
Welkom op de 
avond ‘Basistechniek camera’
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Basistechniek camera

• Nodig om je te onderscheiden van de 
‘kiekjesmaker’

• Geeft beter voorspelbare foto’s
• Alleen te leren door veel te doen
• Lees de handleiding van je camera goed 

door!
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Camera obscura

Al beschreven door Leonardo da Vinci 3
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Eerste  foto gemaakt in 1826 door Niépce 
Gemaakt op een plaat bedekt met asfalt

Belichtingstijd 8 uur
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Camera obscura in een modern 
jasje: de pinhole camera (f/192)



Digitale camera’s

7Spiegelreflex

compact

hybride



Gevoeligheid film / sensor
• Gevoeligheid wordt uitgedrukt in ISO 

(International Organization Standardization)
• Bereikbaarheid ca. 5 tot 6400 (en hoger)
• Meest gangbaar zijn (25, 50) 100, 200, 400, 

800, 1600 en 3200
• Verdubbeling getal = twee maal zo gevoelig 

voor licht
• Keuze waarde afhankelijk van beschikbare 

hoeveelheid licht en instelling camera
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ISO, ASA en DIN
• ASA = American Standard Association

– Waarden ISO en ASA zijn gelijk
• DIN = Deutsches Institut für Normung

– Werd vroeger gebruikt (17 DIN = 40 ISO, 21 
DIN = 100 ISO, etc.)
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Sluitertijden

• De tijd dat de sluiter open is noemen we 
de sluitertijd

• Genormeerde reeks (in seconden):
Langzaam → 1 – 1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 –
1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500 –
1/1000 → Snel 

• Bij elke verdubbeling van het getal komt er 
twee maal zoveel licht naar binnen (1/2 
sec is 2X zoveel licht als 1/4 sec)
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Sluitertijd en bewegingsonscherpte

(1/6 sec) 11



1/1600 sec.

f/3,5

1/40 sec.

f/22
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Filters

Als bij veel licht lange sluitertijden niet 
mogelijk zijn:

• Gebruik een grijsfilter
• Alternatief is een polarisatiefilter (-2 stops)
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Beweging bevriezen
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Diafragma

• Het diafragma is de opening in de camera 
waarmee we de lichthoeveelheid kunnen 
regelen

• Vergelijkbaar met het iris van een oog
• Genormeerde reeks openingen (uitgedrukt 

in f): Groot → 1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 -
11 - 16 - 22 - 32 → klein

• Iedere stap (stop) hoger laat de helft 
minder licht door 
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• De diafragmawaarde is de brandpunts-
afstand gedeeld door de diameter van de 
lensopening, b.v. f/4. 

• Bij een brandpuntafstand van 50 mm en een lens-
opening van 18 mm is de diafragma 50/18 = 2,8. 

• Bij een opening van 9 mm is de diafragma 50/9 = 5,6.
• Een grotere opening (18 mm) resulteert dus in een lager 

getal (2,8) omdat het in de noemer van de breuk staat.
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Notatie diafragma



Relatie sluitertijd en diafragma
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Waarom instelbaar?
• Om grip te krijgen op het resultaat:

– Sluitertijd beïnvloedt beweging (bevriezen of 
juist niet) en bewegingsonscherpte camera

– Diafragma beïnvloedt de scherptediepte
• Camera op automatisch: camera beslist!
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Scherptediepte 
(DOF: Depth Of Field) 

• De scherptediepte is het gebied in een foto 
dat scherp oogt 

• Om aandacht te trekken naar het 
belangrijkste deel van de foto 

• Om aandacht niet af te leiden door 
storende elementen 
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Nadruk op deel foto
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Factoren scherptediepte

• Diafragma: grotere opening (kleine f 
waarde), kleinere scherptediepte

• Afstand: Hoe groter de afstand tot het 
instelpunt, hoe groter de scherptediepte

