
Witbalans gebruiken

Bij het fotograferen is het in de meeste gevallen aan te raden om in RAW te fotograferen. De camera slaat de 

gegevens van de "onbewerkte" sensor op, evenals de parameters die op de camera zijn ingesteld. Later maak 

je in een RAW-editor de uiteindelijke JPEG-afbeelding die je op internet plaatst of afdrukt. Het mooie van 

RAW-bestanden is de mogelijkheid om een   aantal instellingen die oorspronkelijk op de camera waren gezet, 

aan te passen of te corrigeren. Een van die instellingen is witbalans en het is waarschijnlijk ook een van de 

meest gecorrigeerde waarden in een workflow met RAW-bestanden. We kunnen de witbalans van een 

RAW-bestand straffeloos veranderen. De meesten zullen de camera dan ook zelf de witbalansinstelling laten 

kiezen: automatische witbalans die wordt aangegeven door de afkorting AWB. En waarom niet ? We kunnen 

de witbalans aanpassen die de camera heeft gekozen. Dus waarom zouden we ons hier zorgen over maken?

Veel keuzes

om de witbalans in te stellen. AWB is misschien de gemakkelijkere keuze.

Ik fotografeer al vele jaren met de standaard witbalans aan "daglicht" wat neerkomt op ongeveer 5200K. 

Deze instelling wordt op de camera weergegeven met een zonpictogram. Waarom ik dit doe, wil ik in dit 

artikel graag uitleggen aan de hand van een aantal voorbeeldfoto's die ik speciaal voor dit doel heb 

gemaakt. Voordat ik dat doe, ga ik kijken wat witbalans eigenlijk is. Ik wil het alleen oppervlakkig doen, 

niet genoeg voor wat ik in dit artikel wil zeggen.



Kleurtemperatuur

Het instellen van de witbalans is eigenlijk niets meer dan het corrigeren van de kleurtemperatuur. 

Kleurtemperatuur beschrijft het kleurlicht dat wordt uitgezonden door een "zwart lichaam" bij een bepaalde 

temperatuur. Het is beter om je een verwarmd stuk ijzer voor te stellen. Ten eerste kleurt het rood (heet rood) 

en tenslotte wit (witheet). Elke uitgestraalde kleur staat voor een temperatuur. De zon is ook zo'n "zwart 

lichaam" en de gelige kleur ontstaat doordat de temperatuur van de zon tussen de 5000 en 6000 graden ligt. 

Als de zon half kouder was, rond de 2500 graden, zou dat zo zijn

Rode kleur.

Op deze manier kunnen we een aantal kleurtemperaturen onderscheiden die allemaal worden 

weergegeven in de schaal Kelvin temperatuur.

Kleur kleur kleur kleur lichtbron kleur

1000-2000 K.

2500-3500 K.

3000-4000 K.

4000-5000 K.

5000-5500K

5000-6500K

Bij kaarslicht

kunstlicht (gloeilamp) zonsopgang / zonsondergang 

in heldere lucht fluorescentielamp (TL)

Lamp

daglicht heldere lucht en de zon hoog aan de hemel

Licht bewolkte lucht (overdag) Bewolkte lucht 

(overdag)

6500-8000 K.

9000-10000K

Sommige van deze kleurtemperaturen zijn te zien als pictogrammen in de witbalansinstellingen van de 

camera (controleer dit in de gebruiksaanwijzing van de camera). Elk van deze parameters houdt 

rekening met het feit dat onder verschillende omstandigheden de witte "kleur" op de foto daadwerkelijk 

wit wordt weergegeven. Hier komt de naam voor witbalans vandaan: Witbalans corrigeert elke 

kleurafwijking die wordt veroorzaakt door een van de vele kleurtemperaturen. We kunnen de witbalans 

handmatig aanpassen via een van de voorgeprogrammeerde waarden van de camera, of deze 

automatisch laten corrigeren via de AWB. Met een grijskaart van 18% kunnen we ook meten wat we 

moeten corrigeren, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

Witbalanscorrectie

In een RAW-editor kunnen we de witbalans eenvoudig aanpassen zonder aan kwaliteit in te boeten. Mocht de 

witbalans niet helemaal naar wens zijn, dan verplaatsen we de kleurtemperatuur naar de gewenste waarde. In 

sommige gevallen is het nog steeds nodig om de groen / magenta correctie toe te passen. Dit kan nodig zijn 

omdat niet al het licht dat we fotograferen afkomstig is van of overeenkomt met dat "zwarte lichaam" dat ik 

eerder noemde.



