdat externe flitsers zich iets verder van de gezichtslijn van uw 

lens bevinden, kunnen ze bovendien rode ogen verminderen, het 

risico op lensschaduwen verminderen en de lichtkwaliteit enigszins 

verbeteren.

Afbeelding 6-11

Camera met een externe flitser bovenop de flitsschoenbevestiging

controle over uw FlasH-blootstelling

Nu u weet hoe de flitser van een camera het uiterlijk van een onderwerp kan beïnvloeden, bent u klaar om te leren hoe u de 

gewenste flitsbelichting kunt bereiken met uw camera-instellingen.

ONSTANDERENDE FlasH-blootstelling

Zoals je eerder hebt geleerd, flitsbelichting omvat twee lichtbronnen: uw flitser en omgevingslicht. In deze sectie 

concentreren we ons op hoe je de gewenste mix tussen licht van je flitser en licht uit omgevingsbronnen kunt bereiken, 

terwijl je ook de juiste hoeveelheid totaal licht (van alle bronnen) hebt om een   goed belicht beeld te krijgen.

De flitser van je camera bestaat eigenlijk uit twee overlappende belichtingen: een voor omgevingslicht, dat gedurende 

de hele belichtingstijd gebeurt, en de andere voor flits, wat alleen gebeurt tijdens de flitspuls. Afbeelding 6-12 illustreert 

hoe dit belichtingsproces werkt.
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Afbeelding 6-12

afbeelding getoond

ongeveer op schaal voor een opname 

van 1 / 200ste seconde

met een flitsverhouding van 4: 1. Flits 

weergegeven voor eerste 

gordijnsynchronisatie. veel oudere 

flitsers geven geen voorflits.

Eerste gordijn

(luik gaat open)

Tweede gordijn

(sluiter sluit)

Flitser van de camera

Voorflits

Omgevingslichtniveau

Totale belichtingstijd

In deze grafiek vertegenwoordigt de groene lijn de lichtpuls die bijdraagt   aan de flitsbelichting, terwijl de blauwe lijnen voor het eerste en 

tweede gordijn respectievelijk het begin en het einde van de belichting voor omgevingslicht vertegenwoordigen. Nieuwere 

spiegelreflexcamera's geven ook een voorflits af om in te schatten hoe helder de eigenlijke flitser moet zijn. De voorflitsbelichting vindt plaats 

in de fractie van een seconde tussen het moment waarop u op de ontspanknop drukt en het moment waarop de sluiter wordt geopend.

Zoals je kunt zien in Afbeelding 6-12 , een flitspuls is meestal erg kort in vergelijking met de belichtingstijd, wat betekent dat de 

hoeveelheid flits die door uw camera wordt vastgelegd, onafhankelijk is van uw sluitertijd. Aan de andere kant hebben diafragma en 

ISO-snelheid nog steeds een gelijkmatige invloed op flitser en omgevingslicht.

FlasH-verhoudingen

De flitsverhouding beschrijft de verhouding tussen licht van de flitser en omgevingslicht. Omdat de sluitertijd geen invloed heeft op de 

hoeveelheid licht die door uw flitser wordt opgevangen, maar wel op het omgevingslicht, kunt u dit feit gebruiken om de flitsverhouding te 

regelen. Voor een bepaalde hoeveelheid omgevingslicht kunt u de duur van de belichting en de flitsintensiteit gebruiken om de mix van 

flitser en omgevingslicht aan te passen, zoals beschreven in tabel 6-1 .

tabel 6-1 Hoe verschillende instellingen de Flash-verhouding beïnvloeden

alleen aanwezig VULLEN balansD FlasH sterke FlasH

FlasH-verhouding: Nvt of 0 1: 8 tot 1: 2 1: 1 2: 1 tot 8: 1

instellingen
Geen flash Langste blootstelling,

zwakste flits

Kortere blootstelling,

zwakkere flits

Kortste blootstelling,

sterkste flits

Helemaal links van tabel 6-1 , je kunt de flitsverhouding van gewone omgevingslichtfotografie zien, en helemaal rechts zie je de 

flitsverhouding van fotografie waarbij het meeste licht van de flitser wordt gebruikt. In werkelijkheid is er altijd een beetje 

omgevingslicht, dus een oneindige flitsverhouding is slechts een theoretische limiet.
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technische notitie

soms wordt de flitsverhouding in plaats daarvan beschreven in termen van de verhouding tussen totaal licht en licht van de flits. in dat 

geval zou een verhouding van 2: 1, 3: 1 en 5: 1 equivalent zijn aan respectievelijk een verhouding van 1: 1, 1: 2 en 1: 4 in de vorige tabel. 

Helaas worden beide conventies gebruikt.

Merk op dat niet alle flitsverhoudingen haalbaar zijn met een gegeven flitser of omgevingslichtintensiteit. Als het omgevingslicht 

bijvoorbeeld extreem intens is, of als uw flitser ver van uw onderwerp verwijderd is, is het onwaarschijnlijk dat de interne flitser van 

een compactcamera flitsverhoudingen van bijna 10: 1 bereikt. Aan het andere uiterste kan het gebruik van een subtiele 1: 8 

invulflitser onpraktisch zijn als er heel weinig omgevingslicht is en je lens geen groot maximaal diafragma heeft (of als je geen hoge 

ISO-snelheid kunt gebruiken of de foto niet kunt maken met een statief ).

Flitsverhoudingen van 1: 2 of hoger zijn waar de onderwerpen in dit gedeelte het belangrijkst worden, inclusief de flitspositie en 

het schijnbare lichtgebied, omdat hier de flitser vrij hard begint te lijken, tenzij zorgvuldig gecontroleerd. Aan de andere kant kunt 

u vaak een flitser op de camera gebruiken om flitsverhoudingen van minder dan 1: 2 te krijgen en uitstekende resultaten te 

behalen.

Waar mogelijk gebruiken de meeste fotografen hun flitser als invulflits wanneer ze beginnen, omdat dit de 

eenvoudigste vorm van flitsfotografie is en niet hoeft te weten hoe ze een externe flitser moeten gebruiken.

FlasH-blootstellingsmodi

Laten we eens kijken naar een van de moeilijkste taken bij flitsfotografie: begrijpen hoe verschillende camera- en 

flitsmeetmodi een algehele belichting beïnvloeden. Sommige modi gaan ervan uit dat je alleen een invulflits wilt, 

terwijl andere vrijwel omgevingslicht negeren en aannemen dat de flitser van je camera de dominante lichtbron zal 

zijn.

Gelukkig gebruiken alle camera's hun flitser als primaire lichtbron of als invulflits.

Het belangrijkste is dus te weten wanneer en waarom uw camera de flitser op elke manier gebruikt. Om dit te begrijpen, kijk eens naar tabel 

6-2 , waarin de meest voorkomende cameramodes en hun flitsverhoudingen worden samengevat.

tabel 6-2 Veel voorkomende Flashmodes

camera modus FlasH-verhoudingen

Auto

1: 1 of groter indien zwak; anders flitst de flitser niet

Programma (P) Invulflits indien helder; anders groter dan 1: 1

Diafragmaprioriteit (Av)

Sluiterprioriteit (Tv)

Invulflits

Handmatig (M) Welke flitsverhouding ook nodig is

6: GEBR UIKEN NAAR VERBETERING SUBJECT i L LUmi NaT i oN 133



In Automatische modus ( ), de flitser gaat alleen aan als de sluitertijd anders zou dalen tot onder wat wordt beschouwd als 

"handzaam", wat gewoonlijk ongeveer 1/60 seconde is. De flitsverhouding neemt vervolgens geleidelijk toe naarmate het 

licht dat het onderwerp raakt zwakker wordt, maar de sluitertijd blijft op 1/60 seconde. Deze modus zorgt er daarom voor dat 

de scherpte uit de hand in de eerste plaats behouden blijft, ongeacht of de flitser daardoor het onderwerp hard belicht.

Programmamodus (P) is vergelijkbaar met Automode, behalve dat u ook een flitser kunt forceren in situaties waarin het onderwerp goed 

verlicht is, in welk geval de flitser als invulflits zal werken. De meeste camera's verlagen op intelligente wijze hun invulflits naarmate het 

omgevingslicht toeneemt (genaamd automatische vullingsreductiemodus in Canon-modellen). De invulflitsratio kan daarom ergens tussen 1: 

1 (bij weinig licht) en 1: 4 (bij helder licht) liggen. Voor situaties waarin de sluitertijd langer is dan 1/60 seconde, werkt de flits in de 

programmamodus precies zoals in de automode. Over het algemeen is Programmode handig als u de automatiseringsvoordelen van 

Automode wilt, maar ook als u uw flitser als invulflits wilt gebruiken.

Diafragmaprioriteit (Av) en Sluiterprioriteit (Tv) modi hebben een ander gedrag. Net als bij de Programmamodus, moet je 

meestal de flitser forceren om aan te gaan, waardoor de camera de flitser als invulflits gebruikt. In tegenstelling tot de Auto- 

en Programmodes, neemt de flitsverhouding echter nooit toe tot boven ongeveer 1: 1, en is de belichtingstijd zo lang als 

nodig is; dit wordt ook wel genoemd slowsync.

In de sluiterprioriteitsmodus kan de flitsratio ook toenemen als de benodigde f-stop kleiner is dan wat beschikbaar is 

met uw lens. De flitserregeling in deze modi is flexibeler dan in de automatische of programmamodus, maar meer 

controle biedt ook minder waarborgen, zodat u gemakkelijk een wazige lange belichtingstijd krijgt als u niet oppast.

In Handmatige (M) modus, de camera belicht omgevingslicht op basis van hoe u het diafragma, de sluitertijd en de ISO instelt. 

Vervolgens wordt de flitsbelichting berekend op basis van het resterende licht dat nodig is om het onderwerp te verlichten. De 

handmatige modus biedt daarom een   veel breder scala aan flitsverhoudingen dan de andere modi.

In alle modi knippert de relevante instelling in uw zoeker als een flitsbelichting niet mogelijk is met die instelling. 

Dit is het resultaat wanneer een diafragma buiten het bereik van uw lens valt of een sluitertijd sneller is dan wat 

uw flitssysteem ondersteunt (bijvoorbeeld X-sync-snelheid, dat is meestal 1/200 tot 1/500 seconde).

FlasH blootstellingscompensatie

Om de juiste flitsverhouding op uw camera in te stellen, moet u de juiste combinatie van gewone belichtingscompensatie 

(EC) en flitsbelichtingscompensatie (FEC) vinden. Bedenk uit hoofdstuk 1 dat wanneer u EC activeert, het uiteindelijke 

belichtingsdoel wordt gecompenseerd door de EC-waarde, wat handmatige correcties mogelijk maakt als een 

meetmodus consistent onder- of overbelicht is.

Flitsbelichtingscompensatie (FEC) werkt net als gewone EC, door de camera te vertellen welke flitsintensiteit hij zou 

gebruiken en om dat te negeren door de FEC-instelling. Het grote verschil is dat terwijl EC de belichting voor zowel 

flitser als omgevingslicht gelijktijdig kan beïnvloeden (afhankelijk van het cameramodel), FEC alleen de flitsintensiteit 

beïnvloedt.

Bij de huidige Canon- en Sony-camera's heeft EC alleen invloed op de omgevingsbelichting, terwijl bij Nikon-camera's EC 

standaard zowel de flitsintensiteit als de omgevingsbelichting beïnvloedt. Recente Nikon-camera's (zoals de D4, D800 en 

nieuwer) kunnen echter beide kanten op werken via
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een aangepaste functie. Sony-camera's hebben ook deze aangepaste functie, maar ze hebben standaard hetzelfde gedrag als 

Canon-camera's.

Elk type flitssturing heeft duidelijke voor- en nadelen. Als EC zowel de flitssterkte als de omgevingsbelichting beïnvloedt, 

kunt u de flitsverhouding eenvoudig aanpassen zonder de algehele belichting te beïnvloeden; Bij een instelling van +1 

FEC en –1 EC blijft de totale belichting bijvoorbeeld ongewijzigd.

Voor camera's waarbij EC alleen de omgevingsbelichting beïnvloedt, worden EC en FEC in feite onafhankelijke besturingselementen 

voor omgevings- en flitsmeting, maar deze camera's kunnen het ook moeilijker maken om zowel EC als FEC te gebruiken om de 

flitsverhouding te wijzigen zonder ook de algehele belichting te veranderen. Als je toevallig een camera hebt die de flitsintensiteit en 

de omgevingsbelichting onafhankelijk regelt, leer je hoe je deze instellingen kunt gebruiken om de flitsverhouding te regelen.

VERANDERING VAN DE FlasH-ratio

tabel 6-3 biedt referentie-instellingen om de flitsverhouding te wijzigen als deze oorspronkelijk 1: 1 was. (Merk op dat 

EC-instellingen worden vermeld als een bereik omdat ze alleen kunnen worden ingesteld in stappen van 1 / 2- tot 1/3-stop.)

tabel 6-3 Hoe de Flash-verhouding te wijzigen door FeC en eC aan te passen

FlasH-verhouding: 1: 8

1: 4 1: 2 1: 1 2: 1 4: 1 8: 1

Fec-afwikkeling: –3

- 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3

ec-instelling:
+ 2/3 tot +1 + 2/3 + 1/3 tot +1/2 0 - 1/2 tot

- 2/3

- 1 1/3 - 2 tot

- 2 1/3

Merk op dat de FEC-waarde eenvoudig is: het is precies gelijk aan het aantal stops waarmee u de flitsverhouding wilt verhogen of 

verlagen. Aan de andere kant is de EC-instelling verre van rechttoe rechtaan: het hangt niet alleen af   van hoezeer u de 

flitsverhouding wilt wijzigen, maar ook van de oorspronkelijke flitsverhouding - en het is zelden een geheel getal.

Hoewel deze flitsverhoudingstabel niet iets is dat u per se in het veld zou gebruiken, kan het u helpen een betere intuïtie te 

ontwikkelen voor ongeveer welke EC-waarden nodig zijn in verschillende situaties. Positieve EC- en negatieve 

FEC-waarden worden bijvoorbeeld meestal gebruikt als u een invulflits wilt, terwijl negatieve EC- en positieve FEC-waarden 

meestal worden gebruikt als u een sterke (meestal off-camera) flitser wilt die het omgevingslicht overmeestert.
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De exacte FEC / EC-combinatie is ook veel minder belangrijk bij lage flitsverhoudingen. Met een 1: 4 invulflits kan de 

FEC-instelling bijvoorbeeld aanzienlijk variëren zonder de algehele belichting merkbaar te beïnvloeden. Als uw flits 

echter de belangrijkste lichtbron is, is een volledige FEC aanzienlijk en zal het beeld waarschijnlijk bijna tot stilstand 

komen.

technische opmerking over ec-waarden

Als voorbeeld van waarom eC veel gecompliceerder is dan FeC, laten we eens kijken wat er gebeurt als je de flitsverhouding 

verandert van 1: 1 naar 2: 1. u wilt eerst +1 FeC intoetsen, want dat is het makkelijkste gedeelte. Als alleen FeC echter met +1 

wordt verhoogd, verdubbelt de hoeveelheid licht van de flitser terwijl het omgevingslicht hetzelfde blijft, waardoor de 

algehele belichting wordt vergroot. u moet daarom een   negatieve eC invoeren om dit te compenseren, zodat de belichting 

ongewijzigd blijft.

maar hoeveel eC? omdat de oorspronkelijke flitsverhouding 1: 1 was, is de totale hoeveelheid licht die wordt gebruikt

+ 1 FeC is nu 150 procent van wat het was. u moet daarom een   eC-waarde gebruiken die de totale hoeveelheid licht 
met een factor 2/3 vermindert (150% × 2/3 = 100%). omdat elke negatieve eC de hoeveelheid licht halveert, weet je dat 
deze eC-waarde tussen 0 en -1 moet liggen, maar

de exacte waarde is niet iets dat je gemakkelijk in je hoofd kunt berekenen. het is gelijk aan log 2 ( 2/3), wat uitkomt op 

–0,58.

De volgende EC- en FEC-aanpassingen kunnen worden gebruikt om de flitsverhouding snel te verhogen of te verlagen zonder de algehele 

belichting te wijzigen:

e Hoe de flitsverhouding te vergroten: Kies een positieve flitsbelichtingscompensatie terwijl

gelijktijdig invoeren van een negatieve belichtingscompensatie. Uitgaande van een standaard flitsverhouding van 1: 1, om een   

flitsverhouding van 2: 1 te bereiken, hebt u een FEC-waarde van +1 nodig en een overeenkomstige EC-waarde van –1/2 tot –2/3.

De flitsverhouding verlagen: Voer een negatieve flitsbelichtingscompensatie in en voer tegelijkertijd een positieve 

belichtingscompensatie in, maar niet meer dan +1. Uitgaande van een standaard flitsverhouding van 1: 1, om een   flitsverhouding van 

1: 2 te bereiken, hebt u een FEC-waarde van –1 en een overeenkomstige EC-waarde van ongeveer +1/3 tot +1/2 nodig.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat FEC niet altijd wordt gebruikt om de flitsverhouding te wijzigen. U kunt het ook gebruiken om 

fouten door het flitsmeetsysteem van uw camera te onderdrukken. In de volgende sectie bespreken we hoe en waarom dit kan gebeuren.

e

THROUGH-THE-LENS FLASHMETERING

De meeste huidige SLR-flitssystemen gebruiken een of andere vorm van door-de-lens (TTL) meting, die werkt door een of meer kleine 

voorflitspulsen van het onderwerp te laten weerkaatsen onmiddellijk voordat de belichting begint, zoals weergegeven in Afbeelding 6-13 . Dit 

wordt gebruikt om in te schatten welke flitsintensiteit nodig is tijdens de daadwerkelijke belichting.
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Afbeelding 6-13

diagram van het familielid

timing voor voorflits,

blootstellingsduur,

en belichtingsflits

De belichting knippert

Voorflits

Totale belichtingstijd

Net nadat de belichting is begonnen, begint de flitser zijn flitspuls af te geven. Uw camera meet vervolgens hoeveel 

van deze flits in realtime is gereflecteerd en dooft (stopt) de flits zodra de benodigde hoeveelheid licht is uitgezonden. 

Afhankelijk van de cameramodus wordt de flitser gedoofd zodra deze het omgevingslicht in evenwicht brengt (invulflits) 

of het licht toevoegt dat nodig is om het onderwerp te belichten (flitsverhouding groter dan 1: 1).

Tijdens dit proces kan er echter veel misgaan. Omdat een flitsbelichting eigenlijk twee opeenvolgende belichtingen 

is, moeten zowel omgevingslichtmeting als flitsmeting correct zijn voor een goede belichting. We behandelen daarom 

elke bron van meetfout afzonderlijk.

aMbIent lIgHtMeterIng

Omgevingslichtmeting is de eerste die plaatsvindt en bepaalt de combinatie van diafragma, ISO en sluitertijd. Dit is 

vrij belangrijk omdat het de algehele belichting regelt en de basis vormt voor de daaropvolgende flitsmeting.

Bedenk dat het meten in de camera vooral misgaat omdat het alleen gereflecteerd en niet invallend licht kan 

meten (zie "Camerameting" op pagina 10).

Als je onderwerp licht en reflecterend is, zoals de Dalmatiër op het strand in Afbeelding 6-14 , dan zal uw camera er ten 

onrechte van uitgaan dat deze schijnbare helderheid wordt veroorzaakt door veel invallend licht, in tegenstelling tot de hoge 

reflectie van het onderwerp. Hierdoor overschat je camera de hoeveelheid omgevingslicht, waardoor het onderwerp 

onderbelicht wordt. Evenzo resulteert een donker en niet-reflecterend onderwerp vaak in overbelichting. Bovendien kunnen 

situaties met veel of weinig licht de lichtmeting van uw camera verstoren (zie "Beeldhistogrammen" op pagina 26).

Notitie: Wittrouwjurken en zwarte smokings zijn perfecte voorbeelden van respectievelijk sterk reflecterende en niet-reflecterende 

onderwerpen die de belichting van uw camera kunnen verstoren - wat jammer is omdat bij bruiloften vaak flitsfotografie en 

nauwkeurige belichtingstijden het belangrijkst zijn.

Als u vermoedt dat de meting van het omgevingslicht van uw camera onjuist is, kunt u een positieve of negatieve 

belichtingscompensatie (EC) instellen om de meting van omgevingslicht te corrigeren en tegelijkertijd de flitsmeting te verbeteren.
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Afbeelding 6-14

reflecterend onderwerp

FlasHMeterIng

Flitsmeting is gebaseerd op de resultaten van zowel de voorflits- als omgevingslichtmeting. Als uw TTL-flitsmeetsysteem 

een   onjuiste hoeveelheid flits afgeeft, is niet alleen uw algehele belichting uitgeschakeld, maar ook de flitsverhouding, 

waardoor het uiterlijk van uw onderwerp wordt beïnvloed.

De grootste oorzaken van flitsfouten zijn de afstand tot uw onderwerp, de verspreiding van omgevingslicht en de reflecterende 

eigenschappen van uw onderwerp. De afstand tot het onderwerp is belangrijk omdat deze sterk van invloed is op de mate waarin 

de flitser van dit onderwerp zal weerkaatsen.

Zelfs met de juiste flitsbelichting kunt u, als de afstand tot het onderwerp varieert, verwachten dat gebieden die zich dichter bij de camera 

bevinden veel helderder lijken dan gebieden die verder weg liggen, zoals weergegeven in Afbeelding 6-15 .

