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Inleiding

De fotografie heeft sinds de komst van de digitale camera een nieuwe vlucht genomen. Waar 
je voorheen altijd maar moest afwachten wat er van de opnamen terecht was gekomen zie je 
nu direct resultaat. Waar je voorheen met een koude financiële douche na een warme 
mediterrane vakantie werd geconfronteerd daar hoeft nu slechts een geheugeninhoud naar de 
pc te worden overgebracht. Wat je dan toch op papier wilt hebben stuur je naar een afdruk 
centrale. En hier komen totaal nieuwe mogelijkheden aan het licht zoals de kinderen die naar 
een ander werelddeel zijn verhuisd en foto’s van hun kinderen op deze manier naar de Hema 
in de buurt van hun ouders sturen. Niks luchtpost, niks wachttijd. Hooguit een dag later 
hebben de grootouders kersverse foto’s van de kleinkinderen van de andere kant van de 
wereld.

In deze workshop gaan we uit van kleinbeeldfilm waar we spreken over film. Digitale 
opnametechniek komt daar ter sprake waar dat nodig is. Het medium is namelijk 
ondergeschikt aan de fotografie. Het gaat in beide gevallen om het vastleggen van beelden 
door het licht van een kort moment in de tijd vast te leggen.

Er zijn vele vormen van fotografie.
De meest voor de handliggende en met de meeste camera’s te realiseren vormen zijn 
vakantiefoto’s, landschappen, verjaardagen, feestjes enz.
Lastiger wordt het wanneer je kleine insecten of sterren en planeten wilt fotograferen en het 
moeilijkste zijn mensen. Doodnormale mensen als u en ik. Een mooi meisje met de ideale 
maten sexy aankleden is een dankbaar eerste object maar de vraag is waar men naar kijkt. De 
compositie van de portretfoto of het mooie meisje?

Wat we niet gaan doen in deze workshop is het verhaal van de compositie behandelen. Deze 
workshop gaat uitsluitend over de techniek en zaken waarop te letten tijdens de aanschaf van 
materiaal en apparatuur.
Er wordt ook niet diep ingegaan op het maken van foto’s.
Wat wel wordt behandeld is puur de basis. Algemene kennis die direct van pas kan komen en 



waarmee je in ieder geval de kennis opdoet die je toegang verschaft tot tijdschriften, forums 
en fotoclubs zonder meteen te staan te duizelen van alle termen en begrippen.





1.Aanschaf en onderhoud van de uitrusting

Moet je (delen van) je apparatuur nog aanschaffen maak dan niet meteen de 
belangrijkste fout. Iedereen kijkt namelijk eerst welke body het meest interessant is. 
Welnu, dit is het minst interessante onderdeel van je uitrusting. Het woord fotografie 
betekent “schrijven met licht”. Licht vormt het vast te leggen beeld, het is immers de 
projectie op film of sensor van het voorwerp dat je vastlegt. Vastleggen is dan ook 
precies wat de body doet, die legt vast wat hem voor zijn kiezen komt. Wat hij vastlegt 
heeft hij geen enkele invloed op. De projectie wordt gevormd door het objectief en het 
voorwerp moet verlicht zijn anders valt er niets te projecteren. Is er te weinig licht ter 
beschikking dan moet je bijverlichten. Dat laatste kan met een zaklantaarntje of met een 
flitser. Kortom, kies eerst een goed objectief en een goede flitser en kijk dan pas naar 
een body!
Liever een nieuw en goed objectief met een oude body dan andersom.
Met een flitser kan dit lastiger worden omdat een flitser (vooral tegenwoordig) erg veel 
communiceert met de body. Gebruik daarom in de beginperiode liever de ingebouwde 
flitser. Deze is weliswaar voor de korte afstand maar hij communiceert perfect met de 
camera en flitsen is vooral met een externe reportageflitser een vak apart. Zie hiervoor 
de workshop “Flitstechniek”.
Koop bij je objectief een zonnekap en 
overweeg eventueel een kleurloos UV-
filter ter bescherming van de voorste 
lens van je objectief (zie hfdst. 4).

Kies een goede regenwaterdichte tas 
met een dikke stootvaste buitenkant. 
Tassen voor fotoapparatuur zijn niet 
echt goedkoop en zeker niet als er een 
leuke set in moet passen. Oriënteer je 
er goed op want er is een enorme 
collectie in de winkels te vinden. Let er op dat de ritsen beschermd zijn door een klep en 

Figuur 1, Schoonmaaksetje



let er bij de binnenkant op dat het interieur goed uit elkaar kan om onverhoopt zand 
goed te kunnen verwijderen. Zand is overigens net als water funest voor je apparatuur. 
Is je camera nat geweest of heeft ‘ie in het zand gelegen laat hem dan door een 
professional schoonmaken. Kom in geen geval aan de sluiter en de spiegel!

Wat het schoonmaken betreft zijn er ook nogal wat zaken in omloop. Doekjes, 
papiertjes, schoonmaakmiddeltjes, busjes met lucht, blaaskwastjes en dat in allerhande 
soorten, maten en merken.
In principe is het allemaal wel goed maar laat je niet gek maken. Ik zelf gebruik een 
microvezel huishouddoekje voor bijna alles wat ik doe. Ze kosten bijna niets en doen 
zowat alles. Wel oppassen dat je ze niet zomaar laat slingeren want ze pakken echt alles 
op… ook zand!
De schoonmaakmiddeltjes zijn mijn laatste redmiddel. Druppel op het doekje en dan 
voorzichtig schoonmaken. NOOIT een druppel op de lens want als je de camera scheef 
houd en de druppel loopt naar de rand dan trekt ‘ie ongetwijfeld tussen montuur en lens 
en dat kan tot diverse vormen van ellende leiden.
Wil je stof verwijderen blaas dan nooit zelf maar gebruik dan een blaaskwastje, liefst 
een van het type waarvan het kwastje kan worden verwijderd. Dit kun je op de lenzen 
toepassen en voorzichtig in de filmruimte en de spiegelruimte. De busjes met lucht zijn 
natuurlijk niet gevuld met zomaar lucht.
De truc in beide gevallen is dat dit droge lucht is in tegenstelling tot je adem die zeer 
vochtig is en zelfs druppeltjes kan bevatten wanneer je blaast. En dat vocht wil je echt 
niet in de diverse ruimtes van je camerabody hebben.

