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Voorwoord

Het is nu ongeveer 10 jaar geleden 
dat mijn eerste cursus op mijn website 
natuurfotografie.be verscheen. Op het net was 
toen nauwelijks Nederlandstalige informatie 
over natuurfotografie beschikbaar. Het forum 
op photo.net was zo wat het enige. Voor een 
opleiding stak ik een cursus in elkaar die ik 
vervolgens gewoon als pdf gratis op mijn 
website aanbood. Het succes was erg groot. 
Duizenden keren is hij gedownload en er 
wordt op fora nog steeds naar verwezen als 
referentiewerk. Grappig was dat sommige 
mensen dachten mij een goede tip te geven 
door mij te verwijzen naar mijn eigen cursus, 
toen ze hoorden dat ik natuurfotograaf was! 
Maar ook vervelend, omdat de tekst intussen 
erg verouderd was en nauwelijks over digitale 
fotografie ging. Vandaar dat een nieuwe 
versie zich opdrong. Hij is nu gericht op 
digitaal fotograferen en dus aangepast aan de 
hedendaagse techniek. Waarschijnlijk is de 
tekst ook wat ernstiger. Hey, ik ben intussen 
tien jaar ouder!

Voor mezelf is er ook veel veranderd. Naast 
wat grijs haar heb ik er ook nog een fotobureau 
bijgekregen. Ik laat in het midden of het een 
iets met het ander te maken heeft.  Samen 
met Yves Adams zijn we in 2003 gestart met 
Vilda. Ik weet nu nog beter dan vroeger wat 
het is professioneel natuurfotograaf te zijn en 
met klanten en concurrentie om te gaan. Maar 
ook hoe goede beelden tot stand komen.

Hoezeer de informatie ook gebaseerd is op 
boeken, websites en tijdschriften, fouten of 
onnauwkeurigheden in dit boek zijn niet uit te 
sluiten. Bovendien baseer ik me grotendeels 
op mijn eigen ervaring. Die is niet min, maar 
wel gekleurd. Pik dus mee wat je denkt nodig 
te hebben en laat de rest voor wat het waard 
is. 

1. Visie

Sla dit hoofdstuk niet over. Voor je deze cursus 
leest of nog één foto maakt, stel jezelf de vraag: 
waarom maak je natuurfoto’s ? Het antwoord 
zal bepalen hoe je vanaf nu met opgezochte 
informatie om zal gaan, welk materiaal je moet 
kopen en hoe goed je rendement zal zijn.

Je kan om heel wat redenen aan 
natuurfotografie doen. Voor de herinnering 
maak je plaatjes van de dingen die je op reis 
of wandeling tegenkomt. Als bioloog probeer 
je soorten met zoveel mogelijk kenmerken 
in beeld te brengen, als bewijsmateriaal 
of als studieobject. Het kan ook zijn dat 
natuurfotografie enkel een goede reden 
is om er eens van tussen te knijpen, het 
resultaat staat op de tweede plaats. Of je 
bent gefascineerd door de schoonheid van 
de natuur en je wilt dat graag vereeuwigen, 
misschien zelfs op je website zetten.

Dat zijn allemaal fantastisch goede redenen 
om aan natuurfotografie te doen. Maar elk 
van deze doelen zal een andere benadering 
vragen. Voor sommigen telt gewoon dat het 
onderwerp er herkenbaar op staat, voor de 
bioloog moet het beeld zeker scherp zijn en 
alle kenmerken zichtbaar, maar sfeervol is 
geen prioriteit. Degene die de schoonheid wil 
vastleggen is dan weer minder geïnteresseerd 
in de soortkenmerken. Allen willen scherpe en 
goed belichte beelden, maar dikwijls gaat het 
niet veel verder. En dat is ook helemaal niet 
erg, integendeel! De frustratie blijft beperkt 
en het plezier aan fotograferen is over het 
algemeen groot. De meeste natuurfotografen 
zitten in een van deze categorieën of zijn er 
alleszins in begonnen. Mensen die anderen 
willen beroeren met hun foto’s en niet zozeer 
voor zichzelf fotograferen zitten met een 
probleem. Dat is een zware opgave. Het 
vraagt inzicht in hoe het onderbewustzijn 
op beelden reageert, hoe bepaalde kleuren 
anders werken dan andere. Hoe oogcontact 
werkt en waarom de plaatsing van het 
onderwerp in beeld zal bepalen of je een 
statisch of dynamisch beeld hebt, ongeacht of 
je onderwerp beweeglijk is of niet. Die kennis 

Visie
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is zelfs niet genoeg, je moet ze ook toepassen 
en bij je publiek de emotie veroorzaken die 
jij wil. Fotografen die dit kunnen, spelen een 
belangrijke rol in het natuurbehoud, zij helpen 
een draagvlak te creëren bij het grote publiek. 
Deze zal verwonderd zitten staren naar een 
foto van een of ander insect, mompelend “ik 
wist niet dat dat beestje zo schoon(1) kon zijn”.  

Eén van de mooiste complimenten die ik 
ooit gekregen heb, kwam van een oudere, 
nogal chique dame die naar een lezing over 
vleermuizen gekomen was. Ik leg dan de 
levenscyclus van die beestjes uit en probeer 
mijn liefde die ik voor die diergroep voel over 
te brengen op een gemengd publiek van zowel 
natuurliefhebbers als hun natuurvrezende 
dorpsgenoten. “Ik kwam naar deze avond om 
te weten wat ik moest doen om van die dieren 
af te geraken, ik heb namelijk een kolonie op 
mijn zolder. Maar nu ik gezien heb hoe mooi 
ze zijn, laat ik ze zitten”, vertrouwde ze me 
nadien toe. Ik sliep erg goed die nacht. Dat 
bereik je niet door soortregistraties te maken, 
ook al hebben die een belangrijke functie. 

Besef dat natuurfotografie vele gezichten kent. 
Als je voor jezelf fotografeert zal je minder 
kritisch hoeven te zijn dan als je monden wil 
laten openvallen van verbazing. En als je kiest 
voor de verbazing zal je veel opofferingen 
moeten doen. Enkel bij supergoed licht 
fotograferen, zeer bedachtzaam en met een 
goed statief fotograferen. Je tijd nemen, 
reflectieschermen bovenhalen, graduele 

1Ik ben een Vlaming, dus mijn taal zal hier en daar wel wat woorden bevatten 

die voor Nederlanders (‘Ollanders) grappig aandoet. Geen probleem: als het 

echt onbegrijpelijk wordt voorzie ik wel ondertitels. Schoon=mooi..

grijsfilters heen en weer schuiven, wachten op 
mooi licht, wachten op windstilte, wachten op 
wind, wachten op een wolk, wachten op zon... 

Hier komt het aspect “visie” aan bod, een 
goede fotograaf weet al in een oogopslag 
waar hij naartoe wil met zijn onderwerp, de 
foto zit al in zijn hoofd voor het toestel uit de 
rugzak is gehaald. Hij weet wat hij wil bereiken 
bij zijn publiek en dat wordt meteen vertaald 
in technische zaken zoals standpunt en 
beeldhoek, lichtinval en afbeeldingsgrootte. 
Het doel zal niet altijd worden gehaald, 
maar met de ervaring die toeneemt zal het 
succespercentage vergroten. Ook omdat 
een goede fotograaf geen onrealistische 
verwachtingen zal hebben. Met een 300 
mm-objectief zal je op een wandeling geen 
mooie vogelfoto’s kunnen maken, maar wel 
detail-landschappen. Dit feit heb ik recent 
prachtig geïllustreerd gezien op een of andere 
Amerikaanse documentaire “Op stap met 
Frans Lanting”. Dhr Lanting wordt beschouwd 
als een van de beste natuurfotografen ter 
wereld. En hoewel je iets als fotografie niet 
kunt afmeten in wereldkampioenschappen 
is het inderdaad een bijzonder goeie 
natuurfotograaf. De arme man kreeg een 
drukke reporter over de vloer die in bijna blinde 
adoratie voor de hand liggende vragen stelde. 
Lanting woont in Californië en vlakbij zijn huis is 
een zeeleeuwenkolonie, wellicht niet toevallig. 
De reporter mocht een dag mee op stap. 
Eenmaal aangekomen bij de kolonie haalde 
de reporter een fototoestel met telelens uit zijn 
rugzak en begon volop plaatjes te schieten, 
zijn plezier kon niet op. Lanting, hoewel hij ook 
zijn materiaal bij zich had, bleef onbewogen 
bij de zeeleeuwen die allerlei leuk gedrag 
vertoonden zoals paren, zogen, vechten. Op 
een gegeven moment had de reporter het wat 
gezien, de foto’s waren gemaakt. Ze stonden 
nog wat te praten en toen haalde Lanting 
ineens zijn toestel uit zijn rugzak, en maakte 
in perfect licht enkele beelden van vechtende 
zeeleeuwmannetjes in de branding. Onnodig 
te zeggen dat bij thuiskomst bleek dat de 
foto’s van de nochtans geoefende reporter 
moesten onderdoen voor hetgeen Frans had 
geproduceerd. Die laatste had echter een 
visie, wist welk licht hij wilde, wist wat hij wou 
nog voor hij naar de kolonie ging. De reporter 
schoot een beetje in het rond bij middaglicht in 