Schuifregelaars voor balans

spaties in Lightroom

Deze mogelijkheid geeft de fotograaf de perfecte gelegenheid om de waarde aan te passen die is 

ingesteld door de AWB van de camera. De fotograaf zit dus niet vast aan de camerasoftware en kan 

fouten corrigeren. Of verander de witbalans helemaal om de foto een bepaalde tint of sfeer te geven. 

Perfect, is het niet?

Er is een "maar" met behulp van de AWB van de camera. Zeker als er meerdere (of meer) foto's worden gemaakt 

onder wisselende lichtomstandigheden. De AWB zal voor elke foto de kleutemperatuur bepalen en aanpassen. 

Hierdoor ontstaat het risico dat een serie foto's niet consistent van kleur is; de ene misschien iets warmer dan de 

andere, de andere misschien iets magenta dan een afbeelding. Wanneer een dergelijke serie vervolgens een 

nabewerking ondergaat, zal elke foto op een gewenste waarde moeten worden gecorrigeerd. Deze correctie is per 

foto anders omdat elke foto via de AWB een unieke waarde heeft gekregen.

Stel een vaste witbalans in

Als er een vaste witbalans is ingesteld, zal de kleur hetzelfde zijn in een serie foto's. Dit zal een correctie 

veel gemakkelijker maken, maar nog belangrijker; in sommige gevallen blijven gekleurde foto's zelfs 

gekleurd. Omdat het risico van AWB is dat ook de extreme kleuren gecorrigeerd kunnen worden.

Ik fotografeerde een ochtend in de natuur; van zonsondergang tot zonsopgang. Ik heb bewust alle foto's 

in AWB gezet om te laten zien welke verschillen kunnen optreden als we de camera de witbalans laten 

bepalen. Ter vergelijking: ik heb de hele serie foto's in Lightroom op "er", 5200K gecorrigeerd om correct 

te zijn, net als in de bovenstaande schermafbeelding.

Adverteren



06:33 uur - Blauw is

teveel gecorrigeerd, waardoor de lucht een vreemde saaie kleur kreeg

06:41 uur - Het blauw

de "blue eure" is te gecorrigeerd waardoor de foto weer te warm wordt

06:50 uur - Kleuren

warmrood ochtendschemering wordt koud weergegeven met AWB

06:59 uur - AWB corrigeert

rode wolken en blauwe lucht tot een te hete foto

7:09 - Misschien wel

hebben een minimaal verschil, maar de AWB heeft bij deze zonsopgang een goede witbalans



7:32 uur - De zon heeft

verdwenen en achter een dun wolkendek. De AWB corrigeert teveel blauw / cyaan en maakt de

te coole foto

07:42 uur - het wit van de berk wordt wit weergegeven door de AWB, maar de rest van het landschap is te afgezwakt

blauw / cyaan 7.48 uur -

De AWB brengt de kleur van het gras naar voren.

8:28 uur - kleur

fris groen wordt genegeerd in AWB. De bladeren zijn te blauw / cyaan

8.30 uur - nog een

maal het probleem dat de AWB te veel op groen reageert, waardoor het beeld te blauw wordt



8:32 - hetzelfde

probleem met de AWB dan de vorige twee foto's. warme achtergrondverlichtingskleuren zijn

hier ontkend.

de AWB maakt de foto erg kleurneutraal, maar het is mogelijk. Wat wenselijk is, is een

9.00 uur -

een kwestie van smaak

9:11 uur - Met de AWB komt het blauw van de moerbeiboom beter naar voren dan met de camera bij daglicht. Het groen van

verstuikingen achter haar wordt weer te geneutraliseerd in de AWB

Het grote probleem is dat de AWB bij elke foto een unieke witbalansinstelling heeft gegeven. de ene is 

op 4000K, de andere op 4400K of zelfs 7000K. Hij springt min of meer heen en weer als de foto's achter 

elkaar worden genomen. Wat de AWB kiest, wordt in veel gevallen beïnvloed door de kleur van het 

onderwerp in plaats van het aanwezige licht. Het resultaat is het vangen van sfeervol licht, waardoor iets 

veel te neutraal achterblijft.

Over smaak bestaat natuurlijk geen discussie; Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen de voorkeur 

uitgaat naar gezichtsvermogen met AWB of misschien ergens in het midden. Maar het valt niet te ontkennen dat 

in sommige gevallen de weergave helemaal verkeerd is. Door een vaste instelling te kiezen wordt de 

verloopkleur door de serie veel consistenter, waardoor eenheid ontstaat en elke gewenste correctie 

eenvoudiger wordt. De basis is gewoon constant.

Het werkt voor mij persoonlijk het meest aangenaam. En als er een foto tussen zit is dat niet helemaal 

naar smaak, zoals de laatste twee in de serie



hierboven, dus ik hoef alleen maar de witbalans aan te passen in twee foto's in plaats van tien foto's.