Gebruik echter nooit de lucht uit de spuitbus in de spiegelruimte, op de spiegel of 
achterlangs op je sluiter!
De druk is veel te hoog en de luchtstraal is veel te smal! Je beschadigd op die manier 
gegarandeerd iets.



2.Digitaal fotograferen

Koop je een digitale camera dan ga je een waar oerwoud van camera’s tegenkomen. In 
principe ontkom je niet meer aan een PC hoewel er wel mogelijkheden zijn om ook 
zonder PC digitaal te fotograferen. Je kunt je geheugenkaartje tegenwoordig 
rechtstreeks in een printer stoppen en laten afdrukken maar voor de papier- en 
inktfabrikanten liggen dan volledig in een deuk want ze verdienen op die manier geld 
als water. Verstandiger (en ook beter van kwaliteit) is het om het kaartje te laten lezen 
bij een 1 uurservice of de inhoud versturen via internet. Digitale camera’s zijn er in 
soorten en maten maar vooral het speelgoedgehalte bepaald vaak de aankoop en dat is 
zeer onverstandig. De meeste camera’s geven een redelijk resultaat maar voor een 
hobbyist is de keuze beperkt. Let bij aanschaf vooral op correctiemogelijkheden op de 
belichting, de flitser en de kleurbalans en de mogelijkheid tot het aansluiten van een 
externe reportageflitser en liefst ook (maar niet direct noodzakelijk) een kabelcontact 
voor studioflitsers.

Maak voordat je tot aanschaf over gaat een paar 
tegenlichtopnamen van dunne voorwerpen tegen een 
heldere witte 
achtergrond die 
zelf licht uitstraalt, 
een bewolkte lucht 
is hier ideaal voor. 
Als er rond de 
dunne voorwerpen 
een paarse 
overstraling 
zichtbaar is dan is 

de combinatie van lens en opnamechip niet 
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Figuur 2, Fringing. Let 
op de randen van de 

Figuur 3, Blooming



goed. Er is dan sprake van “blooming” en dat is niet weg te corrigeren. Nog een optisch 
probleem wat de moeite waard is om op te letten is het randbreken van licht ook wel 
bekend als “fringing”. Hier is sprake van wanneer licht zich om een voorwerp heen 
moet bewegen. Aan de ene kant ontstaat een rode rand langs het voorwerp en aan de 
andere kant een blauwige.

Let op het geheugentype van de camera en het aantal pixels. Wil je echt goede foto’s 
maken dan kies je al snel voor een camera met veel pixels. Die moet je echter wel 
allemaal kwijt kunnen en geheugenkaarten lopen dan ook al snel over. Kan je camera 
microdrives aan, kies daar dan ook voor. Check dit in de handleiding want microdrives 
passen weliswaar in ieder CFII-slot maar niet iedere camera heeft ook de juiste 
elektronica voor deze schijfjes aan boord! Het is een goedkope en goede opslag en laat 
je niet van de wijs brengen door verkoopverhalen die beweren dat ze snel kapot gaan 
want dat is fabel nr. 1! Microdrives zijn nl. hele kleine harde schijven en ze bevatten 
dus draaiende onderdelen.
Pixels alleen zeggen overigens niet alles. De crux is de hoeveelheid licht die een enkele 
pixel kan opvangen en vasthouden. Hoe groter de pixel hoe beter. Beter dus een 5 
megapixelcamera met een grote chip dan een even grote chip met 8 megapixels. Let dan 
dus ook op de maximale lichtsterkte van de lens. HET grote verschil met analoge 
fotografie is hier de lichthoeveelheid die van cruciaal belang is bij de weergave door de 
chip. Hoe minder licht er op valt hoe meer (elektronische) ruis er in het beeld terecht 
komt.
Die maat van de chip levert overigens nog een ding om rekening mee te houden 
wanneer je een digitale reflexcamera koopt. Omdat de chip kleiner is dan een 
kleinbeeldnegatief zal er een schijnbare brandpuntverlenging optreden. Schijnbaar want 
er wordt gewoon een 
kleiner deel van de 
beeldcirkel van het 
objectief gebruikt. Er 
wordt dus letterlijk 
een stuk afgesneden 
en vandaar dat de 
juiste benaming voor 
dit fenomeen 
“Cropfactor” is.

Het aantal pixels is 
om nog een reden 
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Figuur 4a, TIFF 
ongecomprimeerd

Figuur 4b, JPG gecomprimeerd



niet zo heel interessant als er wel over wordt gedacht. De centrales die de digitale foto’s 
moeten afdrukken zitten helemaal niet op dergelijke grote bestanden te wachten. Het 
eerste dat ze doen is de bestanden verkleinen naar een verwerkbaar aantal pixels. Hoe 
meer pixels ze moeten afdrukken hoe langer het duurt voor dat bestand door de 
computerapparatuur is verwerkt. En hoe langer dat duurt hoe minder foto’s ze kunnen 
afdrukken en hoe minder foto’s… hoe minder omzet en winst. De prijs die de 
consument hiervoor betaald druk je dan ook niet uit in euro’s maar in kwaliteit en die 
verkleiningseffecten zijn soms echt bij de beesten af. Bovendien zijn de resultaten nog 
veel meer dan met afdrukken van film verschillend van elkaar omdat de afdrukkende 
apparatuur qua kleurweergave allemaal verschillend is i.t.t. wat je van computers zou 
verwachten. Om dit geheel beter te begrijpen en het hoofd te bieden is er nog de 
workshop “De Digitale Doka”.
Vooral wanneer het gaat om vergrotingen naar A4 weet de afdrukcentrale maar al te 
goed je foto’s te verpesten.
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3.Scannen