Visie
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Ter illustratie nog dit, een kikker kan op erg veel 
manieren worden gefotografeerd, elk beeld zal 
een ander doel kunnen dienen, herkenning, 
beroering, herinnering,... Afhankelijk van wat 
je wil, zal je een ander beeld moeten maken. 
Denk er zelf eens over na welk beeld voor 
welk doel geschikt zou zijn.

de hoop dat er iets goed bij was. Zijn collega’s 
zullen de foto’s wel leuk gevonden hebben, en 
zijn oma ook. Maar ze zijn niet te vergelijken 
met die van de echte vakman. Voor de zeer 
ambiteuzen, er zijn onderzoekers die beweren 
dat je ongeveer 10.000 uur intensief oefenen 
nodig hebt om een vak echt goed onder de 
knie te krijgen.

Visie



hoofdstuk 2  •  Materiaal

In dit hoofdstuk :

 ► Materiaal is niet het belangrijkste om een goede foto te maken, maar 
maakt gewoon meer mogelijk.

 ► Het merk is bijna nooit belangrijk.

 ► Een statief is cruciaal.

 ► Beter een goede fotograaf met basismateriaal dan een middelmatige 
fotograaf met supermateriaal.
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Natuurfotografen zijn geneigd zeer veel 
belang te hechten aan materiaal.  Altijd willen 
ze nog die ene lens, en moesten ze camera 
type Minocanikon D5x Mark zevenenveertig 
hebben (met achtentachtig megapixels en 
ruisvrij op ISO 25600 in het kwadraat), dan 
zouden ze pas mooie foto’s maken... Zelfs voor 
fotografen die voor meer dan 15.000 € aan 
materiaal bezitten, blijft de eeuwige zoektocht 
naar nog dat ene onderdeel voor de uitrusting 
compleet is. Voor veel (natuur)fotografen komt 
de vraag hoe ze mooiere beelden kunnen 
maken op de tweede plaats. Nochtans kan 
een tweedehands basistoestel met een 
standaardlens, een statief en eventueel een 
tussenringetje voor een totaalbedrag van rond 
de € 300 beelden opleveren die op covers 
komen en wedstrijden winnen.  Echte meesters 
in het vak hebben over het algemeen minder 
materiaal (of zeulen alleszins minder mee) 
dan ambitieuze amateurs. Sinds ik de eerste 
versie van dit handboek schreef is de gekte 
alleen maar toegenomen, niet in het minst 
door de internetfora. Door het gesakker op 
camera’s die nauwelijks twee jaar oud zijn en 
objectieven die door een of andere Taiwanees 
negatieve review hebben gehad, denkt 
iedereen elk jaar een nieuwe set te moeten 
kopen. Wat een onzin.

Zeer frequent worden goede fotografen 
geconfronteerd met verzuchtingen in de 
aard van “Amaai, zo’n mooie foto’s, met 
welk materiaal fotografeer jij?”. Een nogal 
beledigende vraag eigenlijk. Een schrijver 
wordt nooit naar het merk van zijn vulpen of 
een beeldhouwer naar het gewicht van zijn 
hamer gevraagd. Goede fotografen maken 
mooie foto’s, om het even welk materiaal 
ze in hun handen gestopt krijgen. Dat wil 
niet zeggen dat materiaal helemaal niet 
belangrijk is, wel integendeel!  Beter en meer 
materiaal maakt meer dingen mogelijk. Je 
kan meer onderwerpen aan en alles wordt 
iets eenvoudiger. Maar de fotograaf is de spil 
van het gebeuren.  Wie geen mooie beelden 
maakt, heeft dat niet aan een gebrek aan 
materiaal te wijten.

2.1. De camera

We beginnen vanzelfsprekend met de camera. 
De keuze aan camera’s (body’s in het jargon, 
een body is een camera zonder lens) is 
overweldigend. Een keuze hierin maken is niet 
evident.  Meestal bezit je al een toestel voor 
je begint. En dat is net het probleem.  Slechts 
fotografen die al enkele jaren ervaring hebben 
kunnen juist inschatten welk materiaal voor 
hen ideaal is en soms komt die kennis te laat. 

Voor mensen die nog moeten kiezen of willen 
overschakelen volgen enkele overwegingen. 
Voor wie meer wil weten over camera’s met 
film, gelieve mijn eerste versie van deze 
cursus te downloaden. Hier gaat het enkel 
nog om digitale camera’s. In kleinbeeld heeft 
de digitale camera de analoge intussen flink 
ingehaald.

Digitale camera’s hebben een lichtgevoelige 
chip waar vroeger de film zat. Voordeel is dat je 
na de eerste investering kan blijven fotograferen 
zonder extra kosten. Dat is alleszins de eerste 
indruk, tot men wordt geconfronteerd met de 
prijzen van digitale opslag, sensorbrushes, 
zwaardere computers en software. Voor wie 
vroeger erg veel fotografeerde slaat de balans 
positief uit, voor wie weinig foto’s maakt is 
digitaal duurder. Maar het voordeel zit hem 
niet alleen in de kostprijs, je kan ook direct 
zien welk beeld je hebt gemaakt. Zeker in 
moeilijke omstandigheden een voordeel te 
noemen. Daarover later meer.

Hoe kies je een body die bij je manier van 
fotograferen past? Wel, eerst moet je bepalen 
wat je manier van fotograferen is. Wat wil je 
doen? Vogels of landschappen? Websites 
vullen of kamerbrede posters afdrukken. Op 
vakantie 100 foto’s nemen of als professioneel 
50.000 beelden per jaar maken? Ga je daarbij 
netjes op de paden blijven en je materiaal 
erg zuinig behandelen, of de Noorse venen 
in op zoek naar lemmingen en op het strand 
tot je middel in het zeewater staan om het 
ultieme kopje van een baltsende zadelrob 
te fotograferen? Wees eerlijk met jezelf, “ik 
wil het allemaal doen” is dikwijls een eerste 
reflex. Maar daar komt toch niks van in huis. 

Materiaal
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De meeste natuurfotografen fotograferen 
een libel, een tuinplant en een overvliegende 
torenvalk, en dan valt het stil. Besef dat voor 
je grote bedragen uitgeeft aan professionele 
toestellen en peperdure telelenzen.

Wat moet een goede camera wat mij betreft in 
huis hebben?

•  Voldoende megapixels;

•  een heldere zoeker;

•  beetje stevig;

•  scherptedieptecontroleknop;

• en verder nog wat details als de 
mogelijkheid voor een elektronische 
draadontspanner, weersbestendig, niet te 
traag, etc.

Tegenwoordig is het een uitdaging nog 
reflexcamera’s te vinden die geen goed beeld 
opleveren. Twijfelen tussen merken en types 
gaat meestal over details. De verkeerde 
keuze maken is bijna onmogelijk. Geloof me 
maar. Je kan naar een winkel stappen, je 
budget opgeven en zeggen “verras me maar”. 
Niemand zal het aan je foto’s zien met welk 
merk en type je fotografeert, tenzij je erg grote 
vergrotingen afdrukt.

 2.1.1. Pixels 

Hoeveel pixels moet een camera hebben om 
scherpe foto’s te maken? Dat is eigenlijk een 
lastiger vraag dan je op het eerste zicht zou 
denken. Je kan wel vrij eenvoudig uitrekenen 
hoeveel pixels je nodig hebt voor een bepaalde 
afdruk. Stel, je wil een foto ter grootte van dit 
blad vullen met een foto. Dit blad is ongeveer 
20 op 30 cm groot, of 600 vierkante centimeter.