Afbeelding 6-15

De lichtafname is zo snel dat 

objecten die 2 keer zo ver weg zijn, 

1/4 van de hoeveelheid flits 

ontvangen.
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Complexe verlichtingssituaties kunnen ook problematisch zijn, zoals weergegeven in Afbeelding 6-16 . Als omgevingslicht uw 

onderwerp anders belicht dan de achtergrond of andere objecten, kan de flitser ten onrechte proberen om het licht dat de hele 

scène (of een ander object) raakt, te balanceren in plaats van licht dat alleen uw onderwerp raakt.

Bovendien, omdat flitsmeting plaatsvindt na uw camerameters voor omgevingslicht, is het belangrijk om de instelling voor automatische 

belichting (AE) vergrendeling, besproken in hoofdstuk 1, niet te gebruiken bij het gebruik van de techniek voor scherpstellen en opnieuw 

samenstellen. Als het beschikbaar is, moet u in plaats daarvan flitsbelichtingsvergrendeling (FEL).

De specifieke reflecterende eigenschappen van objecten op uw foto kunnen ook flitsmeting afwerpen. Dit kunnen schittering door 

flitsers en andere harde reflecties van spiegels, metaal, marmer, glas of andere soortgelijke objecten zijn. Deze objecten kunnen 

ook extra onbedoelde bronnen van hard licht creëren, die meer schaduwen op uw onderwerp kunnen werpen.

Er zijn ook subtiele verschillen tussen de manier waarop de meetsystemen van fabrikanten werken en hun 

naamgevingsconventies. Voor Canon EOS digital heb je waarschijnlijk E-TTL of E-TTL II; voor Nikon Digital is dit D-TTL of 

i-DDL; en voor Sony zal het waarschijnlijk P-TTL en ADI zijn. Veel van hun algoritmen voor flitsmeting zijn echter 

gecompliceerd en bedrijfseigen, en verschillen treden vaak alleen op in situaties met ongelijkmatig omgevingslicht. Daarom 

de beste aanpak

is om te experimenteren met een nieuw flitssysteem voordat u het voor kritische foto's gebruikt, zodat u een beter idee krijgt wanneer 

er meetfouten kunnen optreden.

Afbeelding 6-16

voorbeeld van complexe,

ongelijk omgevingslicht
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onscherpte beheersen

Eerste en tweede gordijnsynchronisaties zijn flitsbelichtingsinstellingen die u kunt gebruiken om te bepalen hoe de bewegingsonscherpte 

van een onderwerp wordt waargenomen. Omdat een flitspuls meestal veel korter is dan de belichtingstijd, bestaat een flitsfoto van een 

bewegend object in feite uit zowel een wazig gedeelte, veroorzaakt door de langzamere blootstelling aan omgevingslicht, als een 

scherper gedeelte, veroorzaakt door de veel snellere flitspuls. Deze worden over elkaar heen gelegd om de uiteindelijke flitsfoto te 

maken.

Afbeelding 6-17 illustreert dit proces in detail.

Afbeelding 6-17

Eerste en tweede

gordijn sync

Eerste gordijn

(luik gaat open)

Tweede gordijn

(sluiter sluit)

Flash voor de eerste keer

gordijn sync

Flits voor seconde

gordijn syncVoorflits

Totale belichtingstijd

Eerste en tweede gordijnsynchronisaties bepalen of het wazige gedeelte achter of voor het flitsbeeld van het 

onderwerp loopt, door de flitspuls te synchroniseren met het begin ( eerste gordijn) of einde ( tweede gordijn) van de 

belichting.

Nogmaals, de beste aanpak is om te experimenteren met een nieuw flitssysteem voordat u het gebruikt voor kritische foto's, zodat u 

een beter idee krijgt wanneer er meetfouten kunnen optreden.

Bij eerste gordijnsynchronisatie wordt het meeste omgevingslicht opgevangen na de flitspuls, waardoor het wazige gedeelte strepen 

voor het scherpere flitsbeeld krijgt. Dit kan ertoe leiden dat objecten die worden verplaatst, de indruk krijgen dat ze in de 

tegenovergestelde richting van hun werkelijke beweging reizen. Afbeelding 6-18 toont een voorbeeld; de zwaan heeft 

bewegingsstrepen, waardoor het lijkt alsof hij snel achteruit zwemt, en de sneeuw lijkt naar boven te vallen.

Merk op hoe de wazige streep van de voorwaarts bewegende zwaan ervoor verschijnt in plaats van erachter. Het begin van de 

vervaging aan de linkerkant komt overeen met het einde van de belichting, terwijl de zwaan zelf overeenkomt met het begin van 

de belichting wanneer de eerste gordijnflits wordt afgegaan. De wazige strepen onder de sneeuwvlokken geven ook de indruk van 

opwaartse beweging.

Om deze redenen vermijden fotografen meestal synchronisatie op het eerste gordijn bij het vastleggen van bewegende onderwerpen, tenzij de 

belichtingstijd zo kort wordt gehouden dat er geen strepen zichtbaar zijn. Aan de andere kant kunt u synchronisatie op het tweede gordijn 

gebruiken om de beweging van het onderwerp te overdrijven, omdat de lichte strepen achter het bewegende onderwerp verschijnen.

De meeste camera's gebruiken echter standaard geen tweede gordijnsynchronisatie, omdat dit de timing van de opname moeilijker kan 

maken. Synchronisatie op het tweede gordijn introduceert veel meer vertraging tussen het moment waarop u op de ontspanknop drukt en het 

moment waarop de flitser flitst, en de vertraging neemt toe bij langere belichtingstijden. U moet daarom anticiperen waar het onderwerp zich 

aan het einde van de belichting zal bevinden, in plaats van wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt. Dit kan erg lastig zijn om correct te timen 

voor belichtingen van een seconde of meer of voor echt snel bewegende onderwerpen.
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Afbeelding 6-18

voorbeeld van eerste gordijn

synchroniseren met beweging

samenvatting

In dit hoofdstuk maakte u kennis met flitsfotografie door te leren hoe de intensiteit, positie en spreiding van de flitser van 

invloed zijn op het uiterlijk van uw onderwerp. Die kennis breng je vervolgens in de praktijk door EC en FEC te gebruiken 

om de flitsbelichting te regelen en de gewenste mix tussen licht van je flitser en omgevingsbronnen te bereiken.

In het volgende hoofdstuk leert u technieken om te werken met natuurlijke licht- en weersomstandigheden.
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7
Werken met

Natuurlijk licht en

Weer

Meer aandacht besteden aan licht is misschien wel de belangrijkste stap die u kunt nemen om uw fotografie te 

verbeteren. In dit hoofdstuk leer je technieken om het natuurlijke licht op elk moment van de dag te 

maximaliseren. We bespreken ook hoe u kunt werken met andere weersomstandigheden die uw verlichting 

kunnen beïnvloeden, zoals mist, nevel of nevel.
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Het tijdstip van de dag en de clouDs 

met betrekking tot licht

Bij landschapsfotografie kan een goede natuurlijke 

belichting zelfs nog belangrijker zijn dan de keuze van het 

onderwerp zelf. Verschillende soorten natuurlijk licht kunnen 

het onderwerp heel verschillend belichten, ook al is de bron 

altijd de zon, zoals aangetoond in figuren 7-1 en 7-2 . Om 

het juiste licht voor uw onderwerp te krijgen, moet u de 

unieke kwaliteiten van het specifieke tijdstip van de dag en 

het weer gebruiken.

Merk op hoe verschillend het onderwerp eruitziet figuren 7-1 en 

7-2 , ook al is de compositie in elk identiek. Hoewel er geen 

strikte regels zijn als het gaat om verlichting, worden 

landschappen over het algemeen als meer suggestief 

beschouwd wanneer ze worden verlicht door warm licht vanuit 

een lage hoek, zoals in afbeelding 7-2 ,

die daarom meer textuur, diepte, toonbereik en 

kleurverzadiging vertoont. figuur 7-1 ,

aan de andere kant mist deze kwaliteiten en wordt daarom 

aangeduid als hebben vlak verlichting.

figuur 7-1

Plat natuurlijk licht

Onderdelen van

verlichting

Hoewel al het natuurlijke licht afkomstig is van de zon, is dat 

van een onderwerp verlichting bestaat eigenlijk uit 

verschillende componenten: direct licht, diffuus licht en 

gereflecteerd licht. Deze worden weergegeven door de 

gekleurde pijlen in figuren 7-3 door 7-6 , waar direct licht wordt 

weergegeven door de gele pijlen, diffuus licht door de blauwe 

pijlen en gereflecteerd licht door de groene pijlen.

afbeelding 7-2

Warm natuurlijk licht met een lage hoek
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Diffuus licht Direct licht

Weerkaatst licht

figuur 7-3

alle componenten van natuurlijk licht

figuur 7-4

alleen direct zonlicht (warmer, hoog contrast)

Afbeelding 7-5

alleen diffuus dakraam (koeler, laag contrast)

figuur 7-6

alleen weerkaatst licht (neemt de eigenschappen over van de oppervlakken waarvan het wordt 

gereflecteerd)

Afhankelijk van het tijdstip van de dag verandert de relatieve bijdrage van elke lichtcomponent naarmate de zon van zijn top naar 

de horizon beweegt. Dit resulteert in verlichting met verschillende kwaliteiten van witbalans en contrast. Tabel 7-1 vat samen hoe 

de lichtkwaliteit verandert naarmate de dag vordert van astronomische middag (wanneer de zon het hoogst is) naar 

zonsondergang (of omgekeerd naar zonsopgang).

Tabel 7-1 Lichtkwaliteit op verschillende tijdstippen van de dag

Tijdstip Contrast Kleuren RICHTING VAN DE ZON

1. Middag Hoogste Neutraal wit Bijna verticaal

2. Avond enmorgen Hoog Enigszins warm Midden tot laag

3. Gouden uur en zonsopgang / zonsondergang Medium Warm tot vurig Nabij de horizon

4. Schemering, zonsopgang en zonsondergang Laag Coole pastel Onder de horizon

1 2 3 4
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Drie factoren beïnvloeden hoe natuurlijk licht een onderwerp weergeeft: tijdstip, lichtrichting en weer. We verkennen eerst 

het tijdstip van de dag onder heldere lucht en gaan dan verder naar specifieke weersomstandigheden. De richting van het 

licht en hoe deze te bedienen wordt besproken in hoofdstuk 8, dat gaat over portretverlichting.

e tijdstip Verderop vanaf het middaguur zakt de zon dichter naar de horizon. Hoe lager de

de zon staat aan de horizon, hoe lager het contrast. Dit komt doordat zonlicht wordt verstrooid

meer sfeer en wordt ook vaak van de grond afgekaatst richting het onderwerp. De atmosfeer filtert ook meer van het 

blauwe licht van de zon, wat resulteert in warmer licht in het algemeen.

e Licht richting Bij landschapsfotografie heb je meestal geen controle over de

lichtrichting voor een bepaalde compositie en tijd van de dag, dus dit wordt besproken in

Hoofdstuk 8. U kunt echter een andere camerarichting kiezen omdat licht uw onderwerp vanuit een meer gewenste hoek 

raakt. U kunt uw camera bijvoorbeeld op de zon richten voor silhouetten met achtergrondverlichting die de nadruk leggen 

op vorm boven textuur, loodrecht op een laaggelegen zon om textuur te benadrukken met lange zijwaartse schaduwen, 

of weg van de zon om de voorgrond beter te verlichten en schaduwen erachter te verbergen voorwerpen.

e Weer Het type en de mate van bewolking zijn de andere sterke invloeden op natuurlijk

verlichting variatie. Bewolking heeft vooral invloed op de verlichting omdat het de balans verandert.

tussen direct zonlicht en diffuus dakraam, wat op zijn beurt het schijnbare contrast en de 

kleurtemperatuur van de lichtbron beïnvloedt.

miDDay zonligHT

De middagverlichting op een heldere dag bestaat voornamelijk uit 

direct, naar beneden gericht zonlicht, zoals weergegeven in figuren 

7-7 en 7-8 . Zulk licht heeft weinig kans om door de atmosfeer te 

verstrooien en te diffunderen of om van de grond te kaatsen en 

het onderwerp indirect te verlichten. Dit resulteert in de hardste en 

meest neutraal gekleurde verlichting op elk moment van de dag - 

en het is doorgaans het minst wenselijke type natuurlijk licht.

Vanwege deze nadelen zetten fotografen hun 

camera's vaak weg, waardoor ze mogelijk unieke 

kansen missen. Bijvoorbeeld,

water kan er transparanter uitzien, zoals u kunt zien in figuur 7-8 , omdat licht dieper doordringt en directe reflecties van het 

oppervlak minder waarschijnlijk zijn. Als alternatief gaan andere soorten foto's meer over het vastleggen van een bepaalde 

gebeurtenis, in tegenstelling tot het bereiken van een beeld met optimale belichting, en daarom zullen fotografen hun camera 

willen blijven gebruiken om foto's te maken tijdens het licht op de middag.

figuur 7-7

voorbeeld van middagzon
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figuur 7-8

Foto's die 's middags zijn gemaakt

Als u met middagzon werkt, zult u merken dat de kleurverzadiging doorgaans lager is en dat neerwaartse schaduwen over het 

algemeen geen flatteuze portretten opleveren of onderwerpen als driedimensionaal weergeven. Om dit te verhelpen, gebruiken veel 

fotografen polarisatiefilters royaal om het contrast te beheren, aangezien dit vaak het geval is wanneer een polarisator het meest 

impact heeft. Op dit moment van de dag kunnen deze filters echter ook gemakkelijker de lucht onnatuurlijk donker en blauw doen 

lijken. Als schaduwen hard lijken en de kleuren niet voldoende verzadigd zijn, probeer dan om te zetten in zwart-wit, omdat 

grijswaardenafbeeldingen van een scène kunnen profiteren van het hoge contrast van het middaglicht.
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miDmOchtend en eVening

Halverwege de ochtend en het avondlicht is iets warmer dan het middaglicht, en het begint merkbare schaduwen onder een 

hoek te werpen. Het resultaat van deze hoekige schaduwen is dat onderwerpen vaak meer diepte lijken te hebben. De 

verlichting is meestal veel voorspelbaarder dan bij zonsondergang en zonsopgang, vooral omdat het relatief onafhankelijk is 

van het effect van omringende bergen, de locatie van de wolkenlijn en andere obstructies van de horizonlijn.

figuren 7-9 en 7-10 laat voorbeelden zien van het soort licht dat u doorgaans midden in de ochtend of avond ziet.

figuur 7-9

voorbeeld van halverwege de ochtend

of avondlicht

Afbeelding 7-10

Foto's gemaakt

de avond (links) en halverwege de 

ochtend (rechts)
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Merk op hoe beide foto's erin komen Afbeelding 7-10 behouden schaduwen, maar dat deze schaduwen niet zo donker zijn dat 

kleur en detail in het gedrang komen. Op de foto aan de linkerkant zorgde de lagere lichthoek ervoor dat een kant van de toren 

meer verlicht werd en hielp de horizontale symmetrie te benadrukken. Op de foto rechts is de kleurverzadiging aanzienlijk 

verbeterd vergeleken met hoe deze boot eruit zou hebben gezien met middaglicht.

Helder ochtend- en avondlicht biedt misschien wel het meest compromis van elk verlichtingsscenario: het is niet zo neutraal 

gekleurd als het middaglicht, maar ook niet zo warm of intens als een zonsondergang of zonsopgang. Het is minder hard en komt 

uit een betere hoek dan het middaglicht, maar het is ook niet zo zacht en diffuus als schemering of bewolkte verlichting. Deze 

eigenschappen maken het een goed allround moment van de dag voor fotografie, maar ze lopen tegelijkertijd het risico dat je 

foto's te gewoon lijken, omdat je geen overdreven lichtkenmerken kunt gebruiken om kenmerken van je onderwerpen te 

benadrukken.

Hoewel ochtend- en avondlicht niet per se overdreven kwaliteiten in uw onderwerpen bieden, kan dit in uw 

voordeel werken. Voor veel onderwerpen kan deze middenwegverlichting precies goed zijn. Soms wilt u 

bijvoorbeeld iets meer contrast en minder warmte dan bij zonsondergang, of juist iets minder contrast en 

meer warmte dan 's middags.

gouden uur

Het uur net na zonsopgang, of net voor zonsondergang, heet de gouden 

uur, wordt doorgaans beschouwd als het meest wenselijke licht voor 

fotografie. Het wordt gekenmerkt door horizontaal licht dat lange 

schaduwen werpt en onderwerpen een warme gloed geeft, zoals 

weergegeven in Afbeelding 7-11 .

Zonsondergangen en zonsopgangen zorgen voor spannende en zeer gevarieerde verlichting, vooral omdat de 

verlichting sterk wordt beïnvloed door subtiliteiten in het weer. Wolken worden weergegeven met zonlicht voorbeeld 

van gouden uurlicht

dat van onderaf weerkaatst - als

in tegenstelling tot zonlicht dat van bovenaf erdoorheen wordt verspreid - waardoor de lucht mogelijk oplicht met een zacht, 

warm licht, zoals je kunt zien in figuur 7-12 .

Zonsopgangen en zonsondergangen zijn vaak spectaculair levendig in persoon, maar dit vertaalt zich niet altijd goed in een beeld. 

Om optimaal te profiteren van dit licht, moet u ervoor zorgen dat de automatische witbalans van uw camera een anders warm ogende 

scène niet neutraliseert, of dat de kleurverzadiging niet overdreven conservatief is om het risico van kleurknippen te minimaliseren. 

Ironisch genoeg is de tijd dat de verlichting het meest dramatisch is, ook het moment waarop de kans groot is dat je camera een 

beeld produceert dat je niet verwacht. Probeer meerdere foto's te maken, of gebruik gedeeltelijke of spotmeting om verwachte fouten 

met de standaardmeetmodus van uw camera te compenseren.

Hoewel zonsondergangen en zonsopgangen in theorie identiek zijn aan elkaar, zorgen weerpatronen er vaak voor dat ze verschillend zijn. 

Daarom verkiezen veel fotografen de ene situatie boven de andere. Sommigen vinden het gemakkelijker om te fotograferen tijdens 

zonsondergang in plaats van zonsopgang, omdat de lichtkwaliteit gestaag opbouwt voorafgaand aan een zonsondergang, zoals weergegeven 

in figuur 7-13 , waardoor de fotograaf meer tijd krijgt om zich voor te bereiden.

Afbeelding 7-11
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3 figuur 7-12

Foto's gemaakt op

gouden uur

5 figuur 7-13

Foto genomen

tijdens zonsondergang
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Anderen schieten liever tijdens zonsopkomsten, waar het licht vaak op zijn best begint en geleidelijk vervaagt. Wakker zijn en 

op locatie zijn voor een zonsopgang kan onpraktisch zijn, afhankelijk van waar je bent en de tijd van het jaar. De voordelen 

van zonsopgangfotografie zijn dat de scène meestal vrij is van mogelijk afleidende menigten en dat er een laaghangende mist 

of dauw op het gebladerte kan zijn. Zonsopkomsten hebben vaak ook een kalme, rustige kwaliteit - vooral bij scènes met water 

- die niet aanwezig is tijdens zonsondergangen.

TwiligHT, Dawn, enDusk

Bij zonsopgang en zonsondergang, die meestal worden beschreven als het half uur voor zonsopgang 

en na zonsondergang, is de lucht helder, maar er is geen direct zonlicht. De primaire lichtbron wordt 

in feite de hele lucht, waarbij de ene kant warm en roodachtig lijkt en de andere kant koel blauw of 

paars. Dit kan wonderbaarlijk zachte, veelkleurige verlichting produceren die een rustige, voorbeeld van 

schemering of schemerlicht

goede stemming voor onderwerpen, zoals weergegeven in afbeelding 7-14 .

Misschien wel het grootste nadeel van het werken met schemering is het gebrek aan contrast en omgevingslicht. Opnamen uit de 

hand zijn zelden mogelijk, en het bereiken van voldoende dieptegevoel vereist wellicht meer aandacht voor de compositie. Camera's 

overbelichten schemerscènes vaak wanneer automatische belichting wordt gebruikt - waardoor anders delicate kleuren mogelijk 

worden weggespoeld omdat schemering bijna nooit volledig witte objecten bevat.

Als je geluk hebt, wordt er een fenomeen genoemd alpenglow kan verschijnen (zie figuur 7-15 ). Dit is de rode of roze gloed in de lucht die het 

verst verwijderd is van de ondergaande zon. Alpenglow kan een nuttig effect zijn om de warmte van de lucht tot ver na zonsondergang te 

verspreiden.

afbeelding 7-14

figuur 7-15

een foto die

vangt alpenglow
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SHADED ANDOVERCAST

zonlicht

Schaduw- en bewolkt licht zien er meestal koel en zacht 

uit, omdat de lichtbron over de hele lucht is verspreid en 

geen direct zonlicht bevat. Texturen zien er daarom 

subtieler uit en reflecties op gladde oppervlakken zijn 

diffuser en gedempt. De kleur van licht wordt ook sterker 

beïnvloed door weerkaatst licht van objecten in de buurt. 

Onderwerpen die door bladeren worden gearceerd, 

kunnen bijvoorbeeld groen worden getint, zoals u kunt 

zien figuur 7-16 .