Het scannen van negatieven kan de voorkeur genieten boven zowel het afdrukken van 
negatieven alswel boven het digitaal fotograferen.
De voordelen zijn in principe duidelijk: het negatief  is er. Het is ook zichtbaar voor het 
blote oog (een kapotte cd betekent onherroepelijk einde oefening!)en het heeft een 
schier eindeloos aantal pixels. Het nadeel is natuurlijk dat je nog steeds de vertraging 
van het ontwikkelen hebt en alle kosten en bederf die met film verbonden zijn.

Wanneer je scant doe dat dan altijd met het doel in je achterhoofd. Maak dus geen hoge 
kwaliteit scan voor een beeldschermpresentatie (internet) en besteed veel zorg aan een 
scan die moet worden afgedrukt. Werk voor een afdruk altijd naar 300dpi toe. Bij 300 
dpi verdwijnen de brokkeligheden in rondingen.

Scan je voor archief of beeldschermdoeleinden dan voldoet zo’n beetje iedere scanner. 
Scan je alleen afdrukken dan kun je dus ieder flatbedscanner nemen die er is. Wil je 
vanaf film scannen en die scans goed kunnen afdrukken dan zul je toch meer geld 
moeten gaan uitgeven. De grote vijand van het scannen van films is stof. Dit voorkom je 
uitsluitend door zeer schoon te werken. Heb je extra geld te besteden koop dan een 
scanner die is voorzien van Digital ICE. Dit is een techniek die stof en krassen (behalve 
van klassieke zwartwitfilm) verwijderd zonder de scan te hoeven beïnvloeden door 
rekenwerk. Er wordt nl. met een extra infraroodkanaal gescand om oneffenheden te 
“zien”.

Voor scans die je uitsluitend voor beeldschermweergave maakt hou je slechts rekening 
met het aantal pixels, niet met dpi-waarden want die hebben geen enkel nut op een 
scherm. Kijk in principe hoeveel pixels het scherm heeft waarop je presenteert of 
waarvan je verwacht dat er gebruikt wordt en bepaal dan hoe groot je afbeelding daarop 
moet worden. Je kunt dan inschatten hoeveel pixels lang en breed je afbeelding moet 
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worden. Sla een scan voor schermdoeleinden altijd op als een JPG-bestand en zorg voor 
voldoende compressie om het vollopen van je ruimte op de website te voorkomen maar 
ook om snelheid te winnen bij het inladen en verkeer te minderen, ook al worden de 
netwerken sneller en krachtiger.
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4.Diafragma en sluiter(tijd)

Voordat je überhaupt een foto kunt maken moet er eerst worden gemeten hoeveel licht 
er is. Vervolgens wordt die gemeten hoeveelheid licht afgemeten aan de gevoeligheid 
van de film of de ingestelde gevoeligheid van de sensor. Pas dan weten we hoe 
diafragma en sluitertijd moeten worden ingesteld. Eventueel wordt er dan nog een 
correctie op uitgevoerd om onder- of overbelichtingen te voorkomen.
De gevoeligheid van film of sensor wordt uitgedrukt in ISO-waarden. De 
standaardwaarde is 100 iso en wanneer je dit verdubbeld dan word de film of sensor 
twee maal zo gevoelig. Halveer de waarde en de film of sensor is nog maar half zo 
gevoelig.

Het diafragma is een ring die de doorsnede bepaald van het objectief en dus hoeveel 
licht er op de film valt.
Sluitertijd is de tijd die de sluiter openstaat en bepaald dus hoelang de door het 
diafragma doorgelaten hoeveelheid licht op de film valt.
Een diafragmastop is een hele waarde op of neer.
Een groter diafragma kenmerkt zich door een lager getal en levert 2x zoveel licht op.
Een kleiner diafragma kenmerkt zich door een hoger getal en levert nog maar de helft 
van de hoeveelheid licht op.
Dit loopt dus gelijk met de sluitertijden.
Belangrijk om te onthouden is dat een groot (open) diafragma een kleine scherptediepte 
geeft en een klein (dichter) diafragma een grote scherptediepte. Een korte sluitertijd 
levert een bevroren beeld op en een lange sluitertijd een bewogen beeld.

Op normale mechanische objectieven lopen de diafragmawaarden met hele of halve 
stops op en af. Bij moderne elektronische objectieven loopt dit van in 1/3 van een stop 
of zelfs traploos bij digitale camera's. In dat laatste geval komen er hele vreemde 
diafragmagetallen uit die in gedachte niet meer goed zijn te plaatsen.
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In de programma's van de moderne camera's zijn allerlei combinaties van deze twee 
voor een bepaald doel ingebakken. Zo is er bijvoorbeeld een sportprogramma waarbij 
de sluitertijd een bepaalde voorkeur krijgt en een portretprogramma waarbij het 
diafragma een bepaalde voorkeur krijgt.
In die programma's zal een aanpassing van een van de twee altijd de ander gelijktijdig 
mede-aanpassen om het evenwicht te bewaren.