Om goede drukkwaliteit te halen is een 
resolutie van minstens 200 tot 300 dpi nodig2 . 
Dat betekent dat je printer 300 pixels per inch 
op papier zet, of ongeveer 120 per lopende 
cm, of 120² per vierkante cm. Op dit blad 

2 :dpi = dots per inch, het aantal puntjes je printer of druk-
ker kan printen op 2.54 cm of één inch. Veel mensen zien 
vanop 30 cm al niet veel verschil meer tussen 200 dpi 
en 300 dpi, slechts enkelingen gaan tot 400 dpi. Zie ook 
Digitale bewerking.

moeten dus bij drukkwaliteit 20 x 30 x 120 x 
120 pixels komen, of iets meer dan 8 miljoen.

8 megapixels (synoniem van 8 miljoen pixels) 
is dus genoeg om de cover van The Wildlife 
Photographer te vullen met een scherpe 
foto. De hele megapixelrace is momenteel 
lachwekkend, tenzij je zoals sommige 
profs regelmatig dubbele pagina’s of zelfs 
tentoonstellingspanelen moet vullen. Voor 
een A3 (dubbele A4, een spread in het jargon) 
heb je het dubbele van een enkele A4 nodig, 
dus ongeveer 16 megapixels. Dat zijn erg dure 
toestellen en grote bestanden. 

op bovenstaand beeld kan je zien wat met pixels wordt 
bedoeld : een digitaal beeld is opgebouwd uit kleine 
vierkantjes met een bepaalde kleur. Hoe groter die zijn, 
hoe lager de DPI en hoe minder mooi het wordt

Stel, je gebruikt 8 megapixels om een A3 te 
vullen. Die mooie foto van dat zonnebloemveld 
wil je boven de schouw. Dan zal de resolutie 
ongeveer 210 dpi zijn. Tenzij je een erg scherp 
zicht hebt èn bijzonder dicht tegen de foto hangt 
(probeer dit niet als de open haard brandt) is 
daar niks van te zien. Laat staan dat je moet 
twijfelen over een 10 of 12 megapixelcamera.

Aan hoge pixelhoeveelheden zijn bijkomende 
nadelen verbonden. Zoals gezegd worden de 
bestanden erg groot, wat de opslagkosten kan 
doen oplopen, zeker als je erg veel fotografeert. 
Hoe meer pixels er op een sensor gepropt 
zitten, hoe kleiner ze zullen zijn. Een kleinere 
pixel kan minder licht opvangen, waardoor het 
opgevangen zwakke signaal meer versterkt 
moet worden. Dat geeft extra ruis. Techniek 
gaat in rasse schreden vooruit, dus dat wordt 
hoe langer hoe minder een probleem. 

Materiaal
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Maar veel pixels op een relatief klein 
oppervlak gaan ook extra eisen stellen aan 
je objectieven. Je kan aan sensor maken met 
250 megapixels, maar geen enkele lens kan 
dat detail weergeven. En voor de gevorderden: 
zelfs al kunnen ze een lens maken die dat 
kan, je kan niet meer diafragmeren door de 
diffractielimiet (voor meer uitleg, google maar 
eens). Bij de huidige full frame camera’s ligt 
die rond de f16 bij 12 megapixel en f11 bij 24 
megapixel. Als je verder diafragmeert wordt je 
beeld minder scherp dan de pixels potentieel 
kunnen weergeven. Besef gewoon dat de 
pixelrace (het wedstrijdje tussen fabrikanten 
en de materiaalfreaks die daarop kwijlend 
inspelen) voor goede fotografen misschien 
niet onbelangrijk is, maar zeker niet hun eerste 
kopzorg.

Laten we zeggen dat 8 tot 10 megapixels 
een goed gemiddelde is. Daarmee kan je 
zeker verder bij gewone afdrukken tot A4 en 
webgebruik.

2.1.2. Sensorgrootte

Al die pixels kunnen op een grote sensor 
zitten of op een kleine. Als je 10 miljoen 
pixels op een heel kleine sensor perst of op 
een erg grote, zal dat naar beeldkwaliteit wel 
veel verschil maken. Een grote pixel kan veel 
licht vangen en een veel zuiverder signaal 
genereren. Dat geeft beelden zonder ruis. Het 
aantal verschillende sensorgroottes is niet 
meer te tellen. Elk merk lijkt zijn eigen types 
te maken met zelfs verschillende groottes 
binnen het merk. De standaard die gehanteerd 
wordt is de grootte van kleinbeeldfilm, 24 op 
36 mm. Aangezien de meeste sensors van 
reflexcamera’s kleiner zijn, wordt deze 24x36 
ook full-frame genoemd. Nikon noemt dit 
formaat FX.

Veel digitale camera’s hebben echter een 
sensor die kleiner is. Een gekend formaat 
is DX, dat is ongeveer 24x16 mm groot, of 
minder dan de helft van een FX.

Compactcamera’s, die waarvan je geen lens 
kan wisselen zoals de Coolpix-reeks van 
Nikon of de Powershot- of Ixus-reeks van 
Canon hebben nog kleinere sensors waarvan 
sommige slechts 4 mm breed zijn. En sensors 

in mobiele telefoons zijn nog kleiner. Op den 
duur worden de pixels zo klein dat ze geen 
bruikbaar licht meer opvangen. Als je een 
raam maakt van een centimeter groot zal je 
voor dat venster ook geen krant meer kunnen 
lezen.

Een kleine sensor kan ook voordelen hebben. 
Je lijkt meer tele-bereik en een grotere 
scherptediepte te hebben. Dat behoeft 
wellicht meer uitleg. Stel, je fotografeert een 
vogel met een telelens, een 300mm. Deze 
lens projecteert een beeld van binnen op de 
achterzijde van je camera. Afhankelijk van de 
grootte van de sensor wordt meer of minder 
van het beeld opgenomen.

Op de volgende figuur is duidelijk te zien wat 
er gebeurt. De FX-sensor gebruikt bijna het 
volledige beeld, terwijl de DX-sensor slechts 
een deel gebruikt. De foto’s die afgeleverd 
worden door de twee verschillende camera’s 
zullen daardoor verschillend zijn, alsof er met 
een andere lens is gefotografeerd. Niks is 
minder waar. Er wordt enkel een kleiner deel 
van het beeld gebruikt. Dat is handig als je 
vogels graag groot in beeld brengt. Onhandig 
als je graag weidse landschappen fotografeert.

Een 300 mm lens wordt dus geen 450 mm, de 
lenseigenschappen veranderen niet. Een full 
frame met een 450 mm geeft van vergroting 
ongeveer hetzelfde beeld als een Dx met 
een 300 mm. Dat is alles. En er zal ook een 
verschil zijn in scherptediepte. Zoals we later 
gaan zien hangt dit af van de afstand tot het 
onderwerp. Bij hetzelfde diafragma zal het 
DX-toestel beelden opleveren die een grotere 
scherpte-diepte (DS) hebben omdat we 
verder van het onderwerp kunnen blijven om 
hetzelfde beeld te maken met dezelfde lens. 
Met een compactcamera met de zeer kleine 
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sensor kunnen we nog verder blijven, met een 
nog grotere SD als gevolg.

Dus, qua beeldkwaliteit geldt: hoe groter de 
sensor, hoe beter, waarbij het DX formaat een 
erg goed compromis is tussen kostprijs en 
pixelgrootte. Met als voordeel een tele-effect 
(wat een nadeel is bij groothoekfotografie).

2.1.3. Compact of reflex ?

De markt van de digitale fotografie wordt 
beheerst door twee types van camera’s, 
compactcameras en reflexcameras. Bij 
compacts kijk je niet door de opnamelens, 
maar door een klein venstertje bovenin het 
toestel of tegenwoordig meestal achteraan 
op het LCD-schermpje. Dat laatste heeft een 
heel nieuw type fotograaf opgeleverd, degene 
die met gestrekte armen een toestel voor zich 
houdt, veelal met toegeknepen ogen om het 
kleine schermpje beter te kunnen zien. De 
meeste huis-, tuin- en keukenfotografen, maar 
ook enkele reportagefotografen werken met 
een dergelijk type. Voor deze laatsten heeft 
het als voordeel dat de toestelletjes vrij klein 
en geruisloos (en dus onopvallend) zijn.  

In natuurfotografie worden ze wat minder 
gebruikt, behalve voor macro. Door de 
kantelbare schermpjes kan je op onmogelijke 
plaatsen komen en de erg kleine sensoren 
zorgen voor een bijzonder grote scherptediepte. 
Erg handig. De wat mindere beeldkwaliteit 
wordt er dan graag bijgenomen. Voor druk 
soms een probleem, voor webgebruik geen 
enkel bezwaar.