Veel fotografen schrikken terug voor dit soort verlichting, onder meer vanwege het lage contrast en de blauwachtige 

uitstraling van dit licht. Dit kan echter een vergissing zijn. Afhankelijk van de mate van bewolking, kan helder bewolkt licht 

ideaal zijn voor buitenportretten en dieren in het wild, zolang de koele witbalans wordt gecorrigeerd (zie figuur 7-17 ). Het 

werpt geen harde schaduwen over het gezicht van het onderwerp. Helder bewolkt licht kan ook close-upfotografie verbeteren, 

zoals bij bloemen, omdat het uiterlijk en de verzadiging van kleuren doorgaans verbeteren. Als alternatief kan licht met laag 

contrast beter zijn als het onderwerp zelf een hoog contrast heeft, zoals een onderwerp met zowel donkere als lichte kleuren.

figuur 7-16

voorbeeld van bewolkt licht

figuur 7-17

Foto's gemaakt bij bewolkt licht
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Een veel voorkomende truc is om grijze luchten uit een foto te houden, tenzij de wolken bijzonder humeurig en sterk gestructureerd zijn. Omdat 

schaduwen veel minder een rol spelen, kan het bereiken van voldoende diepte moeilijk zijn - net als tijdens de schemering - maar je hebt niet de 

aantrekkelijke pastelkleurige verlichting om dit te compenseren. Afbeeldingen die rechtstreeks uit de camera komen, zien er vaak blauwachtig uit, 

dus het wordt aangemoedigd om de witbalans achteraf aan te passen. Liberaal gebruik van contrasthulpmiddelen bij de nabewerking kan handig 

zijn als u het volledige toonbereik in een afdruk wilt gebruiken.

In figuur 7-17 , de afbeelding rechts vermijdt harde reflecties van alle glanzende oppervlakken en profiteert van een verbeterde 

kleurverzadiging. De afbeelding aan de linkerkant vermijdt harde schaduwen op een verder donker gezicht en profiteert van 

contrastverbetering bij de nabewerking.

ANDERE OMSTANDIGHEDEN

Het weer is in feite slechts een groot filter dat tussen de zon en uw onderwerp ligt. Aan de ene kant kan licht relatief 

warm en sterk plaatselijk zijn, zoals zonlicht van een heldere hemel. Aan het andere uiterste kan het licht koeler zijn 

en het onderwerp omhullen, zoals diffuus zonlicht door een dicht bewolkte lucht. De dikte en omvang van de 

bewolking bepalen hoe het weer uw afbeeldingen zal beïnvloeden.

Als de lucht gedeeltelijk bewolkt is, kunt u deze effectief gebruiken om uw scène met licht te schilderen - als u bereid bent te 

wachten tot wanneer u denkt dat het precies het juiste moment is (zie figuur 7-18 ). Gedeeltelijke bewolking kan een uitstekende 

kans zijn die vaak over het hoofd wordt gezien, vooral midden op de dag.

figuur 7-18

voordeel nemen van

selectief licht van

gedeeltelijk bewolkte lucht
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figuur 7-19

avondlicht tijdens

stormachtige luchten

Stormachtig weer kan licht met een extreem hoog contrast produceren, omdat regen de lucht van nevel en stof ontdoet. Zonsondergangen na 

een storm zijn vaak het meest dramatisch, deels omdat de lucht veel donkerder kan worden dan het land, wat een mooie contrastrijke 

achtergrond biedt voor onderwerpen die van voren worden verlicht, zoals te zien is in figuur 7-19 . Dit is ook wanneer de kans het grootst is 

dat regenbogen verschijnen.

Andere scenario's zijn mist, mist en nevel, die we hierna zullen bespreken. Deze situaties verminderen het contrast 

aanzienlijk - net als tijdens een bewolkte dag - en ze doen dit geleidelijk voor verder weg gelegen objecten.

mist, mis, anDHaze

Fotografie in mist, nevel of nevel kan uw onderwerpen een heerlijk humeurig en sfeervol gevoel geven. Het 

is echter ook heel gemakkelijk om foto's te maken die er flets en plat uitzien.

Mist vormt zich meestal halverwege tot laat in de avond en duurt vaak tot de volgende ochtend vroeg. Het is ook waarschijnlijker dat 

het zich in de buurt van het wateroppervlak vormt dat iets warmer is dan de omringende lucht. Hoewel de focus van de voorbeelden 

hier voornamelijk op mist ligt, zijn de fotografische concepten op dezelfde manier van toepassing op tomist en nevel.

Fotografie in de mist is heel anders dan fotografie bij helder weer. Scènes zijn niet langer per se 

duidelijk en gedefinieerd, en ze hebben vaak geen contrast en kleurverzadiging, zoals figuur 7-20 shows.
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figuur 7-20

voorbeeld van een foto die 

vervaagd lijkt

en onverzadigd vanwege

naar de mist

Mist is in wezen een natuurlijke softbox: het verstrooit 

lichtbronnen zodat hun licht afkomstig is uit een veel groter 

gebied. In vergelijking met plaatselijke lichtbronnen, zoals een 

straatlantaarn of licht van de zon op een heldere dag (zoals 

geïllustreerd in figuur 7-21 ), licht dat door mist wordt gefilterd, 

vermindert het contrast drastisch (zoals geïllustreerd in figuur 

7-22 ).

Scènes in de mist zijn slecht verlicht, waardoor vaak lange 

belichtingstijden nodig zijn. Bovendien zorgt mist ervoor dat de 

lucht meer reflecteert, wat de lichtmeter van uw camera kan 

misleiden om de belichting te verminderen. Net als bij fotografie 

in de sneeuw, vereist mist meestal een positieve 

belichtingscompensatie.

In ruil voor deze mogelijke nadelen kan mist een krachtig en 

waardevol hulpmiddel zijn om de diepte, belichting en vorm 

van uw onderwerpen te benadrukken. Door deze 

eigenschappen kunnen scènes mysterieus en uniek humeurig 

aanvoelen - een vaak ongrijpbare maar gewilde prijs voor 

fotografen. De truc is om te weten hoe je gebruik kunt maken 

van de unieke kenmerken van de mist zonder dat die 

kenmerken ook afbreuk doen aan je onderwerp.

Gelokaliseerd

lichtbron

figuur 7-21

een lamp of de zon op een heldere dag (hoog contrast)

Gedistribueerd

lichtbron

figuur 7-22

Licht in de mist, nevel of mist (laag contrast)
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emPHasizingDePTH

Naarmate objecten steeds verder van uw camera verwijderd worden, worden ze niet alleen kleiner, maar verliezen ze ook het 

contrast - soms behoorlijk dramatisch, zoals weergegeven in figuur 7-23 .

Dit kan een zegen en een vloek zijn: het overdrijft het verschil tussen objecten dichtbij en veraf, maar maakt het ook 

moeilijk om objecten op afstand te fotograferen. Een dramatische vuurtoren waarvan je verwachtte dat die het 

brandpunt van een compositie zou zijn, kan bijvoorbeeld vervaagd en onverzadigd lijken omdat hij zo ver weg is dat de 

waas het gereflecteerde licht heeft verstrooid.

Het voorbeeld in figuur 7-24 toont minstens vier lagen bomen die terug naar de verre brug lopen. Merk op hoe 

zowel kleurverzadiging als contrast dramatisch afnemen bij elke opeenvolgende laag. De verste laag, bij de brug, 

is teruggebracht tot een zacht silhouet, terwijl de dichtstbijzijnde laag bijna volledige kleur en contrast heeft.

Hoewel er geen vaste regels zijn voor fotograferen in de mist, is het vaak handig om ten minste een deel van uw onderwerp 

dicht bij de camera te hebben. Op deze manier kan een deel van uw afbeelding een hoog contrast en kleur bevatten, wat 

aangeeft hoe al het andere eruit zou zien zonder de mist. Gelaagdheid voegt wat tonale diversiteit toe aan de scène.figuur 7-23

zuidwestkust van

Sardinië in de nevel
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figuur 7-24

Wiskundige brug in Queens 'College, Cambridge, VK

BENADEREND LICHT

Door de waterdruppels in mist of nevel wordt het licht veel meer verspreid dan anders het geval zou zijn. Dit verzacht het licht aanzienlijk, 

maar maakt ook zichtbare lichtstrepen van geconcentreerde of gerichte lichtbronnen, zoals weergegeven in figuren 7-25 en 7-26 . Een 

klassiek voorbeeld van dit fenomeen is wanneer een foto wordt gemaakt in een bos tijdens een vroege ochtendmist; als de camera naar 

binnenkomend licht kijkt, werpen de bomen een schaduw en creëren ze stralen die naar beneden schieten in de zware ochtendlucht.

In het voorbeeld in figuur 7-25 , lichte strepen zijn duidelijk zichtbaar vanuit een open raam en bij de brug waar een grote 

boom gedeeltelijk een oranje lamp blokkeert. De zichtbaarheid van lichte strepen is echter vaak erg gevoelig voor de 

camerapositie; Als de camera bijvoorbeeld een paar meter naar achteren werd bewogen, waren de strepen van het raam 

niet meer zichtbaar.

De truc om de meest uitgesproken lichtstralen te maken, is het plannen van uw uitkijkpunt. Lichtstralen zullen het duidelijkst 

zijn als uw camera zich op een plaats bevindt waar de lichtbron vanuit uw standpunt nauwelijks wordt belemmerd. Dit 

"off-angle" perspectief zorgt ervoor dat het verstrooide licht zowel helder als goed gescheiden is van de omringende 

schaduw.
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Aan de andere kant, als de mist erg dicht is of de lichtbron extreem intens en geconcentreerd is, zullen de 

lichtstralen duidelijk zichtbaar zijn, onafhankelijk van het uitkijkpunt.

Het voorbeeld in figuur 7-26 werd genomen in lucht die niet zichtbaar mistig was, maar de lichtbronnen waren extreem intens en 

geconcentreerd. Het diffuse licht was helderder ten opzichte van de lucht omdat de opname na zonsondergang was gemaakt.

figuur 7-25

Uitzicht op King's College 

Bridge fromQueens '

College, Cambridge, VK

figuur 7-26

torenspitsen boven de

ingang van de koning

College, Cambridge

tijdens BBC-verlichting van 

King's Chapel voor het 

jongenskoor
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sHaPes en silHoueTTes

Mist kan de vorm van onderwerpen benadrukken omdat het hun textuur en contrast bagatelliseert. Vaak kan het onderwerp zelfs 

worden teruggebracht tot niets meer dan een eenvoudig silhouet, zoals je kunt zien in figuur 7-27 .

Hier is de omtrek van de zwaan gedefinieerd omdat de laaggelegen mist bijna de hele achtergrond heeft weggespoeld. De 

heldere mistachtergrond staat in schril contrast met de donkerder gesilhouetteerde zwaan.

Belicht op basis van de mist - niet het onderwerp - als u wilt dat het onderwerp eruitziet als een silhouet. Een andere mogelijkheid is om 

negatieve belichtingscompensatie te gebruiken om ervoor te zorgen dat onderwerpen niet te licht worden.

U moet ook goed letten op de relatieve positie van objecten in uw scène om er zeker van te zijn dat de contouren van objecten 

elkaar niet onbedoeld overlappen. In het voorbeeld in figuur 7-28 , het dichtstbijzijnde object - een gietijzeren poort - valt veel 

meer op dan het anders zou doen tegen deze verwarde achtergrond van boomtakken. Achter deze poort is elk boomsilhouet 

zichtbaar alsof het gelaagd is, omdat de takken steeds zwakker worden naarmate ze verder van de camera verwijderd zijn.

1 figuur 7-27

zwaan 's nachts op de 

rivier de Cam,

Cambridge, VK

3 figuur 7-28

achterpoort ingang

naar Trinity College,

Cambridge, VK

7: WERK MET NATUURLIJKE LICHT EN WEER 159



figuur 7-29

Mount rainier pauze-

ing door de wolken, Washington, 

Verenigde Staten

FOTOGRAFIE VANUIT

Misschien heb je wel eens gehoord van het gezegde "het is moeilijk om van binnenuit een bos te fotograferen". Dit komt omdat het 

moeilijk kan zijn om een   gevoel van schaal te krijgen door een cluster bomen te fotograferen. Je moet buiten het bos gaan om de 

grenzen te zien en perspectief te krijgen.

Op dezelfde manier kan het nuttig zijn om buiten de mist te komen. Zo leg je de unieke atmosferische effecten 

van mist of nevel vast zonder de contrastverlagende nadelen. Mist, van een afstand, is eigenlijk niets meer dan 

laaggelegen bewolking (zie figuur 7-29 ).

Timing DE mist voor maximale onPacT

Net als bij fotograferen bij weer en wolken, kan de timing van het maken van een foto in de mist een groot verschil maken met 

hoe het licht verschijnt. Afhankelijk van het type mist, kan het in bosjes bewegen en met de tijd variëren in dikte en dichtheid. 

Deze verschillen kunnen moeilijk op te merken zijn als ze langzaam optreden, omdat onze ogen zich aanpassen aan het 

veranderende contrast. In

figuur 7-30 , merk op hoe de brugscène in slechts zes minuten veranderde.
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figuur 7-30

Eerste foto (boven)

en een foto zes minuten 

later (onder)
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Mist kan het uiterlijk van een onderwerp drastisch 

veranderen, afhankelijk van waar het zich bevindt en 

hoe dicht het op die locatie is. Wanneer u mistige 

scènes fotografeert, is de textuur van de mist een 

belangrijke overweging. Zelfs als je de foto timt voor 

wanneer er een interessante verspreiding is, behoudt 

de mist zijn textuur mogelijk niet

als de belichtingstijd te lang is. Over het algemeen moet de 

sluitertijd korter zijn dan een seconde om te voorkomen dat de 

textuur van de mist van vorm verandert of wordt 

gladgestreken, zoals weergegeven in figuur 7-31 .

U kunt mogelijk wegkomen met langere belichtingstijden 

wanneer de mist langzaam beweegt of wanneer uw 

onderwerp niet veel wordt vergroot. figuur 7-32 toont 

een voorbeeld van zo'n scène.

Hoewel de kortere belichtingstijd de beweging van de mist 

veel beter bevriest, heeft het ook een aanzienlijke invloed op 

de hoeveelheid beeldruis bij 100 procent bekijken. Ruis kan 

een veelvoorkomend probleem zijn bij mistfotografie, omdat 

de kans op mist het grootst is in de late avond tot en met de 

vroege ochtend wanneer er weinig licht is, en het vermindert 

de hoeveelheid licht die de camera bereikt na weerkaatsing 

van het onderwerp aanzienlijk. Om het zwakke licht te 

compenseren, moet de ISO worden verhoogd of de 

belichtingstijd worden verlengd; daarom is het misschien niet 

mogelijk om de beweging van de mist te bevriezen als u ook 

lawaai wilt vermijden.

figuur 7-31

kortere belichtingstijd (1 seconde)

figuur 7-32

Langere belichtingstijd (30 seconden)

Pas op voor conDensaTie

Als er water uit de lucht condenseert, zoals in opnameomstandigheden vergelijkbaar met figuur 7-33 ,

u kunt er zeker van zijn dat er ook water zal condenseren op het oppervlak van uw lens en mogelijk in uw camera. Als uw 

camera een temperatuur heeft die vergelijkbaar is met de lucht en de mist niet te dicht is, merkt u wellicht helemaal geen 

condensatie. Aan de andere kant, als u uw camera eerder binnen had en het buiten warmer is, kunt u aanzienlijke 

condensatie verwachten.
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figuur 7-33

zonsondergang boven de wolken op 

Mount Baldy, Los

angeles, Californië, VS.

Beperk condensatie die wordt veroorzaakt door van binnen naar buiten te gaan, plaats uw apparatuur in een plastic zak en 

zorg ervoor dat deze luchtdicht is afgesloten voordat u naar buiten gaat. U kunt de verzegelde zak dan mee naar buiten 

nemen, wachten tot de items in de zak aan de temperatuur zijn aangepast en vervolgens de zak openen. Voor grote 

cameralenzen met veel elementen kan dit 30 minuten of langer duren als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 

groot is.

Helaas is soms een beetje condensatie onvermijdelijk. Zorg ervoor dat u een lensdoekje meeneemt om de lens schoon te vegen.

samenvatting

Dit hoofdstuk vat de verschillende manieren samen waarop het weer en de tijd van de dag de belichting van je foto's kunnen 

beïnvloeden. Je hebt geleerd hoe de warmte, richting en het contrast van licht over het algemeen als gunstig worden beschouwd 

tijdens het gouden uur, maar ook dat elk verlichtingsscenario unieke creatieve mogelijkheden biedt. Je hebt ook verschillende speciale 

technieken onderzocht om optimaal gebruik te maken van foto's die zijn gemaakt in de mist, nevel of nevel. In zijn geheel genomen 

zou dit hoofdstuk de kern van je fotografische intuïtie moeten vormen - een universele vaardigheid die onafhankelijk is van het 

cameratype.

In het volgende hoofdstuk gaan we onderzoeken wat er gebeurt als je controle hebt over de grootte, positie en 

intensiteit van je lichtbronnen bij portretfotografie.
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8
Inleiding tot

Portretverlichting

Goede verlichting is een cruciaal onderdeel van portretten. Het is ook gemakkelijk te herkennen, zelfs door de 

toevallige toeschouwer. Ondanks deze schijnbare eenvoud, vereist het weten hoe u licht moet gebruiken om 

een   gewenste look te bereiken een dieper begrip. In dit hoofdstuk leer je eerst hoe een enkele lichtbron je 

onderwerpen kan beïnvloeden. Dan zul je zien hoe het toevoegen van een tweede lichtbron die controle kan 

verfijnen.

Merk op dat dit hoofdstuk zowel 3D-gerenderde portretten (met dank aan Nikola Dechev) als feitelijke onderwerpportretten in een 

studio-omgeving gebruikt. Waar van toepassing hebben we ervoor gekozen om gerenderde afbeeldingen te gebruiken om subtiele 

lichtverschillen duidelijker te illustreren dan anders mogelijk zou zijn met een echt model of mannequin. Dergelijke gerenderde 

afbeeldingen zijn vooral belangrijk wanneer de uitdrukking van het onderwerp identiek moet blijven, zelfs wanneer de plaatsing en de 

grootte van het licht aanzienlijk moeten variëren.

Merk ook op dat de real-life foto's bedoeld zijn om het effect van verlichting te accentueren en niet noodzakelijkerwijs ideale 

lichtomstandigheden of het uiterlijk van het onderwerp weerspiegelen. Bovendien worden dergelijke foto's meestal ook achteraf 

bijgewerkt in bewerkingssoftware, afhankelijk van de artistieke bedoeling. Bijwerkingen kunnen zijn: het verbeteren van de 

huidtextuur, huidreflecties, diepe schaduwen, enzovoort. De afbeeldingen in dit hoofdstuk zijn echter niet bewerkt om te 

demonstreren hoe belichting alle kenmerken van het onderwerp beïnvloedt, ongeacht of deze effecten wenselijk zijn.
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EEN ENKELE LICHTE SOURCE GEBRUIKEN

De primaire verlichtingsbron wordt meestal de hoofd of sleutel licht. Hoewel extra lichten kunnen 

worden toegevoegd om een   portret te verbeteren, wordt de belangrijkste verlichting onafhankelijk 

beschouwd. Dit is geweldig als je portretbelichting probeert te leren, omdat het betekent dat je licht 

voor licht het proces gemakkelijker kunt maken. Als u besluit om extra lampen toe te voegen, is alles 

wat u hier leert nog steeds van toepassing.

Slechts twee eigenschappen bepalen het uiterlijk van licht op een onderwerp: de kleur en distributie. Voor 

dit hoofdstuk ga ik ervan uit dat u wilt dat het licht er natuurlijk uitziet en overeenkomt met het daglicht, dus 

daar zullen we ons op concentreren distributie,

wat verwijst naar de positionering en intensiteit van het licht ten opzichte van een onderwerp. Voor 

een bepaalde lichtbron kunnen we de distributie scheiden in twee gemakkelijk hanteerbare 

kenmerken: richting en schijnbare grootte.

Richting verwijst naar waar het licht vandaan komt en regelt de locatie van schaduwen en 

hooglichten op het onderwerp. Schijnbare grootte

verwijst naar hoe groot een lichtbron lijkt vanuit het perspectief van het onderwerp, en 

het regelt de hoeveelheid contrast.

Zoals je snel zult leren, Figuur 8-1 toont een minder flatteus portret omdat de richting 

en grootte van de lichtbron harde, onrealistische opwaartse schaduwen werpen in 

vergelijking met Figuur 8-2 , wat een meer traditionele portretverlichting demonstreert.

Hoewel deze kenmerken eenvoudig en controleerbaar zijn, kunnen verschillende 

combinaties een breed scala aan effecten op het onderwerp creëren. Verlichting kan 

voorspelbaarder worden als je voor elke kwaliteit een intuïtie ontwikkelt.

Figuur 8-1

Onflatteuze portretverlichting

moeilijk vs. soFt liGht

Wanneer fotografen 'lichtkwaliteit' beschrijven of verwijzen naar licht als 'hard' of 'zacht', 

verwijzen ze in feite naar de schijnbare grootte van de lichtbron. Deze relatie is misschien 

wel de meest voorkomende oorzaak van slechte portretverlichting. tabel 8-1 beschrijft de 

kenmerken en veelvoorkomende oorzaken van hard licht versus zacht licht.

Figuur 8-2

Betere portretverlichting

tabel 8-1 Kenmerken en veelvoorkomende oorzaken van hard versus zacht licht

harder liGht soFter licht

lichte grootte Kleiner Groter

schaduwen / hiGhliGhts Abrupt Geleidelijk

soorten sUnliGht Direct Bewolkt, schaduw

soorten Flash Direct Stuitert, diffuus
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Zoals je aan de tafel kunt zien, kunnen het type zonlicht, flitser en studioverlichting allemaal de hardheid of zachtheid 

van licht beïnvloeden. Hoewel te veel van alles schadelijk kan zijn, hebben portretten meestal baat bij zachtere 

belichting, zoals u geleidelijk kunt zien in Figuur 8-3

door 8-5 .