Een kleiner diafragma (groter getal) levert meer scherptediepte op dan een groot 
diafragma. Vergelijk dit met het dichtknijpen van je ogen wanneer je tegen de zon 
inkijkt. De maximale scherpte ligt rond de waarde 8. Een kleiner getal of grotere 
opening geeft minder scherptediepte en minder 
scherpte, een groter getal echter geeft weliswaar 
meer scherptediepte maar ook minder scherpte.
Bij sommige camera's is de scherptediepte als een 
voorkeur in te stellen. De camera vraagt dan het 
voorste en het achterste punt die de scherpte moeten 
begrenzen en waartussen alles scherp moet zijn. Dit 
heeft tot gevolg dat de camera naar een combinatie 
van sluitertijd en diafragma zal zoeken die die 
scherptediepte zo veel als mogelijk tot gevolg zullen 
hebben. De camera zal nl. zeer waarschijnlijk 
rekening houden met de bewegingsonscherpte die 
zal ontstaan bij lange sluitertijden.
Scherptediepte is overigens een relatief begrip en 
heeft vooral te maken met de uiteindelijke afdruk en 
de afstand waarop die wordt bekeken. Neem een 
cirkel en vul die zwart op. Maak de cirkel kleiner, het is nog steeds een cirkel. Maak de 
cirkel nu heel klein, bijv. een mm in doorsnede. Het is nog steeds een cirkel. Maak hem 
nu 0,2mm en het gemiddelde menselijke oog ziet vanaf een afstand van 30 cm alleen 
nog maar een puntje. De cirkel word nu ervaren als een scherpe punt!
Als “f” het punt in de ruimte is waar het filmvlak zich nog mag bevinden dan zie je 
goed het effect van het dichtdraaien van het diafragma op de scherptediepte. Door een 
kleiner diafragma ontstaat een slankere, steilere kegel en er ontstaat dus tussen de 
momenten waarop de minimale strooicirkel (0,2mm) ontstaat meer ruimte. Aangezien 
echter ook de hoek van de stralen meetelt in dit verhaal zal duidelijk zijn dat een 
groothoekobjectief automatisch een grotere scherptediepte geeft dan een teleobjectief.
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Figuur 5, stralengang bij 
vergroten van scherptediepte



 
De lichtstralen in een objectief vormen een kegel. Snij de punt van de kegel af en je ziet 
een cirkel. Als dat snijvlak nu je film of sensor is dan heb je een zichtbare cirkel en dus 
onscherpte. Scherpte ontstaat vanaf het punt dat dat snijvlak een cirkel van 0,2mm of 
kleiner oplevert. Wanneer het diafragma kleiner word dan worden de lichtstralen 
minder steil en de kegel dus slanker. Er kan dan dus meer van de kegel worden 
afgesneden voor die 0,2mm wordt bereikt en op die manier ontstaat scherptediepte.

De reeks sluitertijden en diafragma’s.
Elke stap naar links is een halvering van de 
hoeveelheid licht die op de film terechtkomt en 
elke stap naar rechts een verdubbeling. De 
diafragma’s 64 en 128 zijn bij kleinbeeldcamera’s 
zeer zeldzaam.

1 ½ ¼ 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000

1,2 1,4 1,8 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 64 128
Grotere opening Kleinere opening
(Als ezelsbruggetje “1/” ervoor zetten.)

Bewegingsonscherpte is wezenlijk anders dan onscherpte door een verkeerde 
afstandsinstelling. In dat laatste geval is alles ongeveer even onscherp terwijl er bij de 
eerste "vegen" in het beeld zitten.
Deze bewegingsonscherpte kan op twee manieren ontstaan:
1. door een te langzame sluitertijd, het is bijna onmogelijk om onder 1/8 seconde de 
camera zo stil vast te houden dat het beeld onbewogen wordt vastgelegd. Het onderwerp 
kan wel een huis zijn en dat beweegt niet maar zodra je de ontspanknop indrukt zet je 
een bepaalde druk in een bepaalde richting op 
je camera en dat kan als een beweging 
zichtbaar worden. Ook geldt dit voor trillende 
handen  en zelfs voor een zeer sterke hartslag.
2. Door beweging van het onderwerp t.o.v. de 
achtergrond. Dit kan soms net te veel zijn om 
de foto te laten worden wat hij zijn moet en dan kunnen we een magere flits gebruiken 
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om het onderwerp midden in de beweging te bevriezen.

De scherptediepte werd vroeger op ieder objectief bij benadering aangegeven door een 
witte serie strepen bij de diafragmaring. Op de huidige objectieven ontbreekt dat vaak 
omdat er geen diafragmaring meer is. Nu is 
die diafragmaring niet noodzakelijk om die 
streepjes weer te geven dus is het vaak 
gewoon bot gemak van de fabrikant
Bij elk streepje staat het diafragmagetal en het 
streepje van een bepaald diafragma vind je dan 
ook 2x, 1x voor het scherpstelpunt en 1x erna. De tegenoverliggende afstanden zijn dan 
het voorste en achterste punt van de scherptediepte. Het rode streepje is overigens het 
punt waar infraroodlicht zijn brandpunt heeft.

Om de 
scherptediepte te 
kunnen controleren 
moet het diafragma 
worden gesloten tot 
de werkstand. 
Wanneer dit gebeurt komt er natuurlijk minder licht in de camera binnen en het beeld 
zal donkerder worden. Dit heeft dan natuurlijk meteen tot gevolg dat het beeld 
moeilijker is te beoordelen maar na wat oefening kun je de scherptediepte duidelijk zien 
toenemen. Niet iedere camerabody biedt hiertoe de mogelijkheid. Het moet ofwel door 
het objectief van het automatisch diafragma af te halen ofwel door een speciale knop op 
de camerabody in te drukken.
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5.Belichting en scherpstelling.