De reflexcamera (ook spiegelreflex, of SLR, 
single lens reflex en bij uitbreiding DSLR: 
digital single lens reflex) is hét toestel voor de 
natuurfotograaf. Je kijkt rechtstreeks door de 
lens waardoor de opname wordt gemaakt, het 
beeld wordt gereflecteerd door een spiegel 
(vandaar reflex) op een matglas. Via de zoeker 
zie je het op het matglas geprojecteerde beeld. 
Daardoor weet je precies wat er op de foto 
komt. Dat kan je natuurlijk op je schermpje 
nadien ook wel zien (en tegenwoordig ook 
vòòr het fotograferen), maar er gaat niks 
boven een mooi helder zoekerbeeld. Veelal 
is het schermpje achteraan het toestel bij 
zonlicht toch niet echt goed zichtbaar. Op een 
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reflexcamera zijn de lenzen ook verwisselbaar, 
waardoor je met één toestel een wijde waaier 
aan mogelijkheden hebt. 

Er zijn nog zogenaamde hybride-toestellen, ze 
werken als een reflexcamera maar de lenzen 
zijn niet verwisselbaar. Leuke toestellen met 
dikwijls erg goede beeldkwaliteit, maar je 
loopt snel tegen de beperkingen aan als je je 
wat verder verdiept in de natuurfotografie.

 2.1.4. Merk 

Hierover kan ik vrij kort zijn : het merk is niet 
belangrijk.  Elk merk dat tegenwoordig op de 
markt is zoals Konica-Minolta, Canon, Nikon,  
Olympus, Pentax,... is kwalitatief goed genoeg 
om prachtige beelden te maken.

Iedereen die een toestel gekocht heeft en 
daar tevreden over is, zal je proberen te 
overtuigen hetzelfde merk te kopen. Er zijn 
inderdaad kleine verschillen tussen merken, 
maar de technologische ontwikkeling gaat zo 
snel dat dat een jaar nadien helemaal anders 
kan liggen. Als je een toestel koopt, maak je 
een keuze die lang blijft nazinderen. Zomaar 
even veranderen gaat niet als je een collectie 
lenzen en flitsers hebt opgebouwd. Maar wees 
gerust, de verkeerde keuze maken is moeilijk. 

Je kan het volgende gebruiken om een merk 
te kiezen.

- Koop op gevoel. Het mijn overtuiging dat je 
je gelukkig moet voelen met de aankoop.  Als 
je je door een vriend(in) of verkoper hebt laten 
overtuigen om merk x te kopen, terwijl je oog 
constant wegglijdt naar dat prachtige toestel 
van merk y, dan kom je thuis met een slecht 
gevoel. Met wat pech blijf je dat gevoel hebben 
telkens je je toestel uit de fototas haalt. Koop 
dus dat prachtige toestel van merk Y.

- Koop hetzelfde merk als de mensen met wie 
je regelmatig optrekt, het wisselen of uittesten 
van objectieven wordt zo een stuk makkelijker, 
en mogelijk (of zelfs waarschijnlijk) zit er 
iemand bij die gefortuneerder is en regelmatig 
nieuw materiaal koopt. Dan kan jij de oude 
spulletjes overnemen. Handig.

- Kijk naar de prijzen van de accessoires en 
objectieven. Stel een set samen die je zou willen 
aankopen en vergelijk de prijs bij verschillende 
merken. De prijs van de toestellen ligt dikwijls 
niet zo ver uit elkaar, maar van sommige 
objectieven wel. En sommige merken hebben 
bepaalde objectieven ook gewoon niet zoals 
extreme groothoeken of supermacrolenzen..

- Kijk naar de tweedehandsmarkt. Als je weet 
welke objectieven je wil, kijk eens of ze te 
vinden zijn op de verkoophoekjes van fora, 
ebay of marktplaats. Van sommige merken 
zoals Canon en Nikon is er een veel grotere 
markt dan van Pentax bijvoorbeeld.

Doe een marktonderzoek, lees tests in 
fototijdschriften of op het internet, vraag aan 
collega-fotografen wat zij ervan vinden en 
vooral: maak dan je EIGEN keuze (en kijk 
vervolgens niet om, elk merk is even goed). 

2.1.5. Bijkomende eigenschappen

Natuurfotografen stellen andere eisen aan het 
materiaal dan andere fotografen. Hou dat in 
gedachten als de verkoper van de fotozaak je 
goedbedoeld advies geeft. Als je ambitie hebt, 
kan je met onderstaande rekening houden.

1. Een sterke behuizing. Niets is zo vervelend 
als een camera die het bij de minste schok 
begeeft. Bovendien is het handig als de 
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knoppen enigszins afgedicht zijn tegen stof, 
zand en vocht. Helaas kosten dergelijke 
camera’s een stuk meer. Als je niet van plan 
bent risico’s te nemen is deze vereiste niet 
nodig.

2. Een heldere zoeker met genoeg informatie. 
Heel wat natuurfotografie gebeurt in 
minder gunstige omstandigheden zoals bij 
schemering. Een donkere zoeker verhindert 
een goede scherpstelling en compositie. 
Dat is ook het probleem van camera’s met 
kleine sensors, die hebben kleine zoekers 
met een tunnel-effect. Bij weinig licht zoals 
in grotten bijzonder vervelend. Bij heldere 
omstandigheden wel goed bruikbaar. Bij 
compactcamera’s die je enkel via een scherm 
kan gebruiken en geen zoeker hebben neem 
je best een type met een erg helder schermpje.

3. Een goede belichtingsmeter mét spotmeter. 
De meeste huidige camera’s hebben een 
nauwkeurige belichtingsmeter, maar dikwijls 
ontbreekt een spotmeter, helaas. In veel 
moeilijk te belichten omstandigheden is dit 
echter de enige garantie voor een goede 
belichting. Natuurlijk kan je je belichting na 
elke opname bijstellen, maar het is wel zo 
handig als het van de eerste keer raak is. 
Modellen zijn in natuurfotografie niet steeds 
erg gewillig en poseren geen uren.

4. Geruisloos of alleszins vrij stil. Als je met 
sommige camera’s fotografeert lijkt het alsof 
er een trein voorbij rijdt. Geen probleem bij 
landschappen, maar voor schuilhutfotografie 
een ramp.

5. Batterijduur. Sommige toestellen doen een 
eeuwigheid met een batterij, andere slechts 
een honderdtal beelden.

6. Een scherptediepte-controleknop. Als je 
diafragma gedeeltelijk sluit als de foto wordt 
gemaakt wordt niet alleen een deel van het 
licht tegengehouden, maar vergroot ook 
de scherptediepte. Die bepaalt voor een 
belangrijk deel de sfeer en kwaliteit van de 
foto, en moet dus vooraf kunnen worden 
ingeschat (zie Objectieven). Dat gebeurt met 
de scherptediepte-controleknop. Zonder die 
functie kan je nadien ook wel je lcd-schermpje 
zien hoe het beeld is geworden, maar dat is 

bij zonlicht een echte uitdaging. Vooral voor 
macro en landschappen belangrijk.

7. Kabelontspanner. Om een foto te kunnen 
maken zonder de ontspanknop aan te 
raken. Kan bij bepaalde fotografie nuttig 
zijn zoals macro. Dat kan een infrarood 
afstandsbediening  zijn ofwel een met een 
kabel, en die kunnen duur zijn. Als je je 
camera wil aansluiten op andere apparatuur 
zoals een infraroodstraalonderbreker is een 
kabel onontbeerlijk.

2.2.  Objectieven

Objectieven, (“lenzen” in het gewone 
taalgebruik) zijn minstens zo belangrijk als een 
body! Zij bepalen immers het beeld dat op de 
sensor wordt geprojecteerd. De camera zorgt 
voor de belichting, de lens voor de scherpte en 
contrast, en daar kan heel wat mee mislopen. 

Gelukkig zijn er de laatste jaren weinig echt 
slechte lenzen op de markt gekomen. Maar 
toch blijft er een duidelijk kwaliteitsverschil 
bestaan. Vooral de kwaliteit van goedkope 
superzooms (zoals 18-300 mm) wil het 
nog wel eens laten afweten. Maak jezelf 
geen illusies, een fantastische lens die alle 
brandpunten bestrijkt voor de som van € 250 
bestaat gewoonweg niet. Het is niet voor niks 
dat kwaliteitsobjectieven het vijfdubbele van 
andere lenzen kunnen kosten. 