Figuur 8-3

Harde verlichting

Figuur 8-4

Zachter licht

Afbeelding 8-5

nog zachtere verlichting
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De grotere en kleinere lichtbronnen worden genoemd zacht en moeilijk, respectievelijk vanwege de manier waarop ze de randen 

van schaduwen en hooglichten weergeven. Een grotere lichtbron "wikkelt" licht effectief rond het onderwerp; een bepaald gebied 

van het onderwerp zal daarom waarschijnlijk op zijn minst enige directe verlichting ontvangen, wat resulteert in zachtere 

schaduwen. Met een kleinere lichtbron ontvangt een bepaald gebied van het onderwerp meestal al het of geen directe licht, 

waardoor veel diepere schaduwen ontstaan. Merk ook op hoe lichtgrootte even transformerend is voor de overgangen van 

hooglichten: hoe harder het licht, hoe helderder en abrupter de haarreflecties in deze figuren.

Lichtformaat bepaalt niet alleen het uiterlijk van grootschalige tinten; het heeft ook invloed op de zichtbaarheid van textuur, 

zoals weergegeven in Figuren 8-6 en 8-7 . Poriën, puistjes, rimpels en andere details in het gezicht worden allemaal 

duidelijker bij hard licht. Hard licht vergroot ook de kans op harde directe reflecties.

Afbeelding 8-6

Harder licht benadrukt textuur.

Figuur 8-7

Zachter licht mengt de textuur.

De belangrijkste truc om zachter licht te bereiken, is te begrijpen dat direct licht moeilijk is, maar dat wanneer dit 

licht terugkaatst of door objecten reist, het diffuus en zachter wordt. Fotografen gebruiken dit concept om het 

meeste te halen uit anders fel licht. Hier zijn enkele tips om hard licht zachter te maken:

e Gebruik een diffuser. Plaats een groter doorschijnend object tussen uw onderwerp en het licht

bron. Dit kan het gebruik van een lampenkap zijn of het hangen van een wit laken of gordijn over een open raam dat 

direct licht ontvangt.

Gebruik weerkaatst of gereflecteerd licht. Plaats uw onderwerp zo dat het alleen weerkaatst of gereflecteerd licht ontvangt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het verplaatsen van thema iets verder van een open raam (net buiten de directe stralen) of het richten van uw flitser op 

een nabijgelegen muur of plafond.

In beide gevallen, omdat je uiteindelijk veel minder licht krijgt, kan het zijn dat het onderwerp een langere belichtingstijd of een helderdere 

flits nodig heeft.

e
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Aan het andere uiterste kan een lichtbron te zacht zijn, hoewel dit een veel minder voorkomende situatie is. Sommigen 

vinden foto's die in de schaduw zijn gemaakt, bijvoorbeeld te vlak, omdat indirect licht van overal naar binnen valt. Zo'n 

licht is in feite erg groot en kan alle schaduwen uitwissen. Andere voorbeelden van zeer zacht licht zijn portretten in de 

mist of buiten op een volledig bewolkte dag.

Hoe zacht "te zacht" is, hangt echt af van de look die u probeert te bereiken, want of verlichting als zacht wordt beschouwd, is 

relatief en kan variëren afhankelijk van de fotograaf of toepassing, tenzij de verlichting extreem is. Bijvoorbeeld, hoewel Afbeelding 

8-5 gebruikt zeer zachte verlichting, waardoor velen het resultaat kunnen beschouwen als een aantrekkelijke look voor 

glamourportretten. Dit hoofdstuk verwijst daarom naar licht als ‘zachter’ of ‘harder’ in vergelijking met een referentie in plaats van 

te proberen een norm vast te stellen voor wat in het algemeen als ‘zacht’ of ‘hard’ licht wordt beschouwd.

afstand en schijnbare grootte

We hebben vastgesteld dat de lichtgrootte correleert met de hardheid of zachtheid van licht, maar het is niet echt de fysieke 

grootte van de lichtbron die ertoe doet, alleen de duidelijk grootte, vanuit het perspectief van het onderwerp. De combinatie van 

afstand en grootte bepaalt uiteindelijk de schijnbare grootte, omdat een klein licht dat erg dichtbij is, gemakkelijk groter kan lijken 

vanuit het perspectief van het onderwerp dan een groot licht dat ver weg is.

Over het algemeen maakt het dichterbij brengen van een licht het zachter, omdat dit licht het onderwerp vanuit een 

grotere reeks hoeken raakt, zelfs als het licht zelf onveranderd blijft. Evenzo is het tegenovergestelde ook waar: direct 

zonlicht is hard licht, ook al is de zon fysiek enorm. De zon is zo ver weg dat het licht ons effectief vanuit één richting 

bereikt.

Als u een lamp dichterbij beweegt, wordt het onderwerp ook helderder. Als dit uw primaire lichtbron is, verandert het uiterlijk van uw 

portret mogelijk niet zo veel, behalve misschien dat het een beetje zachter wordt, maar de belichtingstijd of flitsintensiteit kan worden 

verlaagd om dit te compenseren. Als echter veel van het licht van uw onderwerp voorheen omgevingslicht was, kan het dichterbij 

bewegen van een lichtbron de invloed van andere lichtbronnen (bijvoorbeeld omgevingslicht) verminderen. Dit heeft de potentie om 

het algemene licht moeilijker te maken omdat het meer van één locatie zal komen.

Figuur 8-8 en 8-9 laten zien hoe de afstand van een lichtbron het uiterlijk van een onderwerp beïnvloedt. Merk op hoe de lichtbron die dichterbij 

het onderwerp is, het onderwerp lichter maakt ten opzichte van de achtergrond, terwijl de verlichting van het onderwerp een beetje zachter 

wordt.

Dichtere lichtbronnen verlichten het onderwerp ook ongelijkmatiger, omdat verschillende delen van het onderwerp relatief 

dichterbij of verder van het licht komen te staan. De andere kant van het onderwerp is bijvoorbeeld misschien maar 5 procent 

verder verwijderd van een verre lichtbron dan de nabije kant van het onderwerp, maar die relatieve afstand kan 50 procent 

worden als de lichtbron van dichtbij wordt bewogen. Hierdoor zou de andere kant van het onderwerp veel donkerder worden 

ten opzichte van de andere delen van het onderwerp.
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Figuur 8-8

Onderwerp uiterlijk

met verder gelegen lichtbron

Figuur 8-9

Onderwerp uiterlijk

met dichtbijgelegen lichtbron

Deze ongelijke verlichting kan echter ook in uw voordeel worden gebruikt. Een lichtbron die dichter bij het onderwerp wordt 

geplaatst, kan mogelijk een betere scheiding tussen onderwerp en achtergrond bereiken, omdat het onderwerp veel 

helderder wordt ten opzichte van de achtergrond. Aan de andere kant kan dit ook meer scheiding creëren dan gewenst als 

de achtergrond en het onderwerp al goed gescheiden zijn.

LICHTRICHTING

Om de juiste verlichtingsrichting te vinden, moet de fotograaf een evenwicht vinden tussen verschillende potentieel 

concurrerende overwegingen. Dit omvat meestal zowel het uitbeelden van een gevoel van diepte als het op een aangename 

manier weergeven van gelaatstrekken.

gevoel van diepte

Het creëren van diepte is een belangrijk onderdeel van het maken van realistisch ogende portretten, omdat het helpt om een   

tweedimensionaal beeld een meer driedimensionaal gevoel te geven. Ons gevoel voor diepte werkt echter niet erg goed, tenzij het 

licht ons onderwerp vanuit de goede richting raakt.

Afbeelding 8-10 laten zien hoe verschillende lichtrichtingen de perceptie van de diepte van een bol beïnvloeden.
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Afbeelding 8-10

Voorverlichting (links), 

zijverlichting (midden), boven-

zijverlichting (rechts)

Merk op hoe de verlichting aan de bovenzijde de vorm in het algemeen meer driedimensionaal doet lijken dan voor- 

of zijverlichting. Ditzelfde principe geldt voor portretten, maar gelukkig kan de onregelmatige geometrie van een 

gezicht nog steeds driedimensionaal lijken met een breder scala aan lichtrichtingen.

Naast iemands hoofd als een heel gat, kunnen individuele gelaatstrekken unieke schaduwen en highlights hebben. Deze verschillen 

verdienen bijzondere aandacht. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wordt voorkomen dat de neus van een onderwerp een lange schaduw 

uitstraalt om te voorkomen dat deze groter lijkt dan hij is, of dat u ervoor kunt kiezen om de schaduwen onder de ogen van het onderwerp te 

verzachten zodat ze er minder vermoeid uitzien. Verlichting aan de bovenkant, of verlichting van linksboven of rechtsboven, kan deze en 

andere ongewenste effecten veroorzaken als deze niet zorgvuldig wordt geplaatst.

rembrandt liGhtinG

Een klassieke manier om zowel een gevoel van diepte als een flatteus uiterlijk te bereiken, is 

door het licht zo te plaatsen dat het een verlichtingsdriehoek creëert op de wang die het verst 

van de lichtbron verwijderd is. Deze stijl wordt vaak genoemd Rembrandt verlichting, en we 

noemen deze vorm de key driehoek.

Afbeelding 8-11 toont een voorbeeld van de sleuteldriehoek waar u naar moet streven als een 

Rembrandt-verlichtingsstijl gewenst is.

U kunt de sleuteldriehoek gebruiken als richtlijn om de verlichting te beperken tot een smaller 

bereik van hoeken. Als de sleuteldriehoek afwijkt van deze vorm, moet u wellicht enkele 

aanpassingen maken (weergegeven in

Afbeelding 8-12 ). Als de sleuteldriehoek bijvoorbeeld naar beneden is gericht, betekent dit dat het 

licht zich te dicht bij de voorwaartse richting van het onderwerp bevindt en dat het waarschijnlijk niet 

voldoende diepte geeft, aangezien de meeste schaduwen voor het perspectief van de camera 

verborgen zijn.

Als een sleuteldriehoek te smal is, betekent dit dat het licht te ver naar de zijkant van het 

onderwerp staat, waardoor de neus groter kan lijken door

Het wierp een langere schaduw of liet een aanzienlijk deel van het gezicht achter Afbeelding 8-11

in de schaduw. Dit is echter misschien het minst nageleefd van alle

belangrijke driehoek richtlijnen.

Illustratie van hoe de sleuteldriehoek op een onderwerp kan verschijnen
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Afbeelding 8-12

voorbeelden van hoe het onderwerp eruitziet als de lichtbron 

verticaal of horizontaal wordt verplaatst in vergelijking met 

Rembrandt-verlichting

Hoger

In de richting van FronT

Sleutel TrIangLe

Op weg naar SIde

Lager
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Een te korte sleuteldriehoek kan erop duiden dat het licht te hoog of te laag is, dus het licht veroorzaakt waarschijnlijk 

respectievelijk schaduwen onder de ogen of een gebrek aan schaduwdefinitie langs de kaaklijn. Onderstaande verlichting wordt 

vaak gebruikt voor onooglijke wezens in films of om een   beangstigend gezicht te creëren bij het vertellen van een eng verhaal 

(zoals wanneer je een zaklamp onder je kin houdt).

Houd er rekening mee dat het exacte uiterlijk van de sleuteldriehoek sterk zal variëren, afhankelijk van de gezichtsstructuur en 

uitdrukking van het onderwerp, dus dit is slechts een ruwe richtlijn.

technische notitie

Loop verlichting is een andere populaire (en meest gebruikte) portretstijl die vergelijkbaar is met Rembrandt-verlichting. Het is 

gebaseerd op het verschijnen van de schaduw onder de neus van het onderwerp, die een "lusvormige" diagonale schaduw 

produceert die niet volledig doorloopt tot de schaduwen aan de andere kant van het gezicht.

Zoals bij elke regel zijn er uitzonderingen. Een portret in zijaanzicht heeft bijvoorbeeld geen sleuteldriehoek nodig om een   gevoel van 

diepte over te brengen als er extra schaduwen zichtbaar zijn geworden aan de zijkant van het gezicht (zoals in Afbeelding 8-12 ).

Bovendien is Rembrandt-verlichting maar een van de vele stijlen, en is elk onderwerp een beetje anders. U wilt bijvoorbeeld af van 

Rembrandt-verlichting en kiezen voor harde zijverlichting om amans gezichtshaar te accentueren of om symmetrie over te brengen door 

slechts de helft van het gezicht te verlichten. De sleutel is te weten hoe u licht kunt gebruiken om diepte, vorm of textuur te benadrukken, 

afhankelijk van uw artistieke bedoeling. Korte verlichting en brede verlichting zijn twee andere veel voorkomende verlichtingsstijlen. Deze 

worden gebruikt wanneer het gezicht van het onderwerp zich in een hoek ten opzichte van de camera bevindt. Korte verlichting verlicht 

het volledige gezicht en laat de nabije kant van het hoofd in de schaduw, terwijl brede verlichting de nabije kant van het hoofd en gezicht 

verlicht maar de andere kant van het gezicht in schaduw laat, zoals respectievelijk in Figuur 8-13 en 8-14 .

Afbeelding 8-13

Korte verlichting

Afbeelding 8-14

Brede verlichting
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Figuur 8-15

voorbeeld van een open raam dat kan worden gebruikt als zacht 

licht voor een onderwerp in de buurt
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Kortom, het gebruikelijke doel van portretverlichting is om zachter licht te bereiken. Dit is bijna altijd flatterend omdat het de 

gelaatstrekken van een onderwerp er gladder uitziet en de huidtextuur zachter. Om zachter licht te bereiken, moet de 

schijnbare grootte van de lichtbron groter worden gemaakt. Dit kan worden gedaan door een van de volgende methoden te 

gebruiken:

e Het licht dichterbij brengen

e De fysieke grootte van het licht vergroten

e Het licht weerkaatsen of verstrooien

Soms is het mogelijk om het schijnbare licht groter te maken met het beschikbare licht. U kunt bijvoorbeeld vaak een 

lichtkwaliteit bereiken die vergelijkbaar is met dure apparatuur door onderwerpen in indirect zonlicht te fotograferen, 

zoals het licht bij grote, open ramen (zie

Figuur 8-15 ).

De keuze van de verlichtingsrichting is beslist subjectiever dan alleen het gebruik van hard of zacht licht. Twee 

lichtoriëntaties worden doorgaans als ongewenst beschouwd: verlichting van onderaf en direct van voren. De eerste lijkt 

niet natuurlijk, en de laatste vernietigt het gevoel van diepte van het portret. Over het algemeen wilt u uw onderwerp in 

een flatterend daglicht zien, maar elk onderwerp is uniek en heeft wellicht een andere behandeling nodig.

Ongeacht de keuzes, de sleutel is om je artistieke intentie in het begin voor te stellen en vervolgens je verlichtingsopstelling aan te 

passen om dat doel te bereiken.

VUL VERLICHTING

Een tweede lichtbron toevoegen, meestal een licht invullen of invulflits - kan de portretverlichting aanzienlijk verbeteren. Het 

vermindert de diepte van schaduwen en verzacht het uiterlijk van gelaatstrekken, zoals u kunt zien Figuur 8-16 . Het beste van 

alles is dat een invullicht eenvoudig te maken is met een eenvoudige flitser op de camera of een reflector. Een tweede lichtbron 

kan echter net zo goed portretten schaden. Door de locatie en intensiteit van het invullicht te regelen, kunt u de gewenste 

portretweergave creëren.

Figuur 8-16

Hard bovenlicht zonlicht

(links), zonlicht met invulflits 

(rechts)
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EEN TWEEDE LICHTE SOURCE TOEVOEGEN

Zoals je net hebt geleerd, zijn de belangrijkste overwegingen bij een enkele lichtbron de richting en de schijnbare grootte. Hoewel 

grootte en richting hetzelfde effect hebben met een tweede lamp, worden ze doorgaans niet op dezelfde manier bestuurd als het 

hoofdlicht. In plaats daarvan passen we meestal de relatieve verlichting van het secundaire licht aan in vergelijking met het 

hoofdlicht. Dit bepaalt hoeveel het tweede licht de schaduwen zal opvullen die het hoofdlicht creëert, en dit is precies waarom een  

 secundair licht gewoonlijk het invullicht of invulflits wordt genoemd.

Bijvoorbeeld, Figuur 8-17 en 8-18 illustreren het principe van het gebruik van een invulflits om de schaduwen in te vullen die door direct 

zonlicht worden gecreëerd.

Vul de flitser

Direct

namiddag
zonlicht

Direct

namiddag
zonlicht

Afbeelding 8-17

Hard bovenlicht zonlicht

Figuur 8-18

Een invulflits gebruiken om een   anders fel belicht onderwerp te balanceren

Misschien is het meest voorkomende lichtscenario bij portretfotografie buitenshuis om een   flitser op de camera te gebruiken als 

invullicht en om zonlicht als hoofdlicht te gebruiken. In de studio zou je ook een tweede flitser of omgevingslicht kunnen gebruiken 

als invullicht en een flitser als hoofdlicht. Er zijn veel mogelijkheden. De sleutel is om te weten hoe je de kwaliteiten van je vullicht 

kunt beheersen, ongeacht welke bron wordt gebruikt om het te creëren.

Flash- en Fill-verlichtingsverhoudingen

De voorwaarden flitsverhouding en licht invullen verhouding beschrijf het relatieve aandeel licht dat afkomstig is van de hoofd- en 

secundaire lichtbron, wat effectief het algehele contrast bepaalt. Een waarde van 1: 4 betekent bijvoorbeeld dat het invullicht een kwart 

van de intensiteit van het hoofdlicht is. Meer uitgebalanceerde verhoudingen produceren zwakkere schaduwen. Figuur 8-19 laat zien hoe 

verschillende invullichtverhoudingen het uiterlijk van een onderwerp beïnvloeden.

Portretten zien er doorgaans aangenamer uit met een flitsverhouding van bijna 1: 2. Bij deze verhouding is het invullicht sterk 

genoeg om subtiele schaduwen te produceren, maar niet zo sterk dat het schaduwen volledig elimineert, waardoor het onderwerp er 

vlak uitziet.

U moet echter altijd op uw hoede zijn voor regels in fotografie. In feite is minder invullicht een populaire keuze voor donkere, ingehouden 

portretten met goed gedefinieerde schaduwen. Evenzo kan er meer invullicht nodig zijn om een   helderder, hoge sleutel stijl, 

of gewoon om een   zachter uiterlijk te geven (zoals stijlen die worden gebruikt voor het fotograferen van baby's). Bij twijfel is 

de verhouding 1: 2 een veilig uitgangspunt.
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0: 1

(geen invullicht)

1: 8–1: 2

(zwakker invullicht)

1: 2-1: 1

(sterker invullicht)

0: 1 1: 8 1: 4 1: 2 1: 1

Figuur 8-19

Invullichtverhouding en uiterlijk van het onderwerp

De terminologie kan een beetje verwarrend zijn, omdat een invullichtverhouding verwijst naar de verhouding tussen de 

secundaire en primaire lichtbronnen, terwijl de flitsverhouding verwijst naar de verhouding tussen het licht van de flitser en het 

omgevingslicht. Tomake doet erger, soms beschrijft de verhouding het totale licht (omgeving + flits) vergeleken met de flits 

alleen. Het is handig om te onthouden dat, hoewel de getallen in de verhouding soms worden omgekeerd, het kleinere getal 

altijd verwijst naar het invullicht.

Vul de locatie in

In tegenstelling tot de hoofdlichtbron, is de eenvoudigste locatie voor een invullicht dichtbij het gezichtsveld van de camera ( op de as), maar niet 

zo dichtbij dat het in uw afbeelding verschijnt. In die positie zijn eventuele schaduwen die door het invullicht worden geworpen, niet zichtbaar 

vanuit het perspectief van de camera, zelfs niet als deze schaduwen hard lijken vanwege de kleine omvang van de bron. In tegenstelling tot de 

hoofdlichtbron, waar het doel vaak is om aangename schaduwen en dimensionaliteit toe te voegen, is het doel van vullende verlichting om het 

hoofdlicht te verzachten zonder dat de kijker weet dat dit is gebeurd. Misschien is de gemakkelijkste manier om dit type invullicht te bereiken, het 

gebruik van een ingebouwde flitser of flitser op de camera, zoals weergegeven in Figuur 8-20 .

Aan de andere kant geeft een invullicht op de as u geen controle over waar het zich bevindt en heeft het een grotere kans op het 

produceren van directe reflecties, die u wilt vermijden. Om dit te omzeilen, gebruiken veel fotografen een invullicht dat het onderwerp 

raakt vanuit een richting die gedeeltelijk tegengesteld is aan het hoofdlicht ( buiten de as), zoals getoond in Afbeelding 8-21 . Dit richt 

zich efficiënter op schaduwen in het hoofdlicht dan op vulverlichting op de as - zelfs als de verhouding van het invullicht ongewijzigd 

blijft - en heeft minder waarschijnlijk invloed op de algehele belichting.
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Buiten de camera

fl its

Op camera

fl its

Figuur 8-20

invullicht op de as (schaduwen vallen achter het onderwerp)

Afbeelding 8-21

off-axis invullicht (schaduwen vallen over het onderwerp)

Off-axis vullingen hebben hun eigen nadelen, met als ergste dat u zich zorgen moet maken over het verschijnen van 

schaduwen door het invullicht. Deze moeten voldoende zacht worden gemaakt; anders kunnen ze onrealistisch ogende 

dubbele schaduwen veroorzaken. Om het risico op dubbele schaduwen te minimaliseren, moet de schijnbare grootte van het 

invullicht zo groot mogelijk zijn.

De tweede schaduw rechts van de neus van het onderwerp naar binnen Afbeelding 8-22 wordt veroorzaakt door off-axis fill-verlichting die te 

hard is. Het vullicht op de as valt binnen Afbeelding 8-24 vermijdt het produceren van dubbele schaduwen, ook al is het net zo moeilijk als in Afbeelding 

8-22 . Het vullicht binnen Afbeelding 8-24 elimineert de schaduwen nog steeds niet zo grondig als in Afbeelding 8-23 , hoewel, hoewel het 

dezelfde 1: 1 vullichtverhouding gebruikt.