Bij het half indrukken van de ontspanknop gebeurt erg veel. Het totale systeem van de 
camera wordt gemobiliseerd en een stroom van gegevens vliegt her en der heen en 
weer. Licht moet eerst worden gemeten voor je de opname kunt maken. Door de 
ontspanknop half in te drukken meet de camera het o.a. licht en stelt scherp (we gaan 
even uit van een camera met autofocus). Nadat de camera door een of ander signaal 
heeft aangegeven dat de scherpstelling en lichtmeting zijn voltooid druk je door en de 
opname wordt gemaakt.
Er zijn echter twee redenen om het niet eens te zijn met de lichtmeting en/of de 
scherpstelling.
Het kan heel goed zijn dat er op iets anders is scherpgesteld dan jij wilt. Dit komt vooral 
voor wanneer het onderwerp dat je scherp wilt hebben minder contrast heeft dan de 
omgeving er omheen. Wanneer de camera niet is verteld welke expliciete sensor voor 
de scherpstelling moet worden gebruikt gaat de camera op zoek naar het meest 
contrastrijke object in de buurt van het midden. Nu kan het natuurlijk zijn dat je juist 
iets aan de rand van het beeld hebt dat je specifiek scherp wilt hebben. De camera zoekt 
echter meer naar het midden van het beeld. Je moet dan je beeld verschuiven zodat 
hetgeen je scherp wilt hebben in het midden terecht komt, je stelt scherp en houd de 
ontspanknop half ingedrukt vast zodat de scherpstelling vastgehouden wordt en 
vervolgens schuif je weer terug naar de oorspronkelijke plek zodat het beeld weer is 
zoals je eigenlijk in gedachte had. Echter, als het punt van scherpstellen bijvoorbeeld 
een donkere hoek van een kamer is en bij terugschuiven komt er iemand in beeld met 
een licht stuk kleding dan gaat de meting van het licht mee en de donkere hoek 
verdwijnt voor altijd in de duisternis. Om dit te voorkomen heb je de 
belichtingsgeheugentoets nodig. Deze vind je bij Canon als het knopje met het sterretje 
“*” en bij elk ander merk als “AEL”.
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Overigens is het automatisch scherpstellen een enorme stroomzuiper en vooral wanneer 
er in een donkere situatie een hulplicht bij wordt ingeschakeld. Schroom er niet voor om 
die autofocus eens uit te schakelen. Het laat je nadenken over het punt waarop je gaat 
scherpstellen en het doet je beter naar je compositie kijken.
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6.Film.

Belangrijk! Let er op dat de zon of een andere felle lichtbron zich achter je bevind bij 
het laden van de film in de camera.

Film wordt nogal eens als ouderwets omschreven.
Ouderwets is het echter zeker niet. Niet alle omstandigheden zijn even goed te vangen 
op een digitale sensor. Wel is het zo dat je dan meer in het artistieke vlak zit. Voor 
reportages is digitaal beeld tegenwoordig eigenlijk wel het medium. Om te leren 
fotograferen echter ook!
Begin met fotograferen op diafilm. Dia’s zijn achteraf niet meer te corrigeren. Dia’s zijn 
de film zelf. Eenmaal verkeerd belicht is er niets meer aan te doen. Aangezien het een 
vrij prijzig verhaal wordt om op diafilm net zo lukraak te schieten als dat je digitaal 
doet, bedenk je jezelf wel even voordat je de knop doordrukt. Goed lichtmeten is niet 
eenvoudig, overweeg dan ook de workshop “Lichtmeten”. Het is de solide basis voor 
betere foto’s en de noodzakelijke kennis voor de overige workshops.
Overigens kan er niets tegen een goed belichte dia op die wordt geprojecteerd op 2x2 
meter.

Film bestaat uit een kunststof drager met daarop een emulsie van zilverhalogeniden. 
Zodra deze emulsielaag in aanraking komt met licht vormt er zich een zgn. latent beeld. 
Dit latente beeld bestaat uit een uiterst kleine omvorming tot zilver en is met het blote 
oog niet zichtbaar maar dit kleine beetje zilver zorgt er voor dat onder invloed van 
ontwikkelchemie dit zilver zich uitbreidt tot een zichtbaar beeld.
In zwartwitfilm blijft het bij dit zilverbeeld. Bij kleurenfilm zijn er drie lagen die elk 
een deel van het beeld vormen en waar op de plekken van het zilver een kleurstof 
ontstaat. Het zilver wordt er tenslotte uitgebleekt. Een variant hierop is de monochrome 
kleurenfilm die eigenlijk een zwartwitfilm is maar die ipv 3 kleurstoffen een enkele 
zwarte kleurstof in 1 laag ontwikkeld. Het voordeel van de laatste is dat deze film het 
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kleurprocédé volgt en dus gewoon bij de Hema of dergelijke zaak kan worden verwerkt.

Er is echter een nadeel aan film. De zilverhalogeniden in de emulsie kunnen “bederven” 
en zijn gevoelig voor nog drie andere invloeden dan licht. Zilverhalogeniden groeien 
door een proces dat vergelijkbaar is met kristallisatie. Dat maakt de film na verloop van 
tijd gevoeliger, contrastarmer en grover van korrel.
Licht is energie. Energie die zichtbaar is voor ons maar er is ook onzichtbaar en veel 
agressiever licht in de vorm van röntgenstraling op de luchthavens. Vervoer films tot en 
met 1600 iso in de handbagage en let even op de röntgenapparatuur dat er “filmsafe” op 
staat of vraag het aan de bewaking. NOOIT films in de ruimbagage vervoeren want die 
wordt met veel sterkere straling doorgelicht. Deze straling doet hetzelfde als licht en 
levert dus een belichte rol film op.
De derde en laatste is warmte. Een beetje warmte kan geen kwaad maar hitte in een auto 
in de zomer is funest voor film. Ook hitte is straling en heeft een vernietigend effect op 
film.
Dan zijn er nog twee speciale zwartwit films. De verlengd gevoelige film die een klein 
stukje van het infrarode gebied meeneemt en de echte infrarood film. Deze twee films 
kennen in moderne camera’s een probleem. Het filmtransport wordt door een 
infraroodlicht in de camera in de gaten gehouden. Het systeem telt 8 perforaties voor het 
transport van 1 beeld. Maar de twee genoemde speciale films worden door de infrarode 
transportmonitor belicht! Overigens geldt dat natuurlijk ook voor de 
kleureninfraroodfilm.