Anderzijds hoef je ook je auto niet te 
verkopen om een goede lens aan te schaffen. 
Gewone standaardlenzen zoals een 50 
mm zijn spotgoedkoop en dikwijls razend 
scherp. Hieronder bespreek ik een aantal 
eigenschappen van lenzen. Het zal je helpen 
je lenzen te kiezen en te begrijpen hoe een 
lens in elkaar zit. Een lens wordt meestal 
omschreven met twee (reeksen) getalletjes. 
Bijvoorbeeld een 35 mm f/1.4, of een 300mm 
f/2.8 of nog een 20mm f/3.5.
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Wat zijn de eigenschappen van een lens? 
Het eerste getal is de brandpuntsafstand. 
Brandpunt duidt op het vermogen van een 
vergrootglas om vuur te maken. Als je die 
boven een stuk droog gras houdt dan zullen 
de zonnestralen gebundeld worden op één 
plek waardoor dat gras zal beginnen smeulen. 
Vroeger werd een vergrootglas trouwens ook 
een brandglas genoemd. Die afstand tussen 
het smeulende plekje, daar waar de bundeling 
het grootst is en het middelpunt van de lens 
zelf is de brandpunts-afstand. Bij sommige 
lenzen ligt die heel dichtbij, bijvoorbeeld 2 cm, 
voor anderen ligt die veraf, zoals 30 cm. Hoe 
sterker de bolling van de lens, hoe korter de 

Een naamplaatje van een 300 mm f 1/2.8

brandpuntsafstand. In de fotografie wordt dat 
echter steeds in millimeters aangeduid, dus 20 
mm en 300 mm. Wat de consequenties zijn 
van deze afstand wordt verder duidelijk.

Het tweede getal is het maximaal diafragma 
van de lens in kwestie. Neem nu een 50 mm 
lens met een doorsnede van 1 cm en daarnaast 
één van 5 cm doorsnede. Die eerste zal een 
veel donkerder beeld opleveren dan de tweede, 
die een groter oppervlakte bezit en dus meer 
licht doorlaat. Dat lichtdoorlatend vermogen 
wordt aangeduid met het diafragmagetal. op 
de wiskunde erachter gaan we niet ingaan, 
maar belangrijk te weten is dat het in feite een 
breuk is en dat die wordt aangeduid met een 
kleine letter f. Er zijn 50 mm lenzen te koop 
met diafragmawaarden van f:1/2; 1/1,8 ; 1/1,4 
; 1/1,2 en zelfs 1/1 . En hoe hoger dit getal 
(of hoe kleiner de teller van de breuk), hoe 
lichtsterker en natuurlijk hoe duurder. 

Het diafragma geeft in feite de verhouding 
weer tussen de brandpuntsafstand en de 
diameter van de lens. Een diafragma van f:1/1 

is bijzonder lichtsterk, terwijl f:1/2 viermaal 
minder lichtsterk is (voor de bollebozen onder 
jullie, aangezien een lens een oppervlakte 
is neemt de lichtsterkte kwadratisch af met 
de diameter, voor de niet bollebozen, een 
raam van 50 cm op 50 cm is vier keer kleiner 
dan een van 1 m op 1 m). Ondanks het feit 
dat diafragma’s eigenlijk verhoudingen zijn, 
wordt toch in het gewoon taalgebruik die 
breuk niet vernoemd. Men zegt gewoon een 
“éénpuntvier”, of een “tweepuntacht”. Die 
éénpuntvier f1/1,4 is hoewel qua getal maar 
de helft, toch echter viermaal zo lichtsterk 
als een tweepuntacht. Diafragma-instellingen 
volgen een reeks die eruit ziet als volgt, met 
telkens een verdubbeling van de lichtsterkte : 

1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 

Veel objectieven beginnen echter op een 
tussenliggende waarde zoals 1.8 of 3.3. De 
daaropvolgende kloppen dan weer wel met de 
reeks. Een 50 mm f1/1.8 is bijvoorbeeld een 
veelvoorkomende lens.

Elke stap wil zeggen tweemaal zo lichtsterk. 
Je 18 - 200 superzoom met een diafragma 
f:1/5.6 is dus (tel even mee in de bovenstaande 
reeks)  2x2x2x1.5 of 12 keer minder lichtsterk 
dan je 50 mm f:1/1.8 lens die tweedehands 
€ 60 gekost heeft. Vanaf nu laat ik ook de 
“1/ “ vallen, want die wordt in de praktijk ook 
niet dikwijls geschreven. Besef wel dat f22 
veel kleiner is dan f2 (want het is eigenlijk 
1/22=0.0455 en 1/2 = 0.5) , dus als ik vanaf nu 
spreek van f 22 en f 2 moet je goed voor ogen 
houden dat het breuken zijn.

Je kan het ook zo zien :In onderstaande tabel 
de diafragma’s en hoeveel % licht overblijft 
vergeleken met een opening van f:1/1.4

1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16
100 50 25 12 6 3 1.5 0.75

Die superzoom met maximaal diafragma 
5.6 laat maar 6% van het licht door van een 
50 mm f 1.4. Vergeet het dus maar dat je bij 
lichte schemering je zoom nog kan gebruiken. 
Een fotojournalist met een 50 mm maakt in 
een achterkamertje zonder storende flits nog 
haarscherpe, onbewogen beelden.
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Waarom fotografeert niet iedereen met een 
lichtsterke 50 mm? Aha! De eigenschap 
“brandpuntsafstand” is in feite nog niet grondig 
besproken. Maar dat is simpel uitgelegd. 
Beeld je een 300 mm lens in als een buis van 
30 cm waar je door kijkt. Je krijgt een beperkt 
beeld te zien. Een korter buisje, stel van 10 
cm geeft uiteraard een breder beeld. En dat is 
bij lenzen net zo. De beeldhoek wordt bepaald 
door de brandpuntsafstand.

Dus, onze 50 mm heeft een vaste beeldhoek, 
ongeveer 45° (op FX). Dat komt naar gevoel 
overeen met ons gezichtsveld (dat in de 
werkelijkheid groter is) en daarom spreken we 
van een standaardlens. De brandpuntafstand 
van een standaardlens komt ongeveer 
overeen met de diameter van de sensor. 
Als je je onderwerp kleiner op de foto wil 
moet je naar achteren, wil je het groter dan 
moet je naar voor. En steeds is je beeldhoek 
45°.  Wil je echter je onderwerp met heel 
veel achtergrond, of je onderwerp is groot 
en je kan niet naar achteren dan moet je 
een bredere beeldhoek hebben. Een korter 
buisje dus, in andere woorden een kortere 
brandpuntsafstand. Een 35 mm, of een 28, of 
zelfs een 24,.... 20,... 18,.... 14 mm en dat gaat 
zo maar door tot de zeer extreme 6 mm met 
beeldhoeken van 220°. Die kijken zelfs naar 
achteren! Onbetaalbaar uiteraard.

Zo tussen 35 en 24 wordt van groothoeken 
gesproken, 20 tot 14 mm zijn extreme of 
supergroothoeken, en nog verder, tja, dat zijn 
over het algemeen lenzen die een grappig 
rond beeld geven en daardoor de naam 
fish-eyes meekrijgen. Binnen groothoeken 
die de foto volledig vullen is er nog redelijk 
wat verschil. Er zijn er die lijnen steeds 
recht weergeven, de rectilineaire, maar 

die zijn duur. De mindere goden onder die 
objectieven hebben allerlei vertekeningen.   
Dan heb je nog lenzen van 85 tot 210 
mm, dat zijn telelenzen, en langere 
brandpuntsafstanden zijn supertele’s.

Ziezo, daarbij zijn de belangrijkste lenzen 
gepasseerd. Er zijn nog objectieven die een 
speciale toepassing kennen, zoals de dichtbij 
scherpstellende macrolenzen, of de tilt-en-
shiftlenzen waarmee je het perspectief kan 
controleren en scherptevlakken roteren. Hoe 
je een macrolens en telelens gebruikt komt in 
latere hoofdstukken aan bod.

Welke objectief moet je kiezen? Het is 
duidelijk dat het maximaal diafragma zo groot 
mogelijk moet zijn. Dus liever een f 1.4 dan 
een f 2.8. Helaas verdubbelt niet alleen de 
lichtopbrengst, ook de prijs verdubbelt tot 
verviervoudigt. Tevens neemt het gewicht 
sterk toe. Twee voorbeelden van Nikon, de 
nieuwprijzen zijn bij benadering weergegeven 
(en niet actueel).