Houd er rekening mee dat off-axis fill-verlichting een meer complexe verlichtingsopstelling vereist, en daarom is deze meestal 

gereserveerd voor portretten in een studio. Een off-axis invullicht is technisch ook geen echt invullicht, omdat het niet alle 

schaduwen verlicht die zichtbaar zijn voor de camera, alleen die vanuit de richting. Bijvoorbeeld in Afbeelding 8-23 , het 

off-axis-licht is niet in staat de schaduwen achter het haar linksboven te verminderen.

Afbeelding 8-22

Harder vullicht buiten de as
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Afbeelding 8-23

Zachter vullicht buiten de as

Afbeelding 8-24

Harder invullicht op de as

Invulflits camera-instellingen

Veel mensen gebruiken de flitser alleen als hun scène onvoldoende licht heeft voor een handheld-foto. Iets uitproberen over wat 

misschien een meer nuttige functie is: invulflits. Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar de flitser is vooral handig bij portretfotografie 

als er veel zonlicht is. De meeste camera's gebruiken standaard hun flitser als invulflits wanneer het onderwerp dat wel is goed 

verlicht, maar alleen als u de flitser forceert om te flitsen.

Camera's hebben meestal standaard een flitsverhouding in de buurt van 1: 1, maar dit kan aanzienlijk afwijken omdat het afhankelijk is van 

het meetsysteem van uw camera. Zoals je in hoofdstuk 6 hebt geleerd, kun je deze verhouding fijnafstemmen met behulp van 

flitsbelichtingscompensatie (FEC), die de hoeveelheid flitser die je camera anders zou afgeven, wijzigt terwijl de andere 

belichtingsinstellingen ongewijzigd blijven.

technische notitie

Goed verlicht betekent dat uw camera cameratrilling niet als een bedreiging beschouwt, wat zich meestal vertaalt in een 

belichtingstijd die sneller is dan ongeveer 1/60 seconde.
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andere overwegingen voor vullingverlichtinG

Andere belangrijke vullichttechnieken en overwegingen zijn onder meer natuurlijke vullicht, reflectoren, onderwerp / 

achtergrondscheiding en omgevingslicht, zoals hier beschreven:

e natuurlijke vulling verlichting Tot nu toe hebben we ons gericht op scenario's waar

natuurlijk licht is de belangrijkste lichtbron en vervolgens wordt de flitser van de camera gebruikt als 

invullicht. Deze rollen kunnen gemakkelijk worden omgedraaid. Voor natuurlijk vullende verlichting 

moet de bron van natuurlijk licht meestal zacht zijn, zoals op een bewolkte dag of wanneer het 

onderwerp zich in de schaduw bevindt. U hebt meestal ook een externe flitser of een indirecte flitser 

nodig om optimale resultaten te verkrijgen.

reflectoren Reflectoren zorgen ervoor dat een enkele lichtbron een onderwerp vanuit een 

tweede richting belicht. De reflectie is altijd zwakker dan het hoofdlicht, dus reflectoren 

worden meestal gebruikt voor invullicht. Bijkomend voordeel is dat deze lamp dezelfde 

witbalans kan hebben als de hoofdlamp. Een nadeel is dat reflectoren vaak te weinig licht 

geven. De intensiteit hangt af van het reflectievermogen van het reflectoroppervlak en de 

afstand tot het onderwerp. Om de belichting te vergroten, worden reflectoren meestal zo 

dicht mogelijk bij het onderwerp geplaatst, net buiten het beeldframe. Reflectoren variëren 

in grootte en kleur, maar een veel voorkomende is afgebeeld in Afbeelding 8-25 .

Het heeft een oppervlak van zilverfolie.

Onderwerp / achtergrondscheiding Bij portretten met natuurlijk licht kan een invulflits 

helpen om een   extra scheiding tussen onderwerp en achtergrond te creëren, wanneer de 

flitser dichter bij het onderwerp is geplaatst dan de achtergrond. U kunt de sterkte van dit 

effect bepalen door de flitser dichter bij uw onderwerp en / of door uw onderwerp verder van 

de achtergrond te verplaatsen.

e omgevingslicht Alle scènes hebben een bepaalde hoeveelheid invullicht dat afkomstig is van omgevingslicht,

zelfs als er geen invullicht is toegevoegd. Licht van de hoofdbron wordt bijvoorbeeld weerkaatst

muren en andere objecten en fungeert gezamenlijk als een vullicht. Dit is de reden waarom schaduwen nooit volledig zwart 

zijn en de werkelijke hoeveelheid invullicht meestal iets hoger is dan die van uw invulflits. Studioverlichting kan echter nog 

steeds een zeer hoog contrast bereiken, zoals in

Afbeelding 8-26 , omdat omgevingslicht nauwkeuriger kan worden gecontroleerd.

Over het algemeen zijn de belangrijkste keuzes voor het vullicht de locatie van het licht en de vullingsgraad. U moet beslissen of u de 

vulling in de buurt van het gezichtsveld van uw camera (op de as) of opzij (buiten de as) wilt plaatsen. Opvullen op de as is gemakkelijker 

omdat u zich geen zorgen hoeft te maken over hoe schaduwen verschijnen, maar opvullen buiten de as biedt meer flexibiliteit bij plaatsing 

en met controle over het uiterlijk van reflecties.

U moet ook rekening houden met de relatieve sterkte van uw invullicht in vergelijking met het hoofdlicht. Een goed startpunt is 

meestal een deel invullicht voor elke twee delen hoofdlicht (een verhouding van 1: 2), maar dit hangt ook af van waar uw invullicht 

zich bevindt.

e

e

Afbeelding 8-25

Handheld lichtreflector
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Afbeelding 8-26

Weinig omgevingslicht

samenvatting

In dit hoofdstuk werden de basisprincipes van portretverlichting met één en twee lichtbronnen besproken. U hebt geleerd waarom de 

lichtverdeling rond uw onderwerp de sleutel is en dat deze verdeling wordt bepaald door de schijnbare grootte van uw lichten en hun 

richting ten opzichte van het onderwerp. U hebt ook geleerd dat portretten over het algemeen aangenamer zijn met zachtere 

verlichting, die u kunt versterken door uw licht te verspreiden, te reflecteren of te weerkaatsen om de grootte effectief te vergroten.

In het volgende hoofdstuk verkennen we verschillende tips en technieken om u te helpen betere resultaten te behalen met uw 

fotografie.
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9
Andere schieten

Technieken

In dit laatste hoofdstuk, u leert technieken om cameratrillingen te verminderen bij opnamen uit de hand en hoe 

u het meeste uit de belichting kunt halen wanneer het gebruik van een statief niet mogelijk is. Je leert ook tips 

om creatief om te gaan met de sluitertijd van de camera. In het bijzonder leert u belichtingsinstellingen te 

manipuleren om beweging over te brengen, actie te bevriezen, onderwerpen te isoleren en water glad te 

strijken. Vervolgens leer je de interne werking van autofocussensoren om meer voorspelbare resultaten te 

bereiken. Ten slotte leert u over compositie en hoe u de regel van derden kunt gebruiken om uw opnamen te 

verbeteren.
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CameRa Shake verminderen

Wazige foto's kunnen een probleem zijn als u opnamen uit de hand maakt. De oorzaak is cameratrilling, wat vooral gebruikelijk 

is bij degenen onder ons die de pech hebben dat ze wankele handen hebben (zie Figuur 9-1 ). Hoewel het niet volledig kan 

worden geëlimineerd, zijn er stappen die u kunt nemen om de impact ervan aanzienlijk te verminderen.

Figuur 9-1

Wazige foto van

cameratrilling (links),

foto zonder camera

schudden (rechts)

Cameratrilling is beter zichtbaar wanneer uw sluitertijd lang is in vergelijking met de onbedoelde beweging van de 

camera. Daarom kunt u de impact van cameratrilling verminderen

door de sluitertijd te verhogen of de camerabeweging te verminderen. Velen die nieuw zijn in fotografie, beseffen 

niet hoe belangrijk het is om korte sluitertijden of een statief te gebruiken, maar ervaren fotografen overschatten 

hun impact soms. Vaker wel dan niet, is het uw opnametechniek - niet de hoogwaardige lenzen of camera's met 

hoge megapixels - die uiteindelijk de resolutie van een foto beperkt.

Hoewel het verhogen van de sluitertijd of het verminderen van camerabeweging een grote hulp kan zijn, is de meest effectieve oplossing om 

beide in overweging te nemen. Zelfs de meest stabiele handen kunnen een camera niet perfect stabiel houden tijdens een belichtingstijd van 

enkele seconden, en het is onwaarschijnlijk dat korte sluitertijden de beweging perfect bevriezen wanneer een telelens wordt vastgehouden 

door een fotograaf met trillende handen. Het verhogen van de sluitertijd helpt ook om een   bewegend onderwerp te bevriezen, terwijl het 

verminderen van camerabeweging niet helpt.

Verhogende sluitersnelheid

De drie manieren om uw sluitertijd te verlengen, zijn door de belichtingsinstellingen te optimaliseren, 

onbedoelde overbelichting te voorkomen en de belichting te verbeteren.

e Belichtingsinstellingen optimaliseren Zorg ervoor dat u het beste maakt

afwegingen met de belichtingsdriehoek van de camera (zie Figuur 9-2 ). Gebruik

de hoogste ISO-snelheid en / of de laagst mogelijke f-stop. Overweeg om een   kleinere 

scherptediepte te gebruiken om het diafragma te openen en een snellere sluitertijd mogelijk te 

maken. Als je je camera in de automatische modus gebruikt, doet hij waarschijnlijk al wat hij 

kan om de sluitertijd te verlengen.

e Onbedoelde overbelichting vermijden Een veel voorkomende oorzaak van

wazige opnamen is dat het meetsysteem van de camera kiest voor een langere

belichtingstijd dan nodig is. Een donker onderwerp en ongelijkmatig licht 

kunnen uw camera overbelichten.

opening
Diepte van het veld

blootstelling

driehoek

Figuur 9-2

De belichtingsdriehoek uit Hoofdstuk 1
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e Verbetering van de verlichting Als je een compactcamera met ingebouwde flitser gebruikt, probeer dan

dichter bij uw onderwerp, zodat ze helderder worden verlicht. Als je aan het fotograferen bent

mensen zonder flitser, probeer het onderwerp dichter bij de lichtbron (nen) te plaatsen of wacht tot het licht verbetert. Als je in 

een studio-omgeving bent met gecontroleerde verlichting, probeer dan een extra lichtbron toe te voegen.

Nadat u de belichting optimaal hebt benut, moet u wellicht ook technieken toepassen om de camera vast te houden om de scherpte 

verder te verbeteren.

Je handheldtechniek verbeteren

Hoewel het verhogen van de sluitertijd vaak de gemakkelijkste techniek is om te implementeren, kan de manier waarop u foto's uit de 

hand maakt vaak een groot verschil maken. Methoden voor het verbeteren van uw handheld-techniek zijn onder meer uzelf en uw 

camera schrap zetten, uw cameragreep optimaliseren, een betere ontspanknoptechniek gebruiken en snel achter elkaar meerdere 

opnamen maken, zoals hieronder wordt beschreven:

e Zet je schrap en je camera Jezelf en je camerabeeld in stand houden, omvat ook

leunend tegen een muur, knielend of zittend, of gebruik de zoeker in plaats van het LCD-scherm aan de achterzijde - de 

camera wordt tegen uw gezicht geklemd. Door uw camera direct tegen een muur of ander object te houden, verbetert u 

de stabiliteit (zie Figuur 9-3 ). Probeer ten minste drie contactpunten te hebben tussen uw lichaam en de grond, muur of 

ander stabiel object. Vermijd altijd situaties waarin u door uw positie of uitrusting overbelast raakt tijdens het maken van 

de foto. Zorg ervoor dat u in een positie staat waarin u ontspannen en comfortabel blijft.

Uw cameragreep optimaliseren Het is belangrijk om uw camera stevig met beide handen vast te houden, maar zonder 

inspanning (zie Figuur 9-4 ). Let er bij het gebruik van lange telelenzen op

e

7 Figuur 9-3

Fotograaf leunend

tegen een muur om zijn camera te 

steunen

1 Figuur 9-4

Het is belangrijk om uw camera 

stevig maar niet gespannen vast te 

houden en beide handen te 

gebruiken.
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plaats een hand onder de lens en de andere op uw camera. Zorg ervoor dat uw armen dicht bij uw lichaam en in 

een comfortabele positie blijven. Oefen met het gebruik van uw camera kan uw grip natuurlijker maken en uw 

handen trainen voor de taak. Zorg ervoor dat je jezelf warm houdt zodat je niet huivert en een optimaal gevoel in 

je handen hebt.

Een betere ontspanknoptechniek gebruiken Probeer altijd eerst de ontspanknop half in te drukken en druk vervolgens 

voorzichtig op de knop met niet meer druk of snelheid dan nodig. Het kan helpen om op de ademhaling te letten. Probeer diep 

in te ademen, halverwege uit te ademen, en druk vervolgens op de ontspanknop.

Snel achter elkaar meerdere opnamen maken Vaak kan het al moeilijk worden om te weten dat u uw handen stevig 

moet vasthouden. Als u opnamen maakt in korte serieopnamen - drie afbeeldingen is waarschijnlijk genoeg - zult u 

waarschijnlijk een verschil in scherpte tussen beide merken, zoals weergegeven in Figuur 9-5 . Gedeeltelijk komt dat 

omdat u zich minder zorgen maakt over individuele opnamen. Bekijk deze op volledige resolutie door in te zoomen op de 

afbeelding op uw camera of in de postproductie, omdat verschillen vaak niet zo uitgesproken zijn als in het voorbeeld hier.

e

e

Figuur 9-5

Aanzienlijke onscherpte (links),

minder onscherpte (midden, de 

keeper), gemiddeld

vervagen (rechts)

ANDERE TECHNIEKEN EN UITRUSTINGSADVIES

Het is duidelijk dat de beste manier om cameratrillingen uit de hand tot een minimum te beperken, niet is door uw camera in de eerste plaats vast 

te houden en in plaats daarvan een statief te gebruiken. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over camerastatieven om uw statieftechniek te 

verbeteren. Om uw opnamen zonder statief stabiel te houden, kunt u uw camera op een oppervlak plaatsen om hem te ondersteunen, 

beeldstabilisatie gebruiken en het gebruik van telelenzen vermijden.
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e Zet uw camera op een stevige ondergrond

om het te steunen Hoewel u uw camera instelt

tijdperk op een oppervlak kan scherpere foto's opleveren dan 

het gebruik van een statief, het kan ook de compositie 

beperken. Aan de andere kant kan schoren interessante 

perspectieven opleveren, omdat het het maken van opnamen 

vanuit andere hoeken dan ooghoogte aanmoedigt (zie Afbeelding 

9-6 ).

U kunt uw opnamen kadreren door een geschikte positie op een 

oneffen ondergrond te kiezen of door uw lensdop of een ander 

object onder de camerabody te plaatsen om de opname te 

positioneren en waterpas te maken. Zorg ervoor dat u een afstandsbediening 

apparaat om de sluiter van uw camera te activeren of uw camera 

in de zelfontspannermodus te zetten. Met spiegelreflexcamera's, 

met behulp van de spiegelvergrendeling (MLU) instelling kan de 

resultaten verbeteren als de optie beschikbaar is. De 

MLU-instelling helpt ervoor te zorgen dat alle trillingen die 

worden veroorzaakt door een opklapbare spiegelreflexspiegel, de 

tijd hebben om uit te sterven voordat de opname begint.

Met behulp van beeldstabilisatie Beeldstabilisatie is er 

in verschillende variaties, afhankelijk van de fabrikant. Het 

wordt afgekort als IS (beeldstabilisatie), VR 

(vibratiereductie) of SR (shake reductie). Deze functies 

kunnen het effect van camerabewegingen aanzienlijk 

verminderen, vooral bij telelenzen. Stabilisatie maakt 

opnamen uit de hand mogelijk met sluitertijden die 5 tot 

10 keer langzamer zijn dan anders mogelijk zou zijn. 

Hoewel dit de resultaten kan verbeteren, kan het geen 

wonderen verrichten en werkt het meestal het beste in 

combinatie met een goede handheld-techniek.

Telelenzen vermijden Het gebruik van een mooie, 

beeldstabiliseerde lens is niet de enige manier om trillingen 

te verminderen. Als u een beetje dichter bij uw onderwerp 

komt en een bredere hoeklens gebruikt, wordt de impact 

van trillende handen verminderd. Het kan ook het extra 

voordeel hebben dat het een interessanter perspectief 

creëert. U kunt meer lezen over lensselectie in hoofdstuk 3.

e

Afbeelding 9-6

e

voorbeeld van een foto gemaakt door de camera op de grond te plaatsen en te richten met een 

lensdop
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GEBRUIK SLUITERSNELHEID

De sluitertijd van een camera kan de belichting regelen en het is een van de krachtigste creatieve tools in fotografie. Het kan onder andere 

beweging overbrengen, actie bevriezen, onderwerpen isoleren en water gladstrijken. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u deze 

verschillende effecten kunt bereiken, en hopelijk worden er ook andere creatieve ideeën gestimuleerd voor het gebruik van sluitertijd in 

alledaagse opnamen. Zie hoofdstuk 1 over de belichting van de camera, waarin diafragma, ISO en sluitertijd zijn opgenomen, voor 

achtergrondinformatie over hoe dit de belichting beïnvloedt.

Zoals je in hoofdstuk 1 hebt geleerd, is de sluiter van een camera als een gordijn dat opengaat en licht binnenlaat om de belichting te starten, en 

vervolgens weer sluit om het te beëindigen. Een foto legt dus niet alleen een moment in de tijd vast, maar vertegenwoordigt in plaats daarvan 

een gemiddelde hoeveelheid licht over de tijdsperiode van een opname. Sluitertijd wordt gebruikt om deze duur te beschrijven.

Wanneer een scène bewegende onderwerpen bevat, bepaalt de keuze van de sluitertijd wat er bevroren en wazig wordt 

weergegeven, zoals in Figuur 9-7 . Je kunt de sluitertijd echter niet afzonderlijk wijzigen, althans niet zonder ook de belichting of 

beeldkwaliteit te beïnvloeden. Als uw doel het minimaliseren van beeldonscherpte is die wordt veroorzaakt door 

camerabewegingen, wilt u daarom misschien eerst de technieken proberen om cameratrilling te verminderen, zoals beschreven in 

het vorige gedeelte.

De combinaties van ISO-snelheid en f-getal / diafragma in tabel 9-1 maken een verbazingwekkend breed scala aan 

sluitertijden mogelijk. Ongeacht de combinatie maakt meer licht snellere sluitertijden mogelijk, terwijl minder licht langere 

sluitertijden mogelijk maakt.

Bij een bepaalde belichting hebben spiegelreflexcamera's doorgaans een veel groter bereik aan sluitertijden dan kleinere 

camera's. Het bereik is grofweg 13–14 stops (of 10.000 ×) bij de meeste spiegelreflexcamera's, maar ligt vaak dichter bij 9–10 

stops (of 1.000 ×) bij compactcamera's of smartphones. Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over vergelijkingen tussen 

cameratypes.

technische notitie

Bij zeer korte belichtingstijden (typisch 1/500 seconde of sneller), werkt het sluitermechanisme meer als een bewegende spleet dan 

als een gordijn. In dat geval vertegenwoordigt de sluitertijd in plaats daarvan de hoeveelheid tijd dat elk gebied van de sensor wordt 

blootgesteld aan licht, niet de totale duur van de blootstelling aan licht.

Figuur 9-7

Lange sluitertijd (links), korte 

sluitertijd (rechts)
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tabel 9-1 Nadelige effecten van snelle en langzame sluitertijden

Camera instellingen ADVERTENTIE ZIJ-EFFECTEN

Hogere ISO-snelheid

Lagere f-getal

Verhoogde beeldruis

Ondiepere scherptediepte

SNELLERE SLUITERSNELHEDEN

Lagere ISO-snelheid

Hoger f-getal

Verminderde handheld-capaciteit

Verminderde scherpte *

SLUITERSNELHEDEN

* Merk op dat de afname van de scherpte alleen optreedt als het f-getal zodanig toeneemt dat het zichtbare diffractie veroorzaakt.

conveYIngmotIe

Hoewel sommigen stilstaande fotografie misschien als beperkend beschouwen voor het overbrengen van beweging, beschouwen velen het als 

bevrijdend omdat het vastleggen vaak meer controle geeft over hoe beweging wordt overgebracht. Een bewegend onderwerp kan bijvoorbeeld 

worden weergegeven als een onherkenbare streep, een meer gedefinieerde vervaging of een scherp beeld waarbij al het andere wazig is 

(zoals in Figuur 9-8 ). Deze keuzes zijn allemaal onder controle van de fotograaf.

Figuur 9-8

Het gevoel van de beweging van het 

onderwerp regelen door wazigheid 

toe te staan

Het bereiken van de beoogde hoeveelheid onscherpte kan moeilijk zijn. Voor een bepaalde sluitertijd bepalen drie 

onderwerpkenmerken hoe wazig het resultaat zal zijn:

e Snelheid van het onderwerp Onderwerpen die sneller bewegen, zien er doorgaans waziger uit.