Die 8 gaatjes zijn overigens ook handig 
om te weten bij het knippen van diafilm 
die erg donker is. Je ziet dan de overgang 
tussen de beelden niet meer en je telt dan 
simpelweg de perforaties.

Dan is er nog de opvallende serie 
Mondriaanachtige blokjes op de 
filmcassette. Dit is de zgn. DX-codering. 
In deze codering zit een reeks 
eigenschappen van de film opgeslagen die 
de computer aan boord van de camera 
uitleest en gebruikt bij het bepalen van de 
belichting. Normale camera’s lezen alleen 
de eerste serie DX-codes. Duurdere 
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professionele camera’s hebben een extra contactrij en lezen extra gegevens van de 
cassette. Hieruit haalt een camera gegevens als type film, iso-waarde, 
belichtingsspeelruimte etc.
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7.Objectieven en lenzen.

Een objectief bestaat uit lenzen, dat kan oplopen tot wel 14 stuks in een zoomobjectief. 
Elke lens heeft zijn eigen functie en dat brengt meteen een probleem mee. Elke lens 
kost nl. ook licht en gewicht. Gewicht is niet zo’n probleem want meer gewicht geeft 

meer stabiliteit maar de gemiddelde 
amateurfotograaf wil juist een zo licht 
mogelijk objectief. Om gewichtsbesparing te 
realiseren worden veel lenzen tegenwoordig 
van hoogwaardige kunststoffen gemaakt 
i.p.v. van glas.
Een lens heeft een brandpunt waardoor een 
bepaald beeldveld of blikveld ontstaat. Het 
typische is echter dat dat brandpunt in een 

modern zoomobjectief niet is terug te vinden. In de 28mm-stand is een objectief veel 
langer dan de 28mm die het zou moeten zijn. Dat komt door de ingewikkelde 
constructie om een groot brandpuntbereik te vangen in 1 objectief. Die ingewikkelde 
constructie is nodig om een aantal lensfouten weg te werken.
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Twee van die lensfouten zijn dermate sterk aanwezig dat de fabrikanten er prat op gaan 
de correctie ervan op de objectieven te vermelden.

De eerste is sferische abberatie (abberatie = afwijking). Lichtstralen hebben de 
eigenschap om dichter bij de rand van de lens komend anders te breken dan in het 
midden. Bij een volledig open diafragma treed dan vooral bij donkere omstandigheden 
en lichtpunten snel een zichtbare vermindering van de scherpte op. Hiertegen kan het 
sluiten van het diafragma met 2 stoppen al heel veel schelen maar het kost natuurlijk 
wel iets in de vorm van een langere sluitertijd en grotere scherptediepte. Om dit te 
voorkomen heeft men van een van de lenzen de bolling aangepast door hem a-sferisch 
te slijpen. Hierdoor komen alle lichtstralen vanuit de hele lensoppervlakte allemaal 
netjes op 1 brandpunt uit. Vroeger kostte dit een klein vermogen maar huidige 
productietechnieken maken dat een 
stuk makkelijker. Sferische abberatie 
doet zich vooral voor in het gebied van 
groothoek tot ongeveer 55-60 mm. Op 
het objectief staat dan een kreet als A-
spherical of ASF.

De tweede is chromatische abberatie 
ofwel het verschil in breking van het 
rode, groene en blauwe licht en 
daardoor voorkomende onscherpte.
Rood licht heeft een langere 
golflengte en is energierijker en breekt 
daardoor minder bij het passeren van een 
lens dan het blauwe licht dat een kortere 
golflengte en minder energie heeft. Dit is 
niet op te vangen m.b.v. diafragmeren dus 
moet er iets anders gebeuren. De 
oplossing ligt in ingewikkelde 
glasrecepten en coatings die de diverse 
golflengten in toom moeten houden en in 
1 brandpunt moeten brengen. Het gaat 
hier om het fluorietkristal dat tamelijk 
zeldzaam is en dus op synthetische wijze 
moet worden gemaakt. Deze afwijking 
heet Apochromatisch en het corrigerend glas wordt ook wel LD-glas genoemd. LD staat 
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voor Low Dispersion of wel lage verspreiding duidend op het extra goed bundelen van 
de diverse golflengten. Het APO-effect komt voor in het langere brandpuntgebied 
boven de 100mm. Deze objectieven worden gekenmerkt door kreten als APO of LD. 

Bijna iedereen raad aan om een kleurloos UV-filter op het objectief te schroeven. Nu is 
het UV-licht niet zo’n probleem maar het dingetje beschermt wel de voorste lens bij 
onverhoopt stoten of krassen. Het zorgt echter ook voor een (mogelijke) verlaging van 
het contrast want je voegt uiteindelijk weer een reflectievlak toe. Om dat laatste nou te 
voorkomen kun je het beste altijd met een zonnekap werken, ook binnen! Ook 
wandlampen kunnen net als de zoon in je objectief schijnen en dus het contrast 
verminderen. Nu is het alleen lastig om een zonnekap te vinden voor een zoomlens die 
het groothoekbeeld koppelt aan een telebereik. De zonnekap komt namelijk in beeld! 
Wanneer je nu een goed ontworpen objectief hebt (ja, meestal wel de wat duurdere) dan 
krijg je een zgn. bloemzonnekap. Deze heeft inkepingen om de grote hoek van de 
28mm-stand uit de weg te blijven en toch nut te hebben voor telebereik. Een goed 
ontworpen objectief laat namelijk bij zoomen en scherpstellen het voorste lensvlak niet 
draaien, daardoor blijven richtingsgevoelige filters en bloemzonnekappen op hun plaats 
staan.
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8.Filters