28 mm f 1.4 565 g   1900 €

28 mm f 2.8 210 g    270 €

300 mm f2.8 3000 g,  4500 €

300 mm f 4 1330 g,  1200 €

Kies dus een lens aangepast aan je budget 
en de grootte van je fototas. Zeer grote 
diafragma’s zijn slechts nodig als je :

a) in zeer moeilijke lichtomstandigheden wil of 
moet werken en

Materiaal



Rollin-Vildaphoto.net   • 16

b) bij telelenzen als je convertors wil gebruiken 
(zie hoofdstuk 8, Teletechniek). Deze laatsten 
knabbelen immers veel tot zeer veel licht af. 
Een 1,4 convertor halveert de beschikbare 
lichthoeveelheid, met een 2x heb je zelfs maar 
een kwart over. 

Welke brandpuntsafstand gekozen? Dat 
hangt uiteraard af van je doel. Landschappen 
vragen over het algemeen meer gebruik van 
groothoeken dan van tele’s (maar het kan 
met beiden). Vogels vragen brandpunten van 
400 mm en meer. Lees bij de respectievelijke 
hoofdstukken wat voor welk doel geschikt is.

Maar,... de ideale oplossing bestaat!! Wat 
te zeggen van de 50-500 mm? Allesinéén. 
Hoera! Tja, dat zijn fijne lenzen die echter 
kwalitatief moeten onderdoen voor de 
zogenaamde “vaste-brandpunten”. Die laatste 
zijn niet alleen lichtsterker maar ook scherper 
en contrastrijker. Uitzonderingen bestaan, 
maar daarvoor mag je steeds duizenden 
euro’s neertellen. 

Besef wel dat elke lens zijn doel heeft, of hij 
zou niet worden gemaakt. Kies de lens die je 
fotoplezier geeft. Is dat een 500 mm f2.8 van 
20.000 €? Prima!  Is dat een goedkope zoom : 
ook goed. Er is niks mis met een 28-300 mm, 
tenzij je kwalitatief drukwerk moet illustreren.

De beste lens is trouwens degene die in je 
fototas zit, niet die in de vitrine van de winkel. 
Besef dat er steeds drie eigenschappen 
zijn aan materiaal: de prijs, de kwaliteit en 
het gebruiksgemak. En daarvan mag je er 
altijd maar twee kiezen. Een lage prijs en 
een goede kwaliteit ? Dan boet je in aan 
gebruiksgemak (een oude haarscherpe 
tweedehandslens zonder zoom of autofocus). 
Veel gebruiksgemak en toch een lage prijs, 
wel dan kan je geen kwaliteit verwachten.

2.3. Het statief  
Het is wonderlijk hoe sommigen een camera 
met lens van 3 kilo en waarde 2500 € op een 
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statiefje schroeven dat in het beste  geval 60 
€ heeft gekost. 

Nog erger zijn degenen die stoefen (voor de 
Hollanders : pochen) dat ze met een telelens 
uit de hand een perfect scherpe opname 
hebben gemaakt met een sluitertijd van 1/15 
s. Op zoiets is maar één antwoord mogelijk: 
onzin. Zelfs met objectieven met ingebouwde 
stabilisatie (IS bij Canon, VR bij Nikon) is 
zoiets bijna onmogelijk. 

Het zal verder in deze cursus duidelijk worden 
dat we zonder compromissen te sluiten 
een ideaal diafragma moeten kiezen. De 
sluitertijd die daarmee overeenkomt is over 
het algemeen traag. Dus camerabeweging 
moet volledig uitgesloten worden. Bovendien 
zal je merken dat eenmaal je camera op een 
statief zit geschroefd, je meer tijd gaat nemen 
om een opname te maken. Je moet dat ding 
immers niet meer voor je gezicht houden tot je 
een armkramp krijgt. Dat geeft de tijd om na te 
denken, om een perfecte compositie te kiezen. 
Het verbetert je fotografie aanmerkelijk. Wie 
zonder statief fotografeert zal blijven prutsen. 
Af en toe eens een geslaagde foto, dat wil ik nog 
wel geloven. Ik lees natuurlijk ook de berichten 
op fora, van mensen die zich geremd voelen 
door een statief en gewoon zonder werken. 
Wel, enkele uitzonderingen daar gelaten 
(bepaal zelf maar of je die uitzondering bent) 
gaat het dan om vrij gewone soortregistraties 
van vlinders die nog eens ingeflitst zijn ook. 
Mooi vind ik het niet, maar het staat er wel op. 
En als dat je doelstelling is, is dat uiteraard 
geen probleem. Zelfs met een statief is het 
nog niet makkelijk echt haar- en haarscherpe 
beelden te krijgen (velen weten ook niet wat 
haarscherp wil zeggen). Niet voor niets raden 
alle professionele natuurfotografen aan een 
statief te gebruiken.  Lees er de boeken op na 
van Niall Benvie of John Shaw, zij maken geen 
foto’s zonder. 

Waarom weigeren zoveel mensen een statief 
te gebruiken? Wel, het zijn gewoon erg 
vervelende dingen. Een statief weegt altijd 
veel teveel, komt net niet hoog (bukken!) of net 
niet laag genoeg. Goede statieven zijn lichter 
voor dezelfde stabiliteit en daardoor duur, 
maar nog steeds onhandig, je vingers worden 
geplet tussen inklappende poten. Als je een 

statief neerzet om een libel te fotograferen tik je 
steevast met een poot tegen de grashalm waar 
dat beest opzit. Draai je een segment los, dan 
komt een ander vast te zitten of omgekeerd. 
Of alles komt los... Miserie miserie3 .

Maar voor de perfecte plaat kan je bijna 
niet zonder. Hieronder in het kort enkele 
eigenschappen waaraan een goed statief 
moet voldoen.   

* Voldoende gewicht: Een statief zal maar 
stabiel zijn als hij voldoende gewicht in 
de schaal legt. Natuurlijk is dit afhankelijk 
van hetgeen erop moet komen en de 
omstandigheden.  Een goeie truuk is je 
zwaarste materiaal of langste tele op het 
statief plaatsen, dan door de zoeker kijken en 
licht tegen je statief tikken (spiegelklap) of zelfs 
te schoppen (wind). Als je beeld danst heb je 
geen goed statief. Probeer dit al in de winkel ! 
Materiaal zoals carbon of glasvezel (= basalt) 
en hout dempt meer dan aluminium, dus deze 
statieven kunnen voor dezelfde stabiliteit iets 
lichter worden gemaakt.

* Laag bij de grond. Eerder nog dan hoog 
genoeg, je kan je altijd wat bukken, moet 
een goed statief zo laag mogelijk gaan. Voor 
de ideale foto zal je zelden verschil zien 
tussen een standpunt van 1.6 meter of een 
van 1.75, maar een hoogte van 5 of 20 cm 
boven de grond is een wereld van verschil. 
Een statief voor natuurfotografie is dus een 
all-rounder. Hij moet bruikbaar zijn voor tele, 
landschap èn macro. Dat laatste houdt in dat 
de statiefbenen volledig open moeten kunnen, 
op een manier waarbij de “kop” van het statief 
op de grond rust. De middenzuil omkeren 
zoals sommigen aanraden is op het eerste 
zicht een goed idee, maar is in de praktijk 
enkel in noodgevallen werkbaar. Je lens moet 
tussen twee statiefpoten uitsteken, dus die 
derde poot zit altijd op de plaats waar je hoofd 
moet zitten. Bovendien valt het niet mee een 
camera ondersteboven te bedienen.

* Hoog genoeg. Het is de bedoeling dat je je 
statief constant gebruikt. Als je dus constant 
voorovergebogen moet werken omdat je statief 
30 cm tekort komt, lijkt een besparing van 25 

3 klerezooi
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€ nogal ridicuul. Toch is deze eigenschap niet 
echt belangrijk voor een goede foto. Koop 
liever een laag stevig statief dan een die hoog 
genoeg komt maar te licht is. Gebruik ook de 
middenzuil niet, dat is onstabiel. Beter door 
de knieën gaan. En als je hoogte tekort komt 
voor een goeie foto, is dat zelden 10 cm maar 
eerder twee of drie meter. Ga dan op het dak 
van je wagen staan (en dat is niet gezeverd). 
Ach ja, vergeet niet als je op het internet zoekt 
naar statieven dat soms de hoogte van de kop 
niet mee ingecalculeerd is, en zeker de 10 cm 
tussen de bodem van je camera en de zoeker 
niet. Ook je ogen staan wat lager dan je totale 
lengte. Als je 1.80 m bent kom je al snel toe 
met een statief van 1.60 m. Onderstaande foto 
laat overigens zien dat je statief nooit té laag 
kan gaan.