Dit is misschien wel de meest voor de hand liggende van de drie eigenschappen.

e Richting van beweging Onderwerpen die gewoonlijk naar of weg van de camera bewegen

zullen niet zo wazig worden als degenen die over het beeld bewegen, zelfs niet als beide onderwerpen dat wel zijn

bewegen met dezelfde snelheid.
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e Vergroting Een bepaald onderwerp zal waziger lijken als het een groter beslaat

percentage van uw afbeeldingsframe. Dit is misschien het minst voor de hand liggend, maar het

ietwat gecontroleerd, omdat de vergroting van het onderwerp het gecombineerde effect is van de brandpuntsafstand en de afstand 

tot het onderwerp, waarbij onderwerpen dichterbij en langere brandpuntsafstanden (grotere zoom) de vergroting vergroten.

technische notitie

De weergavegrootte van uw led-scherm kan belangrijk zijn. Vervaging die acceptabel lijkt op het kleine schermformaat, kan 

te uitgesproken lijken op grote schermen of afdrukken.

Intuïtie ontwikkelen voor welke sluitertijden u in verschillende scenario's kunt gebruiken, kan moeilijk zijn, maar veel 

experimenten zullen u op weg helpen.

Een lange sluitertijd kan een stilstaand onderwerp benadrukken. Een persoon die bijvoorbeeld stilstaat tussen een drukke menigte, 

zal opvallen in de omringende beweging. Evenzo kan het gebruik van een rijdende trein als achtergrond wanneer de sluitertijd 

wordt vertraagd tot ongeveer 1/10 tot 1/2 seconde het onderwerp benadrukken tegen een bewegende achtergrond, zoals 

weergegeven in Figuur 9-9 .

Figuur 9-9

Een handheld van 1/6 seconde

foto van een standbeeld voor een 

bewegende trein

Een specifieke maar veel voorkomende toepassing van het gebruik van sluitertijd om beweging over te brengen, is het vastleggen van 

bewegend water (zie Afbeelding 9-10 ). Sluitertijden van ongeveer 1/2 seconde of langer kunnen watervallen zijdeachtig doen lijken of golven 

laten lijken op een surrealistische, laaggelegen mist.

In het voorbeeld in Afbeelding 9-10 , om de beweging van opspattend water te bevriezen, was een sluitertijd van 1/400 seconde 

vereist. Omdat dit een groothoekfoto is, had een kortere sluitertijd een vergelijkbaar uiterlijk kunnen krijgen als de camera in plaats 

daarvan was ingezoomd op slechts een deel van de waterval.
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Sluitertijd verhogen

1/2 seconde 1/10 seconde 1/30 seconde 1/400 seconde

Afbeelding 9-10

Het effect van sluitertijd 

op weergave

water in beweging

meebewegen met het onderwerp

Afhankelijk van het onderwerp kunt u met het onderwerp meebewegen om het scherp te houden en al het andere wazig te 

maken. Dit vereist dat de camera zich op het bewegende onderwerp bevindt of het bewegende onderwerp volgt, dat bekend 

staat als pannen.

Het maken van een foto vanuit een rijdende auto, een ritje in een pretpark (veiligheid eerst!) Of een ander bewegend object kan 

interessante effecten creëren, zoals je kunt zien in Afbeelding 9-11 .

Afbeelding 9-11

Genomen uit een beweging

auto 's nachts met een 

sluitertijd van 15 

seconden (foto

met dank aan Dan

DeChiaro bij www

. flickr.com/photos/

dandechiaro)
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De vereiste sluitertijd hangt niet alleen af   van de stabiliteit, maar ook van de bewegingssnelheid

van het bewegende object. Ergens rond 1/30 van een seconde is een goed startpunt. U kunt vervolgens dienovereenkomstig aanpassen 

nadat u de resultaten op het scherm van uw camera hebt bekeken.

De panning-techniek betekent niet dat de camera met dezelfde snelheid moet reizen als het onderwerp. Het betekent alleen dat het 

afbeeldingsframe de beweging moet volgen. Zelfs snelle onderwerpen kunnen worden vastgelegd door de camera langzaam te 

draaien, vooral als het onderwerp ver weg is en u een telelens gebruikt.

Om te pannen, volgt u uw onderwerp in een vloeiende beweging en drukt u op de ontspanknop - alles in één continue beweging.

Bij een geslaagde panning-opname wordt een sluitertijd gebruikt 

die net lang genoeg is om strepen op de achtergrond te krijgen, 

maar snel genoeg zodat het onderwerp er scherp uitziet. Dit kan 

lastig zijn om te bereiken. Experimenteer en maak meer foto's 

dan bij stilstaande onderwerpen. Het verkrijgen van langere 

strepen geeft een veel dramatischer effect, maar is ook een 

grotere uitdaging om te bereiken terwijl het onderwerp scherp 

blijft. Met behulp van een beeldstabilisatie lens die heeft oneaxis-stabilisatie, 

zoals getoond in Afbeelding 9-12 , of een statief met een pan-tilt 

kop, kan u helpen dit dramatische effect te bereiken.

Voor pannen is een gestructureerde achtergrond vereist die niet 

helemaal onscherp is; anders zullen de achtergrondstrepen 

minder zichtbaar zijn. Onderwerpachtergronden die dichterbij 

zijn, lijken meer strepen te vertonen bij een bepaalde sluitertijd 

en panning-snelheid.

Afbeelding 9-12

Een lens met extra stabilisatiemodi

technische notitie

Figuur 9-12 toont een Canon-lens met "mode 2" IS, die gebruikmaakt van één-assige stabilisatie die is ontworpen voor 

panning. nikon-lenzen met vibratiereductie (vr) schakelen automatisch over naar panningmodus wanneer de lensbeweging 

in één richting is.

Een voordeel van panning is dat het langere sluitertijden mogelijk maakt dan anders nodig zou zijn om een   scherp onderwerp vast te 

leggen. Het beschikbare licht staat bijvoorbeeld mogelijk slechts een sluitertijd van 1/50 seconde toe, wat misschien onvoldoende is 

om een   bepaald bewegend onderwerp scherp weer te geven zonder te pannen. Met panning kan deze sluitertijd van 1/50 seconde 

snel genoeg zijn om het onderwerp scherp te laten lijken.
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FReezInghIgh-snelheidsmotIe

High-speed fotografie is in staat tot nieuwe en opwindende weergaven van bewegende onderwerpen. Voorbeelden zijn onder meer 

waterdruppels, beweging van dieren in het wild en momenten tijdens sport - naast vele andere mogelijkheden. Afbeelding 9-13 toont 

zo'n voorbeeld van hogesnelheidsfotografie.

Afbeelding 9-13

Een voorbeeld van 

snelle fotografie

Het kan een uitdaging zijn om snel bewegende onderwerpen vast te leggen. Anticiperen wanneer uw onderwerp zich in de 

gewenste positie bevindt, is belangrijk omdat sluitertijden sneller dan 1/5 seconde sneller zijn dan onze eigen reactietijd. Als u 

wacht en op de ontspanknop drukt wanneer het onderwerp perfect is zoals u dat wilt, zal u het moment missen.

Om het nog erger te maken, hebben veel camera's een vertraging tussen het moment waarop de ontspanknop wordt ingedrukt en het begin 

van de belichting. Dit staat bekend als sluitervertraging. Bij spiegelreflexcamera's kan dit slechts 1/10 tot 1/20 seconde zijn, maar bij andere 

camera's kan dit oplopen tot 1/2 seconde. Deze vertragingstijden komen bovenop de tijd die uw camera nodig heeft om automatisch scherp 

te stellen. Pre-focussen

op of nabij uw verwachte onderwerplocatie kan de sluitervertraging aanzienlijk verminderen. De pre-focustechniek werkt door de 

ontspanknop half in te drukken terwijl u op een object richt dat zich op een vergelijkbare afstand bevindt als uw verwachte 

onderwerplocatie, en vervolgens de ontspanknop volledig in te drukken om de belichting pas te starten als uw onderwerp de gewenste 

locatie nadert. Sommige fotografen schakelen zelfs autofocus uit zodra ze vooraf hebben scherpgesteld om de sluitervertraging verder 

te minimaliseren. Zie het gedeelte "Autofocus begrijpen" op pagina 196 voor meer informatie over voorfocus.

Voor scherpe, snelle foto's moet u alert zijn op variaties in de beweging van het onderwerp, waardoor de opname mogelijk wordt getimed 

om samen te vallen met een relatieve pauze in de actie. Probeer bijvoorbeeld uw opname te timen voor wanneer het onderwerp zich op 

het hoogste punt van een sprong bevindt of wanneer het van richting verandert. Op deze punten bewegen ze het langzaamst. Zelfs met 

de juiste timing is het wellicht beter om uw camera in te stellen op continue opnamemodus ( of een gelijkwaardige instelling). Hierdoor 

kunt u een reeks foto's maken terwijl u de ontspanknop ingedrukt houdt, waardoor de kans groter wordt dat u het juiste moment vastlegt. 

Een andere optie zou zijn om een   gespecialiseerd camera-apparaat te gebruiken dat is ontworpen om de sluiter te activeren bij 

specifieke gebeurtenissen, zoals een hard geluid of beweging van het onderwerp.
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technische notitie

Het feit dat een onderwerp met een bepaalde snelheid beweegt, wil niet zeggen dat delen van het onderwerp mogelijk niet nog sneller 

bewegen. De armen en benen van een hardloper kunnen bijvoorbeeld veel sneller bewegen dan het lichaam. De snelheid van het 

onderwerp verwijst naar de snelheid in de richting over uw frame (van links naar rechts). U kunt meestal wegkomen met een 4 × langere 

sluitertijd voor onderwerpen die rechtstreeks naar u toe of van u af bewegen en een 2 × langere sluitertijd voor onderwerpen die onder 

een hoek naar u toe of van u af bewegen.

Weten welke sluitertijd je moet kiezen om beweging vast te leggen, vergt oefening. De meeste camera's zijn alleen geschikt voor 

maximale sluitertijden van 1/2000 tot 1/8000 seconde. Als je een sluitertijd nodig hebt die de mogelijkheden van je camera 

overtreft, zijn je andere opties om te proberen met het onderwerp te pannen om een   deel van de beweging te compenseren en 

om flitsfotografie te gebruiken.

zoomen blauw

Een andere interessante techniek is om de zoom tijdens de belichting te veranderen, vaak een

zoomburst. U kunt deze look bereiken door uw camera op een statief te zetten, door een sluitertijd van 1/15 tot 1/2 seconde te gebruiken, of 

door in te zoomen terwijl u de camera niet beweegt. U kunt tijdens een deel van de belichting proberen te zoomen om het vervagende effect 

te verminderen, zoals u kunt zien in Afbeelding 9-14 .

Zoomen veroorzaakt radiale vervaging, meestal nabij de randen van het frame, waarbij het midden min of meer onscherp lijkt. Het 

effect kan worden gebruikt om de aandacht te vestigen op een onderwerp in het midden van het beeld of om de kijkers het gevoel te 

geven dat ze snel bewegen.

Afbeelding 9-14

Een voorbeeld van een zoomburst 

(foto ter beschikking

van Jeremy Vandel op

www.flickr.com/photos/

jeremy_vandel)
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De zoomburst-techniek is meestal alleen mogelijk met spiegelreflexcamera's, maar is mogelijk ook mogelijk met andere camera's met 

handmatige zoommogelijkheden. Zoomburst kan ook worden gerepliceerd met behulp van foto's en nabewerkingsfilters, zoals het filter 

voor radiale vervaging van Photoshop.

TOEVOEGEN VAN ATTISTISCHE EFFECTEN

Soms voegen fotografen opzettelijk cameratrilling toe om onscherpte te veroorzaken en hun foto een uniek en artistiek 

effect te geven, zoals in Figuren 9-15 en 9-16 .

Meestal moet u sluitertijden van 1/30 tot 1/2 seconde of meer gebruiken. Dit is net voorbij de limiet van scherpe opnamen 

uit de hand, maar niet zo lang dat het onderwerp volledig wordt gladgestreken. Het resultaat voorspellen kan moeilijk zijn, 

dus voor dit soort opnamen zijn vaak veel pogingen nodig met verschillende sluitertijden voordat u de gewenste look kunt 

bereiken. Sommige geverfde effecten zijn gemakkelijker te bereiken met filters in Photoshop of andere bewerkingssoftware 

dan in de camera.

7 Figuur 9-15

Artistiek geschilderd effect

met behulp van verticale vervaging

1 Figuur 9-16

Samenvatting wazig

licht effect

AANVULLENDE OPMERKINGEN over sluitersnelheid

Tot nu toe heb je verschillende creatieve manieren gezien om de sluitertijd te gebruiken. De hoeveelheid licht kan er echter 

voor zorgen dat u de gewenste sluitertijd niet selecteert, zelfs nadat alle combinaties van ISO-snelheid en diafragma zijn 

overwogen.

Om snellere sluitertijden mogelijk te maken, kunt u proberen over te schakelen naar een lens met een groter maximaal diafragma, of u kunt meer 

licht aan de scène toevoegen door de opnamelocatie te wijzigen of een flitser te gebruiken. Om langere sluitertijden te gebruiken, kun je een deel 

van het licht blokkeren door een neutraal-densiteitsfilter (ND) of een polarisatiefilter te gebruiken, of je kunt de techniek voor beeldmiddeling 

gebruiken, zoals je in hoofdstuk 5 hebt geleerd, om een   langere effectieve belichting te creëren.

Belangrijke punten om te onthouden zijn weten wanneer u de sluiterprioriteitsmodus moet gebruiken en hoe u onbedoelde 

cameratrilling kunt voorkomen. De sluiterprioriteitsmodus kan een handig hulpmiddel zijn wanneer het verschijnen van beweging 

belangrijker is dan de scherptediepte of om u te laten weten of
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je gewenste sluitertijd is zelfs mogelijk met het aanwezige licht. Hiermee kunt u een gewenste sluitertijd kiezen en 

vervolgens laat de camerameting een diafragma (en mogelijk ISO-snelheid) kiezen waarmee de juiste belichting 

wordt bereikt.

autoFocus ongedaan maken

Het autofocussysteem van een camera past de cameralens aan om scherp te stellen op het onderwerp en kan het verschil 

betekenen tussen een scherpe foto en een gemiste kans. Ondanks een ogenschijnlijk eenvoudig doel - scherpte op het focuspunt - is 

de innerlijke werking van hoe een camera scherpstelt niet eenvoudig. Als u weet hoe autofocus werkt, kunt u zowel het meeste uit 

zijn troeven halen als de tekortkomingen ervan vermijden.

Autofocus (AF) werkt ofwel door contrastsensoren in de camera te gebruiken (bekend als passieve AF) of door een signaal uit te 

zenden om de afstand tot het onderwerp te verlichten of te schatten (bekend als

actieve AF). Passieve AF kan gebruikmaken van contrastdetectie- of fasedetectiemethoden. Beide vertrouwen op contrast 

voor een nauwkeurige autofocus.

technische notitie

Autofocustechnologie verandert voortdurend, dus de implementatie van uw camera kan afwijken van de exacte beschrijving in dit 

gedeelte. De aanbevelingen zijn nog steeds van toepassing op de focustechniek.

howautofocus senSoRSwoRk

De autofocussensor (s) van een camera zijn de echte motor achter het bereiken van nauwkeurige scherpstelling. De sensoren worden in 

verschillende arrays over het gezichtsveld van uw afbeelding gelegd. Elke sensor meet de relatieve focus door veranderingen in het contrast op 

zijn respectievelijke positie in het beeld te beoordelen. Aangenomen wordt dat het maximale contrast overeenkomt met de maximale scherpte, 

zoals weergegeven in Figuur 9-17 .

Figuur 9-17

voorbeeld van toenemend

contrast in het brandpunt als 

het onderwerp scherp wordt 

gesteld

Wazig Gedeeltelijk Scherp

hoger

contrast

hoogste

contrast
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Het proces van autofocus werkt over het algemeen als volgt:

1. Een autofocusprocessor (AFP) brengt een kleine wijziging aan in de

scherpstelafstand.

2. De AFP leest de AF-sensor om te beoordelen of er is scherpgesteld

verbeterd en door hoeveel.

3. Met behulp van de informatie uit de tweede stap stelt de AFP de lens in

op een nieuwe scherpstelafstand.

4. De AFP kan de tweede en derde stap herhalen totdat dit bevredigend is

focus is bereikt.

Dit proces is meestal binnen een fractie van een seconde voltooid. Voor moeilijke onderwerpen kan 

de camera mogelijk niet voldoende scherpstellen en zal hij het herhalen van de voorgaande reeks 

opgeven, wat resulteert in een mislukte autofocus. Dit is het gevreesde "focus-jacht" -scenario 

waarin de camera herhaaldelijk heen en weer scherpstelt zonder een focusvergrendeling te 

bereiken. Dit betekent echter niet dat er niet kan worden scherpgesteld op het gekozen onderwerp 

en dat het mogelijk is om de prestaties te verbeteren.

Contrast: hoogste

Beweging: de meeste

licht: de meeste

Contrast: hoog

Beweging: weinig

licht: hoog

Contrast: laag

Motie: geen

licht: laag

VERBETERING VAN AUTOMATISCHE PRESTATIES

Het onderwerp dat u fotografeert, kan een enorme invloed hebben op hoe goed de 

autofocus van uw camera presteert, vaak zelfs meer

dus dan variatie tussen cameramodellen, lenzen of focusinstellingen. De drie belangrijkste factoren 

die de autofocus beïnvloeden, zijn het lichtniveau, het contrast van het onderwerp en de beweging 

van de camera of het onderwerp. Elke factor kan worden gebruikt om tekortkomingen in een 

andere factor te compenseren; u kunt zelfs autofocus bereiken, zelfs voor een snel bewegend 

onderwerp, als datzelfde onderwerp bijvoorbeeld goed verlicht is. Uw autofocustechniek kan echter 

ook de scherpstelnauwkeurigheid verbeteren, ongeacht deze drie factoren. Omdat contrast ook 

binnen een onderwerp kan variëren, speelt autofocus een sleutelrol in het resulterende beeld. Het 

selecteren van een scherpe rand of een uitgesproken textuur om op te focussen, kan de 

autofocusprestaties aanzienlijk verbeteren.

Figuur 9-18 wijst op mogelijke autofocuslocaties die zich allemaal op dezelfde 

scherpstelafstand bevinden, maar die aanzienlijk verschillende resultaten opleveren. Bij dit 

beeld komt gelukkig de locatie waar autofocus het beste presteert toevallig ook overeen met 

het gezicht van het onderwerp.

Figuur 9-19 is problematischer omdat autofocus het beste presteert op de achtergrond, 

niet op het onderwerp.

Als je focust op de snel bewegende lichtbronnen achter het onderwerp, riskeer je een 

onscherp beeld vanwege de snelheid van die lichtbronnen. Bovendien, zelfs als de focus 

op die lichtbronnen zou kunnen worden bereikt, zou u ook het risico lopen dat het beeld 

achterwaarts gefocust lijkt, omdat de scherptediepte ondiep is (omdat een groot diafragma

resulteren in de beste autofocuskeuze voor dit beeld

Figuur 9-19

Contrast: gemiddeld

Motie: geen

licht: laag

Figuur 9-18

minder beweging, hoog contrast en sterke verlichting

voorbeeld van een onderwerp met tegenlicht dat een uitdaging zou 

zijn voor autofocus omdat het een statisch verlichte voorgrond mist
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vereist om een   voldoende korte sluitertijd te bereiken bij weinig licht). Als alternatief zou scherpstellen op de helderdere 

omtrek van het onderwerp misschien de beste benadering zijn, met het voorbehoud dat het hoogtepunt snel van positie en 

intensiteit verandert, afhankelijk van de locatie van de bewegende lichtbronnen.

Als je camera moeite had om scherp te stellen op de heldere omtrek van het onderwerp, zou je een lager contrast kunnen kiezen, maar 

een stationair en redelijk goed verlicht gebied om op scherp te stellen. Een mogelijk focuspunt is de voet van het onderwerp of de 

bladeren op de grond op dezelfde afstand van de camera als het onderwerp.

Deze beslissingen moeten vaak binnen een fractie van een seconde worden geanticipeerd of genomen zonder het gemak van een 

langdurige analyse. Aanvullende technieken voor autofocus op stilstaande en bewegende onderwerpen worden later in deze bespreking 

gegeven.

AANTAL EN TYPE VAN 

AUTOFOCUS-PUNTEN

De robuustheid en flexibiliteit van autofocus is voornamelijk een 

resultaat van het aantal, de positie en het type autofocuspunten 

in een bepaald cameramodel (zie Figuur 9-20 ). High-end 

spiegelreflexcamera's kunnen 45 of meer AF-punten hebben, 

terwijl andere camera's slechts één centraal AF-punt kunnen 

hebben. Drie voorbeeldlay-outs van autofocussensoren worden 

weergegeven in

Afbeelding 9-21 .

Bij spiegelreflexcamera's kan het aantal en de nauwkeurigheid van 

autofocuspunten veranderen, afhankelijk van het maximale 

diafragma van de gebruikte lens. Dit is een belangrijke overweging 

bij het kiezen van een cameralens. Zelfs als u niet van plan bent 

een lens bij het maximale diafragma te gebruiken, kan dit de 

camera helpen om een   betere scherpstelnauwkeurigheid te 

bereiken, omdat de maximale

mumaperture is altijd wat de autofocus aandrijft voorafgaand aan een belichting. Omdat de centrale AF-sensor bijna altijd de meest nauwkeurige 

is, is het vaak beter om, als uw onderwerp zich niet in het midden bevindt, scherpstelvergrendeling te bereiken door de lens rechtstreeks op het 

onderwerp te richten voordat u het kader opnieuw samenstelt.

Meerdere AF-punten kunnen samenwerken voor verbeterde betrouwbaarheid, of ze kunnen afzonderlijk werken voor verbeterde specificiteit. 