Filters beginnen door al het digitale geweld in de verdrukking te raken.
Zonde want elke verandering in het digitale bestand doet de kwaliteit geweld aan. Pixels 
worden immers bij elke verandering herberekend en dus verzonnen naar beste schatting.
Het beste dat je kunt doen is zorgen dat het licht en het beeld op het moment dat het de 
film of sensor bereikt al zoveel mogelijk aan alle eisen en wensen voldoet.
Filters zijn er in vele soorten en maten, goedkopere en zeer dure.
Er zijn filters om:
• het contrast te verhogen of juist te verzachten
• een zachtere scherpte te maken
• een te helder deel (de lucht bijv.) wat donkerder te maken
• de sfeer van een opname te beïnvloeden
• een deel van het beeld te benadrukken
• trucageopnamen te maken
En er zijn speciale folies te koop waarmee je zelf specifieke effecten kunt maken.

Een filter is niet zomaar 
een gekleurd stukje glas 
of plastic. De 
goedkoopste types zijn 
vaak van kunststof en 
zijn voorzien van een 
gekleurde laag. Dit zie 
je heel goed bij de 
verlopende filters want 
er is dan sprake van een 
punt waar je duidelijk de 
overgang van kleur naar 
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niets ziet. Bij de dure merken zie je dit punt niet omdat er geen kleurlaag op het 
materiaal zit maar het materiaal is zelf van kleur voorzien. Dat is een duur 
productieproces. De dure kunststoffilters zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als 
kunststof brillenglazen. Die plaatjes worden ook niet zomaar even uit een plaat gestanst 
maar ook echt planparallel geslepen. D.w.z. dat de voorkant en de achterkant van het 
filter echt volkomen vlak zijn en perfect parallel lopen t.o.v. elkaar. Dat is noodzakelijk 
want anders zou er lichtbreking en lenswerking optreden en dat is niet de bedoeling. 
M.a.w. een filter is een lens die geen invloed op de stralengang mag uitoefenen anders 
dan de beoogde veranderingen.
Omdat er aan de zijkant van een filter 
licht kan intreden wat binnen het filter tot 
reflecties kan leiden moet die zijkant 
worden beschermd. Bij opschroeffilters 
doet het montuur dat natuurlijk maar bij 
filtersystemen met losse filters moet dat 
gebeuren door het filter te plaatsen in een 
speciaal afgedichte houder. Het merk 
Cokin heeft dit duidelijk niet begrepen 
maar merken als Lee, Cromatek en 
Lindahl hebben dit wel verwerkt in hun 
houders. Duur maar wel zeer goed. Deze 
merken hebben losse filterboxen maar 
ook met compendium. Een compendium 
is een grot uitschuifbare balg die als 
zonnekap dienst doet.

Filters dien je wel met gevoel te 
gebruiken. Er is een groot risico dat je te 
veel doet en zeker bij filters die in 
verschillende gradaties of traploze 
regelbaarheid leverbaar zijn loert dit 
gevaar.
Het bekendste voorbeeld is het polarisatiefilter. Dit filter verwijderd overtollig licht in 
de vorm van schitteringen maar ook vocht in de lucht kan worden verwijderd waardoor 
een diepere kleurweergave ontstaat. Figuren 12a en 12 b geven dit haarfijn aan. 12a is 
een opname met een geheel dicht(dood)gedraaid polarisatiefilter en bij 12b is het filter 
weer iets open gedraaid. Nu zie je ineens een fontein in de achtergrond en er komt water 
uit de slang op de voorgrond! Bovendien worden dunne wolken weer zichtbaar.
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Het ornament hieronder is het mooiste bij 65% polarisatie.
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9.Flitsen.

Allereerst: niet overal is het toegestaan te flitsen! Vraag dit dus even na. Zeker in 
musea!
Wanneer je fotografeert heb je licht nodig. Dit lijkt een open deur intrappen maar wat 
doe je (of doet je camera soms voor je) wanneer er te weinig licht is? Flitsen!
Kortom, het tekort aan licht word aangevuld. Doe je dit niet goed of met een slechte 
kwaliteit licht dan word de foto natuurlijk helemaal niks.
De ingebouwde flitser is handig voor nood en dan vooral voor de korte afstand tot een 
meter of 3 tot 5.
Er kleven wel nog andere nadelen aan dit kleine ingebouwde flitsertje. Zo is het 
inderdaad klein, heel klein… de uitstraaloppervlakte is vaak maar circa 2cm2 en dat 
heeft hard licht tot gevolg. Keihard. Hoe kleiner nl. het uitstraaloppervlak t.o.v. het 
onderwerp hoe harder het licht. 
Afstand is hier ook een variabele in. 
De zon is bijvoorbeeld zeer groot en 
dus geen harde lichtbron. Echter, de 
afstand naar de aarde maakt haar zo 
klein dat ze toch een keihard licht op de 
aarde straalt. Dit is wat we een 
puntlichtbron noemen. Nu is een 
losse opsteek flitser natuurlijk wel 
voorzien van een veel groter 
uitstraaloppervlak maar spectaculair 
beter is het nu ook weer niet. 
Daarom hebben fabrikanten de flitsbuis in de duurdere typen tegenwoordig gekoppeld 
aan de zoomstand van het objectief. Staat het objectief in de groothoekstand dan staat de 
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flitsbuis zo ver mogelijk voorin de flitskop. Zoomend naar de telestand wordt de 
flitsbuis in de nodige stappen naar binnen getrokken waardoor een smallere en tevens 
meer geconcentreerde bundel licht ontstaat. Er is slechts een camera met een 
ingebouwde meezoomende flitsbuis en dat is de Minolta 800si.
Het licht kan echter wel op twee andere manieren zachter worden gemaakt:
1. door reflectie via een lichte muur of via het plafond. Let er dan wel op dat de 

reflecterende oppervlakte neutraal van tint is anders krijgt de foto een kleurzweem.
2. Door een plastic kapje op de flitskop te plaatsen. Deze kapjes zijn o.a. te koop van 

het merk Sto-Fen en worden verkocht onder de naam Omnibounce. Pas op met de 
Omnibounce wanneer je camera het flitslicht niet door de lens meet. Vergeet dan 
niet de flitskop 45 graden omhoog te kantelen. Doe je dit niet dan straalt het 
flitslicht regelrecht in je meetsensor en al je opnamen zullen 5 stoppen onderbelicht 
raken. Waardeloos dus…