* Robuust. Het statief gaat overal mee en komt 
in de slechtste weersomstandigheden terecht 
(en kan daarbij niet in de fototas): in zand, in 
water, aan de kust,... Een robuust, aluminium 
statief zonder al teveel lichte plastic hendeltjes 
gaat in die omstandigheden iets langer 
mee. Bovendien gebeurt het frequent dat 
plastic statieven en/of koppen bij vriesweer 
kapotspringen bij het aandraaien.

* Een stevige statiefkop is dus ook nodig. 
Er zijn verschillende types op de markt, we 
overlopen ze even. Wat er op de drie poten 
van een statief komt kan je bij de betere 
merken kiezen. Vermijd statieven waar je de 
kop niet van kan verwisselen. De statiefkop 
is het beweegbare deel bovenop een statief 
waarop de camera wordt bevestigd. Het zorgt 

ervoor dat je de camera of lens naar boven of 
beneden, naar links of rechts kan bewegen. 
De aansluiting op de poten is bij de meeste 
merken een standaard 3/8” schroef, terwijl de 
aansluiting onderaan de camera standaard 
1/4” is. Elk toestel past dus op elke statiefkop 
en de meeste statiefkoppen zijn dus ook onder 
merken uitwisselbaar. Het klassieke model is 
een zogenaamde panoramakop. Elke richting 
is apart instelbaar en dat is een groot voordeel. 
Bovendien zijn deze koppen niet moeilijk te 
maken, daardoor niet al te duur en vrij robuust.

Een compleet ander soort is het balhoofd. Het 
werkt als een soort bal-in-kom gewricht. Hier 
zijn weer andere voordelen aan: een draai 
aan de knop en je beweegt je camera zoals 
je wil, een draai terug en alles zit moervast. 
De betere balhoofden kunnen gewichten 
aan tot 20 kg en meer, en zijn dus uitermate 
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geschikt voor zware telelenzen. Opgelet, er 
is geen industriële staandaard wat betreft 
die gewichten. Ik heb een balhoofd dat 100 
kg draagt, maar dat kan een baksteen ook. 
Hoe zo’n statiefkop omgaat met het gewicht 
bij trilling is een ander verhaal. Hou met dat 
maximale draaggewicht niet teveel rekening. 
Wat een panoramakop betreft, als er wat actie 
bij komt kijken wordt het uitermate vervelend 
als je drie draaiknoppen moet bedienen zoals 
met een panoramakop. Balhoofden zijn wel 
gevoeliger voor zand, water en vuil en omdat 
zo’n perfecte bol moeilijk te maken is zijn de 
goeie ook een flink stuk duurder. Reken op 
minstens 250 euro. Het verschil tussen een 
goed balhoofd en een fantastisch balhoofd 
is de soepele werking, vastdraaien kunnen 
ze allemaal. En de beste hebben een bal 
die niet rond is maar elliptisch, hoe meer 
je je toestel naar beneden richt hoe vaster 
de bal komt te zitten, dat voorkomt dat het 
toestel omslaat als je de bal iets te los hebt 
gezet. De meeste natuurfotografen gebruiken 
standaard een balhoofd. De beste balhoofden 
worden ondermeer gemaakt door Arca-Swiss, 
Markins en Really Right Stuff. Andere merken 
zijn Manfrotto, Gitzo, Burzynski,... Zeker 
goede spulletjes, maar de meeste fans zal je 
toch vinden bij de eerder genoemde merken. 
Er zijn ook Aziatische kopieën van vooral 
Arca-Swiss te vinden, waarvan de tijd zal 
moeten uitwijzen of ze net als de mijne tien 
jaar met de glimlach de mishandelingen van 
de natuurfotograaf weerstaan.

Voor zware telelenzen wordt soms ook 
een videokop gebruikt, deze zijn geveerd 
en bewegen soepel doch zitten niet “los”. 
Hierdoor kan je makkelijker zo’n zware 
telelens in bedwang houden. Nog specialer is 
de Wimberley, een soort schommel waarin de 
tele rust en op die manier zichzelf recht houdt. 
Ideaal om snel bewegende onderwerpen te 
fotograferen.

Praktisch nu, wat zijn goede merken en met 
welk soort fotografie koop ik welk soort statief?

Situatie 1 licht fotomateriaal - weinig geld

Mensen met een beperkte uitrusting zullen zich 
hoofdzakelijk bezighouden met landschappen 
en macro. Deze twee disciplines zijn met 

goedkoop materiaal perfect uit te voeren. Een 
body, een standaardlens, een groothoek (of 
een kleine zoom), wat tussenringen en we 
kunnen beginnen. Hier hoort uiteraard geen 
statief bij van 10 kilo. We zoeken dus iets dat 
wel stevig is, dat heel laag bij de grond kan (zo 
plat mogelijk voor zwammen bijvoorbeeld) en 
dat later nog kan dienen als we ons materiaal 
uitbreiden. Het gewicht mag niet te groot zijn, 
anders laten we het statief thuis. Er zijn heel 
veel statieven die bruikbaar zijn. Maar mijn 
voorkeur gaat uit naar Manfrotto. Ik ben zeker 
dat sommige andere merken ook voldoen. 
Zorg ervoor dat de benen zo ver mogelijk 
open kunnen en het statief echt plat kan. 

Situatie 2 zwaar fotomateriaal - weinig geld

Hmmm, dan zou je eigenlijk geen zwaar 
fotomateriaal mogen hebben. Affijn, een 
tweedehandse Gitzo performance serie 4 of 
5 lijkt me dan het meest geschikt. Dat zou iets 
moeten kosten van 100 - 250 €, panoramakop 
inclusief. Ook heel bruikbaar is een rijstzak. 
Een gewone stoffen vierkante zak gevuld 
met een tweetal kilo korrelig materiaal zoals 
bonen, rijst of plastic-korrels. Zo’n rijstzak kost 
niks, maar is zeer bruikbaar en stabiel. 

Als je veel met tele wil werken en daar 
prachtige dingen mee wil doen zal een van de 
eerste investeringen in deze fase een goed 
statief met balhoofd moeten zijn.

Situatie 3 zwaar fotomateriaal - veel geld

Dat is ook niet simpel, tenzij je echt héél 
veel geld hebt. Het meest gebruikte merk 
is dan Gitzo liefst in koolstofvezel. Die 
kost bijna 1000 € voor de zwaarste versie. 
Ik ben een  echte fan geworden van de 
nieuwe 6x reeks van Gitzo. Een 35xx 
reeksje met spikes (verhoogt de stabiliteit 
aanzienlijk !) en een Arca’tje op... yummie ! 
Vergeet niet dat veel mensen op fora geneigd 
zijn vooral hun eigen keuze te verdedigen, 
zonder ooit veel materiaal in hun handen te 
hebben gehad. Als je nooit een Bilora naast 
een Gitzo 3540 hebt zien staan, laat staan 
gebruikt, is het moeilijk waardevolle tips 
te geven. Mijn tip : probeer een statief uit 
vooraleer het aan te kopen en vergelijk het 
met goedkopere modellen in de winkel. 
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2.4. De fototas
Hoe duur of goedkoop je apparatuur ook is, 
het is nooit prettig als er iets mee gebeurt. 
Op termijn hebben de meeste fotografen 
een uitgebreide uitrusting, die niet altijd even 
eenvoudig mee te zeulen is.  Een goede 
fototas is zijn investering waard. Er zijn een 
viertal basismodellen beschikbaar: de koffer, 
de heuptas, de schoudertas en de rugzak.  
Daarnaast is er ook nog de fotovest.

De koffer levert de beste bescherming, 
maar is praktisch onbruikbaar in de natuur.  
Natuurfotografen met een koffertje zul je dan 
ook maar zelden zien. Enkel fotografen die 
nogal veel onder de grond, op boten of aan 
het water fotograferen kunnen baat vinden in 
een waterdichte, drijvende, knalgele koffer om 
voor de hand liggende redenen.

De heuptas zit met een riem rond je middel 
bevestigd.  Het is ideaal om een extra objectief 
mee te nemen of extra geheugenkaartjes.  Dit 
type schiet bij materiaaluitbreiding al gauw 
tekort, maar blijft altijd bruikbaar bij een kleine 
uitstap of als extra tas naast de rugzak.