Waarom het daglicht

De reden waarom ik ervoor koos om de camera in te stellen op "daglicht" is heel simpel. Ik heb mijn 

fotografische wortels in het analoge tijdperk; een tijd waarin de negatieffilm en de diafilm werden 

gefotografeerd. In die tijd hadden we vrijwel geen keus in de “witbalans”: elk filmpje dat je in een winkel 

aantrof, waren daglichtfilms. Er bestond zoiets als kunstlichtfilm, maar vaak kun je die alleen op bestelling 

brengen. De enige voorkeur in de kleurtoon van de film was om een   bepaald merk te kiezen. Kodak gaf 

nog een paar gele tinten (neutraal), Fuji leunde tegen groen (warm) en bij Agfa voelden de foto's iets meer 

blauw (koel) aan. Maar ondanks dat bleef je fotograferen met de daglichtfilm, of het nu in de schemering 

was, of tijdens de warme kleuren van een zonsondergang. "daglicht", Ik doe min of meer hetzelfde als 

voorheen, vanaf de tijd van de filmrolletjes. En ik vind het echt leuk.

Niet alleen daglicht

Natuurlijk gebruik ik ook andere witbalansinstellingen. Er zijn altijd situaties waarin de "ie" instelling werkt 

gewoon niet en levert het gewenste resultaat op. Een zeer voor de hand liggende situatie is zonder 

flitsopnamen in een omgeving met alleen kunstlicht. In deze situatie zal de camera op "kunstlicht" gezet 

moeten worden, wat neerkomt op ongeveer 2000K - 2700K. Nogmaals, het geld dat de AWB herontwerpt 

de witbalans elke foto en is dus niet altijd hetzelfde. en dat terwijl kunstlicht niet van kleur verandert zoals 

het daglicht ontwaakt, zoals ik in mijn voorbeelden heb laten zien.

Maar ook de nachtfoto vraagt   om een   andere instelling van de witbalans. Hiervoor is een 

witbalansaanpassing nodig die varieert tussen de 3400K en 4000K, wat geheel afhankelijk is van de 

hoeveelheid kunstlicht die aanwezig is.



Over het algemeen is het bijzonder moeilijk om een   juiste witbalans te vinden wanneer kunstlicht en 

natuurlijk licht samenkomen. De twee bovenstaande foto's laten zien wat er is gebeurd. Aan de linkerkant, 

waar de witbalans 3400K is, is de lucht onwerkelijk blauw en is het kasteel vrij neutraal van kleur. Rechts, 

met de witbalans rond de 4000K, is de kunstlichtkleur duidelijk aanwezig, maar blijft de foto natuurlijker 

aanvoelen doordat de lucht geen onwerkelijke blauwe kleur heeft. Ook in deze situaties heb ik geen 

vertrouwen in de AWB en kies ik heel bewust voor een witbalansaanpassing. Hierdoor blijft de serie foto's 

dezelfde kleur, die ik later altijd kan aanpassen als dat nodig is.

AWB is onvoorspelbaar

Wat ik je wil vertellen over de AWB is dat het resultaat erg afhankelijk is van de gebruikte software. De 

bovenstaande voorbeelden zijn met opzet op camera gefotografeerd met AWBmis. Als ik de AWB 

bijvoorbeeld door Lightroom laat bepalen, is het resultaat compleet anders dan wat een Canon camera 

definieert. Ik kan me voorstellen dat de resultaten van andere merken camera en software ook van elkaar 

kunnen verschillen.



De AWB in de camera verschilt niet veel van de schaal

blanks in de hele dag. Maar de AWB-optie in Lightroom produceert een volledig

anders.

Dit geeft direct aan dat de interpretatie van een witbalans voor een foto geheel afhankelijk is van de 

gebruikte software in combinatie met je onderwerp. Hierdoor loopt het eindresultaat volledig uit de hand 

en is het aan de fotograaf om te beoordelen of de instelling naar wens is. Door te fotograferen met een 

enkele vaste witbalansinstelling, vermijdt u ongewenste of ongewenste interpretaties.

Een kwestie van smaak

Het draait natuurlijk allemaal om smaak. En een kwestie van wat jij als fotograaf het leukst vindt. Dit 

artikel is dus niet bedoeld om automatische witbalans als slecht of onbetrouwbaar af te doen, maar puur 

om te laten zien hoe ik eraan werk om mijn resultaten zo consistent mogelijk te houden. Omdat ik 

fotografeer in het RAW-bestandsformaat, heb ik nog steeds de mogelijkheid om te corrigeren als ik het 

niet leuk vind.