Er zijn ook nog alternatieven in de handel als mini reflectieschermpjes en 
opblaassoftboxen. Voor de ingebouwde flitser kun je een koffiebekertje gebruiken.
Welke methode je ook kiest, het kost altijd licht.
Een ander nadeel is dat de huidige meegeleverde zoomobjectieven en hun zonnekappen 
op de groothoekstand vaak in de lichtbaan van de ingebouwde flitser terechtkomen. Dit 
resulteert dan in een schaduwkegel onderin de foto.
Op een aantal camera’s is een PC-connector aanwezig. Die heeft niets te maken met een 
Personal Computer. Het is een PhotoflashConnector, een contact om een flitskabel van 
een externe flitser of flitsinstallatie van een studio aan te sluiten.
Pas op met het aansluiten van oude 
flitsers! Praktisch geen enkele moderne 
camera kan de hoge ontsteekspanning 
van oude flitsers aan. Informeer 
hiervoor bij uw fotohandelaar! De 
ontsteekspanning kan namelijk 
oplopen tot 300 volt!
Komt u in een studio neem dan voor de 
zekerheid een infrarood- of 
radiobesturing wanneer deze voor 
handen is. Die schuift u in veel 
gevallen op de flitsschoen van de 
camera en iedere zichzelf 
respecterende studio beschikt hierover.
Topmerken van niet merkgebonden flitsers zijn Metz en Sunpack en nog een aantal 
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“onbekende” merken omdat ze zeer duur zijn en meer kunnen dan alleen maar 
reportageflitser zijn. 

Het leuke van Metz is dat ze de duurdere flitsers met adaptervoeten hebben uitgerust en 
op die manier kun je zo’n flitser op bijna ieder merk aansluiten.

Moet je nog een flitser kopen en heb je wat financiële mogelijkheden koop dan een 
Cobratype. Bij deze flitsers is de kop hoog gemonteerd met als voordeel dat je minder 
kans hebt op rode ogen en dat je ruim over zonnekappen heen komt. De Metz 54 MZ-3 
is zo’n Cobratype.
Vergeet als laatste niet om iedere maand je flitser een paar keer af te vuren. Flitsers 
werken o.b.v. een forse condensator, een soort vergaarbak voor energie. Die bak moet 
in conditie blijven en dat doe je door hem met enige regelmaat af te vuren.

Wil je nauwkeurig kunnen flitsen en problemen kunnen voorkomen let dan op dat 
wanneer je camera de flitser niet apart kan corrigeren, je je flitser zelf kunt corrigeren 
t.o.v. de camera. Dit is zeer zeker nodig om uit de workshop “Flitstechniek” te halen 
wat er in zit.
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10.Statief

Wanneer je licht tekort 
komt en niet kunt of mag 
flitsen dan is het statief een 
oplossing bij uitstek.
Er zijn diverse soorten en 
maten statieven.
De meest gangbare is de 
driepoot. Drie uitschuifbare 
poten die meestal aan een 
middenzuil vastzitten, een 
middenzuil die meestal ook 
uitschuifbaar is. Het meest 
ideaal is een statief dat in 
gewicht gelijk of 
zwaarder is dan de zwaarste combinatie van 
camera en objectief dat je er op gaat plaatsen. Als dus camera en zwaarste objectief dat 
je hebt inclusief batterijen bijv. 1,2 kg weegt zorg dan dat dat minimaal het gewicht van 
je statief is.
Dit kan lastig zijn wanneer je veel wandelt want dan is iedere gram er vaak al een 
teveel. Hiervoor zijn er superlichte statieven van hout of van koolstofverbindingen. Er 
valt prima mee te werken zolang je er maar rekening mee houd dat ze geen fundering 
vormen maar een steun. Topmerken zijn hier Manfrotto, Gitzo en Berlebach. De top van 
de driepootstatieven word gevormd door de zware jongens die eigenlijk draagbare 
studiostatieven zijn. Deze halen gewichten tot 7-8 kg exclusief kop! Topmerken zijn 
hier Manfrotto en Gitzo.
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Voor situaties waar je snel mobiel wilt zijn en toch niet buiten een statief kunt is er een 
1-poot statief. Een enkele telescopische buis die je dus moet vasthouden want het is 
geen ooievaar. Wel heel handig overigens. De wat duurdere onderstellen (het woord 
zegt het al) worden zonder kop geleverd. Er is dan ook een keur aan statiefkoppen te 
koop. De meeste losse koppen maar tegenwoordig ook al aardig wat “gewone” statieven 
zijn voor zien van een zgn. 
snelkoppelplaat. Deze plaat wordt onder de camera bevestigt en d.m.v. een klik&klem-
systeem zet je hem heel makkelijk en snel op de statiefkop en haal je hem er weer 
vanaf.

Maak je regelmatig portretten let er dan op dat je de kop 90 graden kunt kantelen zodat 
je de camera ook in verticale stand op je statief kwijt kunt.
Zit je ook op het macrovlak dan is het handig wanneer je de poten kunt spreiden en/of 
dat je de camera onder de zuil kunt monteren zodat je ook laag bij de grond kunt 
komen.
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