• Brandpuntafstand: Scherptediepte 
groothoek is groot, van tele klein
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Scherptediepte en diafragma
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Scherptediepte groot diafragma

f/4.2  56 mm (35 mm equivalent) 23



Scherptediepte klein diafragma

f/16  56 mm (35 mm equivalent) 24



Scherptediepte groot diafragma
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f/4  44 mm (35 mm equivalent)



Scherptediepte klein diafragma
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f/20  44 mm (35 mm equivalent)



Scherptediepte en brandpunt
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Groothoek: Grote scherptediepte

Brandpuntafstand deze afbeelding (35 mm equivalent) 24 mm
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Tele: Kleinere scherptediepte

Brandpuntafstand deze afbeelding (35 mm equivalent) 105 mm
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Hyperfocal distance 

• De scherpte ligt voor 1/3 voor het 
instelpunt en voor 2/3 daar achter 
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Verschil tussen digitale compact-
en reflexcamera

• Scherptediepte compactcamera is groter 
dan van een reflexcamera door kleinere 
sensor (geeft een korter brandpunt)

• Kwaliteit reflexcamera is hoger (sensor, 
objectief).
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DOF calculator
www.dofmaster.com
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P, A, S, M standen

Ook wel P, Tv, Av, 
M stand 

Canon

Nikon 33



Belichtingsstanden P, A, S en M

• P = programma of paniek stand: diafragma 
en tijd worden door de camera bepaald: 
verstel mogelijkheid (gekoppeld)

• A = aperture: Diafragma is regelbaar 
(sluitertijd is gekoppeld)

• S = shutter: Sluitertijd is regelbaar 
(diafragma is gekoppeld)

• M = manual: Diafragma en sluitertijd 
kunnen los van elkaar worden ingesteld
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Voorinstellingen

• Automatisch
• Landschap
• Sneeuw / strand
• Zonsondergang
• Sport
• Portret
• Macro
• Etc.

Consumenten camera’s hebben vaak de 
volgende voorinstellingen:

35



Lichtmeetmethode

Multi segment of matrix meting 
(gemiddelde totale beeld)

Centrum gerichte meting (middendeel 
weegt zwaarder mee)

Spotmeting (meet een klein gedeelte)
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Matrix-, centrum-
of spotmeting van het licht



HET HISTOGRAM:
controle op juiste belichting



Histogram: Een gra-
fische weergave van 
de verdeling van pixels 
van de afbeelding (van 
donker naar licht)

Foto info histogram



Goedbelichte opname



2 stops overbelichte opname



2 stops onderbelichte opname



Automaat of 
Handmatig?

Witte wand automatischbelicht

Wit wordt middengrijs
Witte wand +2 stopsoverbelicht

Wit wordt wit



LAAG EN HOOG
CONTRAST

LAAG CONTRAST HOOG CONTRAST



NORMAAL CONTRAST



LAAG CONTRAST



HOOG CONTRAST



AVONDOPNAMEN



Aanpassen belichting (+/-)

Met een knop (en draaien aan een wieltje)

Of via het menu

(compact camera)
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Trapje 

Trapje van 5 opnames: 2 onderbelicht, 1 
neutraal en 2 overbelicht met stapjes van 1 

stop 50



Scherpstellen (AF)

• Automatisch
• Op een centraal punt
Handmatig is ook mogelijk

Bij weinig licht m.b.v. een hulplicht 
(optioneel)

AF (automatisch focus) keuze mogelijk-
heden afhankelijk van de camera:

51



Scherpstellen m.b.v. AF

• Automatisch
• Op een centraal punt



Uit de hand of statief?

• Brandpuntafstand 50 mm: dan 1/50 sec 
als langste tijd

• Brandpuntafstand 200 mm: dan 1/200 sec 
als langste tijd

• Etc.
• Niet haalbaar: dan camera op statief!
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Statief voor scherpe foto’s

Speciale statieven 
voor het ‘lage werk’.

Kleine statiefjes met handige 
toepassingsmogelijkheden.
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Draadontspanner voor scherpe 
foto’s

Electrische draad-
ontspanner, vaak met 
scherpstelmogelijk-
heid en afstandsbe-
diening
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