Uw camera-instellingen bepalen vaak hoe dit werkt zonder dat u het weet. Sommige camera's hebben bijvoorbeeld een functie voor 

"automatische scherptediepte" die ervoor zorgt dat een cluster van scherpstelpunten allemaal binnen een aanvaardbaar niveau van 

scherpstelling valt, wat handig kan zijn voor groepsfoto's. Als alternatief kan uw camera meerdere autofocuspunten gebruiken om een   

bewegend onderwerp beter te volgen, zoals beschreven in de volgende sectie.

Figuur 9-20

Maak een voorbeeld van autofocuslocaties zoals deze in de zoeker van uw camera kunnen verschijnen
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Afbeelding 9-21

Drie lay-outs van 

autofocussensortypen voor 

verschillende diafragmaopeningen

high-end slr op f / 2.8 entry tomid-range slr op f / 2.8

high-end slr op f / 4.0 entry tomid-range Slr op f / 4.0

high-end slr op f / 5.6 instapmid-range Slr op f / 5.6
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vergelijk aF-modi

De meest ondersteunde camerafocusmodus is eenmalige scherpstelling, wat het beste is voor stilstaande onderwerpen. De one-shot-modus 

is gevoelig voor scherpstelfouten bij snelbewegende onderwerpen, omdat scherpstelvergrendeling vereist is voordat een foto kan worden 

gemaakt en niet wordt geanticipeerd op bewegingen van het onderwerp. Eenmalige scherpstelling kan het ook moeilijk maken om een   

bewegend onderwerp in de zoeker te visualiseren, omdat er niet wordt scherpgesteld terwijl u de ontspanknop half ingedrukt houdt.

Veel camera's ondersteunen een autofocusmodus die continu de focusafstand aanpast. Canon-camera's noemen dit AI 

Servo-focussering, terwijl Sony- en Nikon-camera's hiernaar verwijzen als continu scherpstellen. Het is bedoeld voor bewegende 

onderwerpen en werkt door te voorspellen waar het onderwerp zich in de toekomst zal bevinden op basis van schattingen van 

eerdere scherpstelafstanden. De camera stelt vooraf scherp op voorspelde afstanden om rekening te houden met de 

ontspanvertraging (de vertraging tussen het indrukken van de ontspanknop en het begin van de belichting). Dit vergroot de kans op 

een juiste scherpstelling voor bewegende onderwerpen aanzienlijk.

Afbeelding 9-22 toont een grafiek van volgsnelheid versus afstand, ervan uitgaande dat het onderwerp nadert of achteruitgaat. 

Hier zijn voorbeeldwaarden voor ideaal contrast en belichting bij gebruik van de Canon 300mm f / 2.8 IS L-lens.

Afbeelding 9-22

Blauwe en rode lijnen geven de 

maximale volgsnelheid weer ten 

opzichte van de afstand van het 

onderwerp met

high-end en middenbereik

camera's, respectievelijk.

100
Hoogwaardige camera

Camera uit het middensegment

10

1

1 2 4 6

Afstand (m)

8 10 11 12 13 14

De afbeelding laat zien dat hoe groter de afstand tot het onderwerp, hoe hoger de maximale volgsnelheid. De blauwe lijn bevindt zich 

boven de rode lijn omdat de high-end camera een sneller onderwerp kan volgen op dezelfde afstand als de mid-range camera. De 

plot biedt ook een vuistregel voor andere camera's, hoewel de belangrijkste afweging is dat hoe sneller je onderwerp beweegt, hoe 

verder ze moeten zijn voor een nauwkeurige autofocus. De werkelijke maximale volgsnelheden zijn ook afhankelijk van hoe grillig het 

onderwerp beweegt, het contrast en de belichting van het onderwerp, het type lens en het aantal autofocussensoren dat wordt 

gebruikt om het onderwerp te volgen. Houd er rekening mee dat het gebruik van focustracking de levensduur van de batterij van uw 

camera drastisch kan verkorten, dus gebruik deze alleen wanneer dat nodig is.

autoFocus aSSISt-straal

Veel camera's zijn uitgerust met een AF-hulplicht, een type actieve autofocus dat een zichtbare of infrarode straal gebruikt om de 

autofocussensoren te helpen het onderwerp te detecteren. Dit werkt door het onderwerp tijdelijk te verlichten voorafgaand aan de 

belichting om scherpstelvergrendeling te bereiken, en vervolgens de verlichting te deactiveren zodra de belichting begint. Het 

AF-hulplicht kan erg handig zijn in situaties waarin uw onderwerp niet voldoende verlicht is of onvoldoende contrast heeft voor 

autofocus, maar het kan ook de autofocussnelheid verminderen.
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Sommige camera's gebruiken een ingebouwde infraroodlichtbron voor de AF-hulp, terwijl digitale SLR-camera's vaak een ingebouwde 

of externe flitser gebruiken. Wanneer een flitser wordt gebruikt, kan het AF-hulplicht moeite hebben om scherpstelvergrendeling te 

bereiken als het onderwerp veel beweegt tussen flitsontladingen. Het gebruik van het AF-hulplicht wordt daarom alleen aanbevolen bij 

stilstaande onderwerpen.

BESTE PRACHT VOOR AUTOFOCUS IN ACTIE FOTO'S

Autofocus zal bijna altijd het beste presteren bij actiefoto's wanneer de AI Servo of continue scherpstelmodus wordt 

gebruikt. De scherpstelprestaties kunnen drastisch worden verbeterd door ervoor te zorgen dat de lens niet over een groot 

bereik aan focusafstanden hoeft te zoeken.

De beste manier om een   snelle scherpstelvergrendeling te bereiken, is door uw camera vooraf scherp te stellen op de plek waar u verwacht dat 

het onderwerp zich zal bevinden. In Afbeelding 9-23 , je zou je kunnen pre-focussen op de kant van de weg omdat het dichtbij is waar je 

verwacht dat de motorrijder voorbij komt.

Sommige SLR-lenzen hebben een schakelaar voor de minimale scherpstelafstand. Als u dit instelt op de grootst mogelijke afstand (ervan 

uitgaande dat het onderwerp nooit dichterbij zal komen), kunt u de prestaties verbeteren omdat het het bereik van de afstand waarover uw 

camera naar scherpstelling zoekt, beperkt.

Er kunnen nog steeds continu-autofocus-opnamen worden gemaakt, zelfs als de scherpstelvergrendeling niet is bereikt.

Afbeelding 9-23

Pre-focussen op de rand van de 

weg en anticiperen op 

verplaatsingshulp

bereik deze vangst.
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BESTE PRACHT VOOR POORTEN EN ANDERE FOTO'S

U kunt het beste foto's maken van stilstaande onderwerpen met de eenmalige autofocusstand. Dit zorgt ervoor dat 

scherpstelvergrendeling is bereikt vóór de belichting. De gebruikelijke scherpstelpuntvereisten van contrast en sterke verlichting zijn 

nog steeds van toepassing, hoewel u ervoor moet zorgen dat uw onderwerp relatief stil is.

Nauwkeurige scherpstelling is vooral belangrijk voor portretten, die doorgaans een geringe scherptediepte hebben. Het oog is 

meestal het beste focuspunt, zowel omdat dit een artistieke standaard is als omdat het een goed contrast heeft. Gelukkig hebben 

veel moderne camera's geavanceerde focusalgoritmen die specifiek iemands hoofd of ogen identificeren en deze automatisch 

gebruiken voor autofocus. Deze scherpstelfunctie wordt meestal aangegeven door een kader dat rond het hoofd van een 

onderwerp verschijnt wanneer u de ontspanknop half indrukt tijdens het maken van een groepsfoto of portret.

Hoewel de centrale autofocussensor meestal het gevoeligst is, wordt een nauwkeurigere schatting van de afstand tot het onderwerp 

bereikt met behulp van de niet-gecentreerde scherpstelpunten voor onderwerpen die zich niet in het midden bevinden. Dit komt doordat 

de scherpstelafstand altijd achter het onderwerp ligt als u eerst het centrale AF-punt gebruikt en vervolgens opnieuw samenstelt. De fout 

neemt toe naarmate het onderwerp dichterbij komt en wordt duidelijker met een geringe scherptediepte.

Omdat het meest voorkomende type AF-sensor de verticale lijnsensor is, kan de scherpstelling nauwkeuriger zijn als uw 

scherpstelpunt voornamelijk verticaal contrast bevat. In omstandigheden met weinig licht kunt u een scherpstelvergrendeling 

bereiken die anders niet mogelijk zou zijn door de camera 90 graden te draaien tijdens autofocus als uw onderwerp 

voornamelijk uit horizontaal contrast bestaat.

In Figuur 9-24 , de trappen zijn voornamelijk opgebouwd uit horizontale lijnen, wat betekent dat het meeste 

contrast in verticale richting is.

Als uw camera geen cross-type AF-sensoren heeft, kan het bereiken van een scherpstelvergrendeling in portretoriëntatie een 

uitdaging zijn met het beeld erin Figuur 9-24 . Als je dichtbij de achterkant van de trap op de voorgrond wilt scherpstellen, kun 

je je kansen op scherpstelvergrendeling vergroten door je camera eerst in liggende stand te draaien tijdens autofocus en 

vervolgens terug te draaien naar staande stand voor de belichting. Het is onwaarschijnlijk dat deze situatie zich voordoet bij 

typische fotografie, maar het benadrukt een belangrijke zwakte van camera's zonder cross-type AF-sensoren.

technische notitie

Zie "Inzicht in scherptediepte" op pagina 14 voor meer informatie over waar u op moet focussen in plaats van hoe.

COMPOSITIE ONVERBETERD

De regel van derden is een krachtige compositietechniek om foto's interessanter en dynamischer te maken. Het is ook een van de 

meest bekende. We zullen voorbeelden gebruiken om te laten zien waarom de regel werkt, wanneer het oké is om de regel te 

overtreden en hoe je er het beste van kunt maken om je fotografie te verbeteren.
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Figuur 9-24

Een afbeelding bij weinig licht

met hoog contrast

horizontale lijnen
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DE REGEL VAN DERDEN

De regel van derden toestanden dan dat een afbeelding het meest 

aangenaam is wanneer onderwerpen zijn samengesteld langs 

denkbeeldige lijnen die de afbeelding verticaal en horizontaal in 

drieën verdelen, zoals aangetoond in Afbeelding 9-25 .

Het is eigenlijk best verbazingwekkend dat een zo 

wiskundige regel kan worden toegepast op zoiets 

gevarieerd en subjectief als een foto. Maar het werkt, en 

verrassend goed.

De regel van derden heeft alles te maken met het creëren van de 

juiste esthetische afwegingen. Het creëert vaak een gevoel van 

evenwicht, zonder dat het beeld te statisch overkomt, en een 

gevoel van complexiteit, zonder dat het beeld er te druk uitziet.

In Afbeelding 9-26 , merk op dat de hoogste rots

formatie (een tufsteen) is uitgelijnd met het rechter derde deel van de afbeelding en hoe de horizon is uitgelijnd met het bovenste derde deel.

De donkere tufsteen op de voorgrond wordt ook uitgelijnd met zowel het onderste als linkerde derde deel van de foto. Zelfs op 

een ogenschijnlijk abstracte foto kan er nog een redelijke hoeveelheid orde en organisatie zijn.

De "regel" is eigenlijk slechts een richtlijn: u hoeft zich geen zorgen te maken dat u alles perfect uitlijnt met het derde deel van 

een afbeelding. Wat meestal het belangrijkste is, is dat je hoofdonderwerp of regio niet altijd in het midden van de foto staat. 

Voor landschappen betekent dit meestal dat de horizon is uitgelijnd met het bovenste of onderste derde deel van de afbeelding. 

Voor onderwerpen betekent dit meestal dat ze aan weerszijden van de foto worden gefotografeerd. Dit kan 

landschapscomposities veel dynamischer maken en onderwerpen een gevoel van richting geven.

Bijvoorbeeld in Afbeelding 9-27 , de motorrijder werd langs de linker derde geplaatst omdat hij naar rechts reed.

Afbeelding 9-25

De regel van derden toepassen

7 Afbeelding 9-26

Samenstelling per regel

van derden

1 Afbeelding 9-27

Niet-gecentreerde onderwerpen

kan een gevoel van richting 

creëren
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BESTAANDE FOTO'S VERBETEREN DOOR TE SLUITEN

Het is vaak verbazingwekkend hoe je een oude foto weer tot leven kunt wekken en een nieuw leven kunt geven door zoiets eenvoudigs 

te doen als het bijsnijden, zoals aangetoond in Figuren 9-28 en 9-29 .

In het zeegezichtvoorbeeld in Afbeelding 9-29 , een deel van de lege lucht werd bijgesneden zodat de horizon op één lijn ligt met het 

bovenste derde deel van de afbeelding, waardoor de nadruk op de voorgrond en de bergen werd gelegd.

Als er niets in de afbeelding is om de regel van derden op toe te passen, zou het een extreem abstracte compositie zijn. De geest 

van de regel kan echter nog steeds van toepassing zijn om de foto een gevoel van evenwicht te geven zonder dat het onderwerp 

te statisch en onveranderlijk lijkt.

7 Afbeelding 9-28

Uncropped origineel

5 Afbeelding 9-29

Bijgesneden versie
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In het voorbeeld in Figuur 9-30 , het is niet meteen duidelijk waarmee kan worden afgestemd

de "derde". In deze compositie is het C-vormige lichtgebied uitgelijnd op het linker derde deel. Het beeld is aan de linkerkant 

helderder dan aan de rechterkant, waardoor in feite een niet-gecentreerde compositie en balans ontstaat.

Figuur 9-30

werken met een

abstracte compositie

DE REGEL VAN DERDEN ONTBREKEN

De vrijgevochten, creatieve kunstenaar in jou voelt zich waarschijnlijk een beetje verkrampt door de schijnbare starheid van de regel van 

derden. Alle regels zullen echter worden overtreden - en dit is geen uitzondering. Het is acceptabel om de regel te overtreden, zolang het maar 

voor een goed doel is.

Een centraal principe van de regel van derden is dat het niet ideaal is om een   onderwerp in het midden van een foto te plaatsen. 

Maar dit werkt niet zo goed als je de symmetrie van een onderwerp wilt benadrukken. Het voorbeeld in Figuur 9-31 doet precies dat.

Er zijn veel andere situaties waarin het misschien beter is om de regel van derden te negeren dan deze te gebruiken. U wilt 

misschien dat uw onderwerp er confronterend uitziet door hem bijvoorbeeld in het midden van de afbeelding te plaatsen. Als 

alternatief wilt u misschien dingen uit balans brengen door uw kader te verschuiven ten opzichte van waar u het zou verwachten op 

basis van de regel van derden.

Het is belangrijk om jezelf af te vragen wat er bijzonder is aan het onderwerp en wat je wilt benadrukken. Het bepalen van de 

sfeer die u wilt overbrengen, kan vaak worden vergemakkelijkt door de regel van derden te gebruiken. Als het u helpt een van 

deze doelen te bereiken, gebruik het dan. Zo niet, laat het je compositie dan niet in de weg zitten.
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Figuur 9-31

voorbeeld van voordelig

symmetrie

Samenvatting

In dit laatste hoofdstuk hebt u een reeks tips en technieken geleerd om uw camera te bedienen en de beeldkwaliteit te verbeteren. Je hebt voor 

het eerst geleerd hoe je camerabewegingen kunt verminderen, wat vaak belangrijker kan zijn dan het gebruik van hoogwaardige lenzen of een 

camera met een hoge megapixel. Vervolgens leerde je creatiever na te denken over je belichtingen door de sluitertijd te gebruiken om het 

uiterlijk van beweging te regelen, inclusief verschillende effecten, variërend van bevriezingsactie tot gladmaken van water tot het creëren van 

bewegingsstrepen door panning. Je hebt ook geleerd hoe autofocus werkt en hoe de prestaties ervan worden beïnvloed door het lichtniveau, 

het contrast van het onderwerp en de beweging van de camera of het onderwerp.
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Camera schoonmaken

Sensoren

Als je een spiegelreflexcamera gebruikt, je zult uiteindelijk vlekken in je afbeeldingen tegenkomen. 

Wanneer dit gebeurt, moet u weten of wat u ziet afkomstig is van sensorstof of het resultaat van een 

vuile zoeker, spiegel of lens. Als het stof op de sensor blijkt te zijn, moet u weten hoe u de sensor 

reinigt en hoe u het risico dat dit opnieuw gebeurt, kunt verkleinen.
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3 Figuur 1

Foto gemaakt met een vuile 

camerasensor

5 Figuur 2

Close-up van het stof in Figuur 

1

Een vuile camerasensor is het duidelijkst in gladde, lichte delen van afbeeldingen, zoals heldere luchten, zoals weergegeven in Figuren 

1 en 2 .

Het uiterlijk kan veranderen, afhankelijk van de aard van het stof, de beeldinhoud en de belichtingsinstellingen, maar zal 

waarschijnlijk lijken op het voorbeeld in Figuur 2 . Zelfs als stof niet meteen zichtbaar is, kan het de beeldkwaliteit 

verminderen door het contrast te verlagen. In Figuur 2 ,

sommige vlekken zijn minder uitgesproken dan de andere.

De stofvlekken lijken diffuus omdat de deeltjes zelf niet echt op de fotosites van de camerasensor zitten; de deeltjes 

rusten iets boven de sensor op het buitenste oppervlak van de filters van de sensor. Dit zorgt ervoor dat het deeltje een 

schaduw werpt, wat we in feite in de afbeelding zien - niet het stof zelf. Bij grote diafragmaopeningen (lagere 

f-waarden) is het stof vaak nauwelijks zichtbaar omdat het invallende licht (weergegeven als oranje pijlen in Figuren 3 door 

5 ) raakt het stof vanuit een breed scala aan hoeken, die, zoals u zich herinnert uit hoofdstuk 8, 'zachte' verlichting 

creëert. Evenzo wordt bij kleine diafragma's (hogere f-waarden) het stof beter zichtbaar omdat de verlichting effectief 

"harder" wordt.
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figuur 3

hoek van invallend licht en 

resulterend stof

verschijning bij f / 8

Figuur 4

hoek van invallend licht en 

resulterend stof

verschijning op f / 16

Figuur 5

hoek van invallend licht en 

resulterend stof

verschijning op f / 22
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ANDERE BELANGRIJKE DUURSTELLINGEN

Alleen omdat je vlekken in je zoeker en / of afbeeldingen ziet, wil dat nog niet zeggen dat je je camerasensor moet 

schoonmaken. Andere mogelijke opslagplaatsen voor stof zijn de zoeker, het scherpstelscherm van de zoeker, SLRmirror en 

de voor- en achterkant van de lens.

ZICHTFINDERFUNCTIONELE SCHERM EN SLRMIRROR

Dit soort stof is duidelijk zichtbaar op oppervlakken in de zoeker (zie Figuur 6 en 7 ) en verandert het 

afbeeldingsbestand niet. Als je door je zoeker kijkt en de f-stop verandert (houd bijvoorbeeld de 

scherptedieptevoorbeeldknop ingedrukt), zal het zoekerstof even groot verschijnen, ongeacht de f-stop.

Figuur 6

slr camera-matglas

Figuur 7

slr cameramirror

VOOR OF REACTIE VAN UW LEVEN

Stof op een lens is lastig te diagnosticeren, omdat vlekken op uw lens uw beeld kunnen beïnvloeden en aangezien worden 

voor stof op de sensor. Als u uw cameralens verandert (zie Figuur 8 en 9 )

en de vlekken blijven, ze zijn waarschijnlijk van de sensor. Lensstof lijkt over het algemeen groter en diffuser 

dan sensorstof en is meestal alleen zichtbaar bij groothoeklenzen bij hoge f-stops (nabij f / 22 +).

Stof op het voorste of achterste lenselement wordt duidelijker wanneer u uw camera op een heldere lucht of een 

lichtgekleurde muur richt. Als dit niet het geval is en je ziet nog steeds vlekjes in je afbeeldingen, kun je er gerust van uitgaan 

dat er stof op de sensor van je camera zit.

212 Begrijp de fotografie



Figuur 8

achterste lenselement

Figuur 9

lens frontelement

HOE LOcAAT SenSOR DuSt

Hoewel sensorstof nooit ideaal is, is het soms handig om te weten hoe vuil de sensor werkelijk is. Als er meer plekken zijn dan u dacht 

en deze bevinden zich in de buurt van het midden van het beeld, is de kans groter dat ze uw afbeeldingen beïnvloeden. Een beetje 

stof is vaak acceptabel als dit wordt afgewogen tegen het risico van krassen op uw sensor of spiegelreflexcamera tijdens het 

reinigingsproces.

De eenvoudigste manier om de ernst van het stof op uw sensor te beoordelen, is door deze stappen te volgen:

1. Richt je camera op een gladde, lichte achtergrond (zoals een witte muur).

2. Maak de lens onscherp zodat de achtergrond er glad en textuurloos uitziet.

3. Pas een +1 of +2 stopbelichtingscompensatie toe.

4. Maak een foto met de hoogste f-stopinstelling van uw lens.

De resulterende afbeelding biedt een uitstekende kaart van sensorstof, zoals weergegeven in Figuur 

10 ( merk op dat het beeldcontrast is overdreven om stofvlekken te benadrukken). Om het stof 

beter te zien, kunt u nabewerking gebruiken. In Photoshop kunt u bijvoorbeeld het contrast 

van de afbeelding verhogen met "automatische niveaus" of de zwartpuntschuifregelaar van 

het hulpmiddel voor niveaus naar rechts slepen terwijl u de alt-toets ingedrukt houdt. Houd er 

rekening mee dat uw stofkaart omgekeerd is in vergelijking met de positie van het stof op de 

sensor. Zo ontstaan   er vlekken aan de bovenkant van het beeld door stof onderaan de 

sensor, en vice versa.

Figuur 10

voorbeeld van een sensorstofkaart
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BESTE PRAKTIJKEN OM UW SENSOR 

SCHOON TE HOUDEN

Het oude gezegde "voorkomen is beter dan genezen" is zeker van toepassing op camerasensorstof. Als u extra voorzichtig bent 

en mogelijk besmettelijke gebeurtenissen tot een minimum beperkt, heeft u tijdens de levensduur van uw camera minder 

sensorreinigingen nodig.

Technieken om stofafzetting in uw camera tot een minimum te beperken, zijn onder meer:

e lens verandert Probeer te voorkomen dat u onnodig lenzen verwisselt,

en als u lenzen moet vervangen, doe dit dan in een omgeving

met schone, stille lucht, indien mogelijk. Zorg ervoor dat u de lenzen snel vervangt en de 

camerasensor zijwaarts of omlaag gericht houdt tijdens het vervangen van de lens om de kans op 

stofvorming te verkleinen. Gebruik afdekkingen voor het achterste element van uw lenzen wanneer 

ze niet zijn gemonteerd (zie

Figuur 8 voor onbedekt achterelement) om te voorkomen dat stof zich op de lens verzamelt: 

eventueel stof dat op het achterste element wordt verzameld, kan later worden overgebracht naar de 

sensor wanneer de lens is gemonteerd.

zelfreinigende sensoren Als je het geluk hebt om een   digitale SLR-camera te hebben 

die de sensor automatisch reinigt elke keer dat de camera wordt in- of uitgeschakeld 

(zoals weergegeven in het menu in Figuur 11 ), u zult het proces een stuk eenvoudiger 

vinden. Deze functie is verrassend effectief en vermindert het aantal keren dat u de 

sensor fysiek moet reinigen, maar het verwijdert niet alle soorten stof. Deeltjes hopen 

zich op in de camerabehuizing, waardoor het risico toeneemt dat ze na verloop van tijd 

op de sensor terechtkomen.

e

Figuur 11

voorbeeld van een zelfreinigend menu

SENSOR-REINIGINGSMETHODEN

Een camerasensor mag alleen worden gereinigd als het absoluut noodzakelijk is, omdat bij het reinigen het risico bestaat dat de sensor 

of spiegelreflexcamera beschadigd raakt.

technische notitie

strikt genomen wordt alleen de buitenste laag van het filter dat de sensor bedekt, daadwerkelijk schoongemaakt, niet de sensor 

zelf. het vervangen van dit filter is veel goedkoper dan het vervangen van een sensor. de camera kan meestal door de fabrikant 

worden gerepareerd.
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De sensor van een camera reinigen, weergegeven in Figuur 12 , is riskant omdat je de SLRmirror 

omhoog moet klappen om open toegang tot de sensor te geven. Wat meer is, als de batterij van 

de camera leeg is voordat het reinigen is voltooid, kan de spiegel zich op uw hand en / of 

reinigingsapparaat sluiten, waardoor de spiegel mogelijk beschadigd raakt. Bovendien kan direct 

contact met de sensor nieuwe verontreinigingen introduceren en bestaand stof over het 

sensoroppervlak slepen, waardoor microschaafwonden of krassen ontstaan.

Gezien de risico's, als u besluit dat uw sensor moet worden gereinigd, moet de mate van 

agressie die u reinigt passen bij de ernst van het probleem. Opgesomd in volgorde van 

toenemende effectiviteit (en toenemend risico), omvatten de meest voorkomende soorten 

reinigingsapparaten een stofblazer, sensorborstel (sweep), een reinigingsstempel of lenspen 

en een sensorstaafje (veeg of staafje).

e stofblazer Deze reinigingsmethode brengt de minste kans op beschadiging

ouder worden omdat de blazer (weergegeven in Figuur 13 ) komt nooit in direct contact met 

de sensor. Deze methode is ook het minst effectief. Opwaaiend stof kan het gewoon 

verplaatsen en kan het probleem mogelijk verergeren. Gebruik alleen een blaasbalgje dat 

speciaal voor camerasensoren is ontworpen. Persluchtblazers zijn niet nodig en geven over 

het algemeen lucht met een te hoge druk af. Sommige persluchtblazers gebruiken ook een 

schadelijke koelvloeistof, dus die niet specifiek voor optica zijn ontworpen, moeten worden 

vermeden.

Reinigingsborstel of veeg Een lensborstel (weergegeven in Figuur 14 ) is een goed compromis tussen risico en effectiviteit. 

Het kan vaak alles verwijderen behalve het meest hardnekkige stof, en het heeft over het algemeen weinig kans op krassen op 

oppervlakken omdat de borstel is ontworpen om licht contact te maken. Sommige ontwerpen kunnen individuele deeltjes 

verwijderen zonder over de hele sensor te vegen. Een extra bonus aan deze reinigingsapparaten is dat je een sensorborstel 

kunt gebruiken om stof van je spiegelreflex spiegel, lenzen en matglas te verwijderen. Vermijd onbedoeld contact met de 

spiegel of het matglas en maak alleen schoon als de batterij goed is opgeladen.

Reinigingsstempel of lenspen Een schoonmaakstempel (weergegeven in Figuur 15 ) maakt contact met de sensor, maar 

wordt niet over het sensoroppervlak gesleept. Omdat het stof en vuil optilt in plaats van sleept, is de kans kleiner dat er 

krassen op oppervlakken komen. De punt bestaat meestal uit vervormbare siliconen, die op het sensoroppervlak wordt gedrukt 

om rond deeltjes te vouwen, ze vast te houden en ze van het oppervlak te tillen. Het is een goed idee om geen producten te 

gebruiken die werken met een lijm, omdat dit mogelijk een residu op de sensor kan achterlaten.

e

e

Figuur 12

slr camerasensor

Figuur 13

een reinigingsbol of stofblazer

Figuur 14

lensborstel of veeg

Figuur 15

lenspen of reinigingsstempel
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e sensorstaafje, veeg of staafje Wattenstaafjes, doekjes en staafjes kunnen zelfs de meeste verwijderen

blijvende deeltjes, maar deze vereisen een zorgvuldige techniek. Zoals je kunt zien in Figuur 16 ,

het apparaat bestaat meestal uit een kleine, platte peddel die is 

gewikkeld in een speciaal pluisvrij weefsel waarop 

sensorreinigingsvloeistof is aangebracht. Zorg ervoor dat u er een 

aanschaft met een breedte die geschikt is voor uw sensorgrootte 

(bijgesneden sensoren hebben over het algemeen een smaller 

wattenstaafje nodig dan full-frame sensoren).

Soms kunnen meerdere apparaten samen worden gekocht als sensorreinigingskit (weergegeven in Figuur 17 ), maar als u van plan bent 

slechts één type te gebruiken, is het sensorpenseel of de stempel meestal voldoende. Het is vaak een goed idee om verschillende 

gereedschappen achter elkaar te proberen (hoewel sommige mensen de blazer overslaan). Idealiter hoeft u nooit een wattenstaafje met 

een sensor te gebruiken, maar als u onderhoud met ander gereedschap doet en heeft gedaan, zullen de meeste grotere en schurende 

deeltjes zijn verwijderd voordat u het risico loopt volledig in contact te komen met het wattenstaafje.

Figuur 16

sensorstaafje of veeg

Figuur 17

Schoonmaakspullen

voor de sensor, lens en 

lensfilter
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HOE REINIG JE SENSOR

Als u weet wat schoonmaken inhoudt, kunt u een beter idee krijgen of dit iets is dat u zelf prettig vindt. De 

getoonde procedure Figuur 18 en 19 biedt de algemene stappen voor het reinigen met een sensorborstel en / of 

sensorstaafje. Hoewel deze stappen een geteste gids zijn, dient u altijd de instructies te raadplegen die bij uw 

specifieke tool horen.

In Figuur 18 en 19 , het lichtblauw staat voor het uiteinde van uw sensorreinigingsdoekje of borstel. Het donkere rechthoekige gebied 

vertegenwoordigt de camerasensor. De pijl is het pad dat het gereedschap moet volgen. Bij deze diagrammen wordt ervan 

uitgegaan dat uw schoonmaakgereedschap de breedte van uw sensor is. Volg deze beweging maar één keer; heen en weer vegen 

is minder effectief en heeft meer kans op beschadiging van de sensor.

Figuur 18

zijaanzicht van de camerasensor

Afbeelding 19

Gezichtsweergave van de camerasensor

VOORBEREIDING VOOR REINIGING

Het reinigingsproces kan eenvoudiger en effectiever zijn met de volgende voorbereiding:

e Raak vertrouwd met het proces Lees van tevoren alle stappen voor het schoonmaken door

dus je bent bekend met elk en klaar om ze achter elkaar uit te voeren.

e Controleer de batterij Laad uw camerabatterij volledig op.

e Plan een tijd Zet een blok van 15-20 minuten opzij als het onwaarschijnlijk is dat u wordt gestoord.

Plan ook om uw mobiele telefoon uit te schakelen tijdens het schoonmaken om afleiding te minimaliseren.

e Kies een locatie Kies een schone omgeving met stilstaande lucht.

e schik de gereedschappen Zorg dat alle benodigde gereedschappen gereed en gemakkelijk toegankelijk zijn.

e Bereiden Het is een goede gewoonte om de camerabehuizing, lens en lensbevestigingen te reinigen met een vochtige doek

doek om stof te verwijderen dat later op uw sensor terecht kan komen.

e zet de camera in de reinigingsmodus Zet je camera in de handmatige reinigingsmodus. Raadplegen

uw cameraman indien nodig.

e Positioneer je camera Verwijder de lens en leg je camera op zijn achterkant op een vlakke ondergrond

oppervlak dat een goed zicht en gemakkelijke toegang tot de sensor mogelijk maakt.
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KIES EEN REINIGINGSMETHODE

Vervolgens moet u beslissen over uw tool voor het reinigen van sensoren:

e sensor ventilator Draai de camera om zodat de sensor naar beneden wijst en verzend hem

verschillende luchtwolken in de camerabehuizing. Wacht na elke trek 5–10 seconden totdat het stof is neergedaald. 

Meestal moet u ook een van de andere tools gebruiken.

sensor borstel Plaats het borstelige uiteinde van de borstel voorzichtig op de rand van de camerasensor en volg de 

beweging die wordt weergegeven in Figuur 18 en 19 . Oefen slechts zeer lichte druk uit - veel minder dan wanneer u aan 

het schilderen was - en klop het stof weg. Borstels werken door stofdeeltjes elektrostatisch naar hun vezels te trekken, 

zodat u de sensor niet hoeft te schrobben. Probeer te voorkomen dat de borstelharen iets buiten de randen van de sensor 

raken, aangezien dit camerasmeermiddelen of andere verontreinigingen op de sensor kan overbrengen.

sensor stempel Druk het reinigingsuiteinde van dit gereedschap voorzichtig tegen het oppervlak van uw camerasensor. Sleep het niet 

over het oppervlak, want dit kan strepen of krassen achterlaten. Als het stempelgebied kleiner is dan het gebied van uw sensor, 

gebruik dan plaatsingen die het aantal keren dat de stempel tegen de sensor moet worden gedrukt tot een minimum beperken.

sensor wattenstaafje Bevestig indien nodig het reinigingsdoekje aan het uiteinde van uw reinigingsinstrument en doe twee tot drie 

druppels reinigingsvloeistof op de punt. Sommige gereedschappen zijn al voorbereid, dus deze stap is misschien niet nodig. Plaats 

het met weefsel bedekte uiteinde van uw instrument voorzichtig op de rand van de sensor en volg de beweging die wordt 

weergegeven in Figuur 18 en 19 . Zorg ervoor dat u niet meer druk uitoefent dan wanneer u met een vulpen schrijft.

Als u klaar bent met schoonmaken, is het goed om de resultaten te controleren. Schakel uw camera uit en plaats uw lens 

opnieuw. Maak een testfoto van een glad, licht oppervlak met de hoogste f-stopwaarde van uw lens (raadpleeg "Sensorstof 

lokaliseren" op pagina 213 voor meer informatie over het uitvoeren van deze stap). Als het resterende stof nog steeds 

onaanvaardbaar is, moet u de reiniging herhalen en wellicht agressievere methoden gebruiken.

e

e

e

aLteRnatIVeS tOcLeanIngSenSORS UZeLF

Als de gedachte aan het schoonmaken van de sensor je nerveus maakt, zou dat moeten. Er kan veel misgaan als je niet 

oppast. Als u liever op zeker speelt, kunt u de vlekken verwijderen of iemand anders de sensor laten schoonmaken.

e het uitwerken van de vlekken Het gebruik van de kloon- en helende penseelgereedschappen in Photoshop kan een

zeer effectieve manier om stofvlekken te verwijderen. Dit werkt goed als de spots gemakkelijk te bewerken zijn en

als het stofprobleem klein blijft. Bewerkingssoftware heeft soms stofkaartfuncties die stofvlekken digitaal 

bewerken die op dezelfde locaties van elke foto voorkomen. Uiteindelijk moet je de sensor echter laten 

schoonmaken.

e iemand anders de sensor laten reinigen U kunt uw camera altijd naar de handleiding sturen.

facturer of een camerawinkel zodat deze door een professional kan worden schoongemaakt. Als u van plan bent om

Als een plaatselijke winkel de reiniging uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u van tevoren controleert of uw camera is 

verzekerd tegen mogelijke sensorschade. Controleer ook uw camera onmiddellijk door een testfoto te maken bij het 

ophalen.
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gedefinieerd, 2

en lawaai, 38

onbedoeld, 11, 13-14, 184

M.

Mmode. Zien Handmatige 

macrolenzen, 77, 78

macrofotografie, 78, 86 handmatige 

bediening, 81

Handmatige modus, 8, 9, 133, 134 

matrixmeting, 12, 13

maximumapertures, 52–54

middenhoeklenzen, 48

middelgrote telelenzen, 64, 71 lichtmeting, 

10–14, 136–139

microlens-arrays, 26

middengrijs, 11

middentonen, 26–27, 28, 30, 113 

mini-statieven, 88

minimumopeningen, 53

spiegelvergrendeling (MLU), 187

Q
snelsluitmechanismen, 87

R
radiale blend GND, 115 

randomnoise, 36

RAW-bestanden, 81, 93

rode-ogenreductie, 129

reflectie, 10-11, 13-14, 137, 138-139 

gereflecteerd licht, 10-11, 92, 101, 168 reflecties, 

92, 101, 139, 146

reflectoren, 180

Rembrandt verlichting, 171–173

afstandsbedieningen, 187

P.

P-modus. Zien Programmode geverfde 

effecten, 195

pan-tilt statiefkoppen, 86 

panning, 191–192

panoramische foto's, 84, 103
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reverse grad-filters, 120 

RGB-histogrammen, 26

regel van derden, 202, 204–206

Spiegelreflexcamera's. Zie ook digitale SLR-camera's

single-lens reflex gedefinieerd, 77 

smartphones, xv, 188

SNR. Zien signaal-ruisverhouding (SNR) zachte rand 

GND-filters, 115-117

zacht licht, 125, 166-169, 174-175, 178-179, 210-211 Sony 

SLT-camera's (Single-Lens Translucent), 75 ruimtelijke frequentie, 

39-40

Sport- / actiemodus, 9

sportfotografie, 48, 53, 193–194, 201 

spotmeting, 11–13

step-up / step-down adapters, 95, 111 

stoppen. Zien f-stops straatfotografie, 48

sterkte-gewichtsverhouding, 87

studioverlichting, 176, 178–179, 180 onderwerpen. Zie 

ook portret fotografie

en autofocus, 197-198, 200-201, 202

afstand en compositie, 62-63, 65-69,

70-71

en flitsfout, 138–139 

brandpuntsafstanden voor, 48

verlichting van, 126–129, 144–153 

inmotion, 189–194

reflectie van, 10–11, 12–14, 137 in regel 

van derden, 204–206 zonlicht. Zie ook natuurlijke 

verlichting

met opvulverlichting, 175–176 en 

polarisatoren, 96–100

op tijd van de dag, 145–153

zonsopkomsten en zonsondergangen, 149–151, 154

statieven

alternatieven voor, 186–187

kiezen, 84–86, 88–89

met behulp van, 69, 83–84, 88, 192 

Tv-modus. Zien Sluiterprioriteit schemering, 151

tweepuntsperspectief, 58

S
S-modus. Zien Sensorarrays voor 

sluiterprioriteitsmodus, 22–26

sensoren. Zie ook autofocus (AF) sensoren

en cameratypes, 48, 74-75, 79-80 reiniging, 

214-218

dust on, 78, 210-211, 213 

functie, xiii-xiv, 22-26

en lawaai, 40

schaduw en schaduwen

detail in, 80

vulverlichting, 176–179

histogrammen, 26–27, 28–29

en lichtbron, 166–169

en verlichtingsrichting, 170–175 schieten 

in, 152–153

op het tijdstip van de dag, 145–151 

schokreductie (SR), 187 scherpte. Zie ook scherptediepte

en diafragma, 105, 107, 189 en 

autofocus, 196-197

cirkels van verwarring, 15–17 en 

brandpuntsafstand, 48–49 ruis, 34

en sluitertijd, 3 

opnamestijlen, 81

schiettechnieken

handheld, 185-186

snelle foto's, 193-194

korte verlichting, 173

ontspanknoptechniek, 186 

ontspanknopvertraging, 81, 193, 200

sluitermechanismen, 76, 81, 188

Sluiterprioriteitsmodus, 8, 9, 133, 134, 195–196 

sluitertijd. Zie ook belichtingstijden

voor cameratrilling, 69, 184–185 creatief 

gebruik van, 188–196

in belichtingsmodi, 9

en flitsverhouding, 132–133, 134 in mist, 

162

instellingen, 2, 3–5, 52

signaal-ruisverhouding (SNR), 34, 35 

silhouetten, 159

spiegelreflex (SLR), 77

Doorschijnende camera's met één lens (Sony SLT), 75 verlichting 

met één lichtbron, 166–175

langzame synchronisatie, 134

U
ultragroothoeklenzen, 56, 57, 61, 78 

onderbelichting

concepten, 2

op high-key afbeeldingen, 30, 31 en 

ruis, 38

onbedoeld, 11, 13, 14

onderwaterfotografie, 92, 93 UV / 

nevelfilters, 92, 93

V.

verdwijnpunt, 58

verticale lijnconvergentie, 58-59, 63, 78 verticale 

lijnsensoren, 202

vibratiereductie (VR), 84, 187, 192 zoekers, 

74, 76, 106, 185, 212 lichtafval, 44-45, 94

W.

weersomstandigheden, 146, 153–155 goed 

verlicht, 134, 179

witbalans

en filters, 92, 93 met 

flits, 129–130

in gouden uur, 149

bij bewolkt zonlicht 153 

groothoeklenzen

met filters, 94, 95, 98–100, 103–104, 116, 118 

brandpuntsafstanden, 46–48

gebruiken, 55–63

natuurfotografie, 48, 64, 66, 152

T
tafelblad statieven, 88

telelenzen

alternatieven voor, 187

halsbanden, 87

brandpuntsafstanden, 46–47, 48 

gebruiken, 63–71

theaterfotografie, 53

door-de-lensmeting (TTL), 136–139 bitdiepte 

TIFF-bestand, 21

time-lapse-fotografie, 84

toonbereiken

en GND-filters, 113

high- en low-key, 28–31

histogramkenmerken, 27–28

op tijd van de dag, 144 

statiefkoppen, 86–87

statieflenskragen, 87

X
X-sync-snelheid, 134

Z
zoom

digitaal vs. optisch, 51 

handmatige bediening, 81

zoomburst, 194-195

zoomlenzen, 49–51, 54
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LEER HOE UW
CAMERA WERKT ECHT!

Leer de kernconcepten en technieken die u moet kennen om betere foto's te maken, 

van het kiezen van de beste lens voor uw stilistische doelen tot het selecteren van de 

juiste camera-instellingen voor verschillende lichtomstandigheden.

Met duidelijke uitleg en zeer visuele voorbeelden, neemt Sean T. McHugh je mee van 

basisconcepten zoals belichting en scherptediepte naar meer geavanceerde 

onderwerpen, zoals hoe cameralenzen en sensoren licht opvangen om beelden te 

produceren. U leert niet alleen welke camera-instellingen u in verschillende situaties 

moet gebruiken, maar ook de redenen waarom.

Leren hoe te:

ee Kies lenzen voor meer controle over het perspectief

ee Minimaliseer beeldruis door te begrijpen hoe digitaal

sensoren werken

ee Krijg de belichting die u wilt, zelfs in mist, nevel of nevel

ee Verbeter opnamen uit de hand door de sluitertijd te beheersen

en autofocus

ee Gebruik statieven, lensfilters en flitser om de opname te verbeteren

Of je nu digitale fotografie op een dieper niveau wilt begrijpen of 

gewoon betere foto's wilt maken, Fotografie begrijpen helpt u het 

meeste uit uw camera te halen.

SEAN T. McHUGH

is de oprichter en eigenaar van 

Cambridge in Color ( www

. cambridgeincolour.com), een

online leergemeenschap

voor fotografen, en hij was voorheen 

producthoofd bij een toonaangevend 

bedrijf in digitale camera's. Als 

wetenschapper van opleiding is hij 

gefascineerd door de interactie tussen 

techno-

logische ontwikkelingen en

het scala aan creatieve opties waarover 

fotografen beschikken.

Hij heeft verschillende 

studentenworkshops gegeven over 

algemene camera- en DSLR-techniek.

$ 29,95 US ($ 39,95 CDN)

Schap in: Fotografie / Algemeen

DE BESTE IN GEEK ENTERTAINMENT ™

www.nostarch.com