De schoudertas of paraattas is het klassieke 
model, en voor een relatief kleine uitrusting 
of korte trips zeer interessant. Je kan snel 
aan je materiaal, de meeste types zijn naar 
eigen keuze in te delen en bieden een goede 
bescherming tegen schokken, vocht en stof. 
Veel reportagefotografen werken hiermee. 
Nadeel is het gewicht dat na verloop van 
kilometers altijd groter lijkt te worden, waarbij 
je hoe langer hoe frequenter de riem van 
schouder gaat wisselen. Bij een uitgebreidere 
uitrusting kan al eens nagedacht worden aan 
het volgend alternatief. 

De fotorugzak is de beste optie bij dagtochten 
en meerdaagse excursies waarbij redelijk 
wat materiaal moet meegenomen worden.  
Nadeel is wel dat je materiaal niet zeer snel 
ter beschikking is, alhoewel ook dat relatief 
is. Vergeet ook niet dat fotografie in feite 
niet gaat om het zo snel mogelijk schieten 
van een voorbijscherende vogel. Er zijn er 
verschillende merken en types op de markt, 
met prijzen variërend tussen € 100 en € 600.  
De prijs hangt niet alleen af van de grootte 

van de rugzak, maar ook van het gebruikte 
materiaal.  Bij de ‘Pro-trekker All weather’ van 
Lowepro bijvoorbeeld is er niet naar de prijs 
van het materiaal gekeken. Hij kost dan ook 
± € 450. Bij andere merken kan je rugzakken 
van vergelijkbare grootte vinden voor de helft 
van dat bedrag.  Indien je je rugzak tweemaal 
per jaar gebruikt zou ik zeker opteren voor 
beste koop (=prijs/kwaliteit) en niet beste 
product. Indien je echt afstanden aflegt en 
soms het gevoel krijgt dat het ding met je rug 
aan het vergroeien is, investeer dan liever in 
iets degelijker materiaal. De prijs wordt zoals 
gezegd bepaald door het materiaal (slijtvast 
en waterdicht), maar ook door de vorm van het 
draagstel (aluminium frame, brede heupriem, 
veel verstelmogelijkheden), gadgets zoals 
een (bruikbare) statiefdrager, een waterdichte 
hoes, zijvakken etc.

Bedenk ook dat, ongeacht welk materiaal 
je koopt, dit dient om je investering te 
beschermen. Ik heb al rugzakken (onder 
andere de mijne) een 100-tal meter zien 
meedrijven in een rivier, of van 8 meter hoog 
uit een boom zien vallen.  Bij het openen van 
de rugzak bleek het materiaal er onbeschadigd 
in te zitten.  Als je dan met een simpel stoffen 
rugzakje rondloopt, met je toestel in het beste 
geval in een handdoek gewikkeld, kan je 
verder fotograferen die dag (en misschien wel 
je hele vakantie) wel vergeten. Indien je enkel 
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rustige wandelingen maakt is zo’n simpel 
rugzakje ruimschoots voldoende. Nu moet 
ik zeggen dat ik, van nature lui, meestal ook 
enkel rustige wandelingen plan. Opeens merk 
ik echter een rij libellen op, ...in het midden 
van een stroom zittend op een steen, of zie 
ik mijzelf ineens in een rivier op rotsblokken 
klauteren om een stroomversnelling perfect in 
beeld te brengen. Met alle gevolgen vandien 
natuurlijk. Niet zelden kom ik kletsnat of onder 
de modder thuis, maar met intact materiaal.

Nog een mogelijkheid is de fotovest.  Niet echt 
geschikt om materiaal blijvend in te bewaren, 
wel handig om tijdens een fotosessie of 
reportage of in een schuilhut klein materiaal 
in op te bergen : geheugenkaarten, kleinere 
lenzen, draadontspanner, tussenring, 
enzovoort. Voor zwaarder materiaal vind ik 
zo’n vest onbruikbaar, toch als je er wat langer 
mee rondloopt. Controleer wel of de zakjes 
goed afsluiten, zodat bij het vooroverbuigen 
niet de hele santeboetiek op de grond klettert.4 
Slechtsluitende zakjes zijn vooral als je vanuit 
uit helikopters fotografeert erg onhandig.

2.5. Digitale 
 accessoires
Als je digitaal fotografeert heb je naast een 
camera, objectieven en een statief ook 
nog wat bijkomende accessoires nodig. 
Geheugenkaartjes, image-tanks en iets om 
het stof van de sensor af te halen.

Geheugenkaartjes komen in verschillende 
groottes en snelheden. Van beide zo hoog 
mogelijk lijkt het beste, maar die zijn meestal 
erg duur. Gelukkig is de prijs de laatste jaren 
sterk gedaald. De snelheid is belangrijk 
als je lange reeksen van veel foto’s maakt, 
bijvoorbeeld in de sport. Ook het wegschrijven 
naar de computer gaat sneller, wat handig kan 
zijn als je niet zoveel tijd hebt. Tenslotte kan je 
ook batterijen sparen van je imagetank, want 
hoe trager de kaart hoe langer hij erover doet 
om de beelden over te schrijven. Dus geen 
erg trage kaarten nemen, maar de allersnelste 
is voor de meeste mensen ook niet nodig.  
De grootte moet je zelf afwegen. Op een kaart 
van 2 of 4 Gbyte passen al snel honderden 

4  de hele klerezooi naar beneden sodemietert 

beelden, meer dan voldoende. De beste keuze 
is meestal ongeveer de helft van de grootste 
kaarten. Het merk kan belangrijk zijn, koop een 
merk dat een beetje betrouwbaar is. Mensen 
op fora zullen wel snel geneigd zijn te roepen 
dat een of ander Koreaans merk ook prima is,  
maar zelf loop ik op dat vlak toch liever geen 
risico’s. Ik werk te hard aan mijn beelden. 
Overigens zijn goede geheugenkaartjes bijna 
onverwoestbaar. Ik herinner me een test waar 
ze wat kaartjes in een wasmachine hebben 
gestoken, vervolgens in een pot verf gegooid, 
afgespoeld met white-spirit en met een auto 
overreden. Alle kaartjes doorstonden de test. 
Enkel in een microgolf begaven enkele het. Er 
wordt ook gezegd dat grotere kaarten meer 
risico inhouden omdat al je foto’s van een hele 
week daar dan opstaan. Als er iets misloopt is 
dat erger dan als je 4 kaartjes had met telkens 
de beelden van één dag. Dat kan je ook in 
overweging nemen. Zelf maak ik iedere avond 
sowieso een back up, ook al gebruik ik het 
kaartje de volgende dag nog verder.

Voor zo’n back-up kan je een laptop gebruiken, 
maar ook een imagetank. Dat is een draagbare 
harde schrijf met een eigen batterij en 
mogelijk zelfs een scherm om de beelden te 
zien. Vroeger onmisbaar, maar tegenwoordig 
kosten geheugenkaartjes ongeveer evenveel 
per opgeslagen megabyte. Zelf gebruik ik die 
dingen nog steeds als back-up, maar ik kan 
me voorstellen dat sommige mensen beter af 
zijn met een tiental geheugenkaartjes van 4 
Gb in plaats van een imagetank van 40 Gb. De 
prijs van imagetanks hangt af van de grootte 
van de schijf en of er een schermpje opzit 
waarmee je de foto’s kan bekijken. Dat laatste 
vind ik erg handig, zo ben ik zeker dat de foto’s 
effectief goed overgeschreven zijn. Anderen 
vinden zoiets wegens de prijs overbodig. 
Als je op reis geen mogelijkheden hebt om 
backups te maken en de foto’s die je hebt 
zijn je dierbaar, neem je best als zekerheid 
nog een goedkope imagetank extra mee 
waar je je geheugenkaartjes nog eens extra 
op overschrijft. Voor de prijs van een paar 
honderd euro ben je dan vrij zeker dat er niks 
met je beelden kan gebeuren, tenzij je op een 
zinkende ferry zit natuurlijk. Merken die veel 
worden gebruikt zijn Epson (met voorlopig nog 
de beste schermpjes), Vosonic (goede prijs 
kwaliteit) en Giga Vu Pro (zou ook goed zijn). 
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Tenslotte zijn er de gadgets om de sensor 
(beter, de glazen filter die voor de sensor 
zit) te reinigen. Dat kan op verschillende 
manieren. Wat je altijd eerst moet doen is met 
een stevige blaaspeer de binnenkant van je 
toestel uitblazen. Perslucht kan ook, maar dat 
geeft risico op vloeibare lucht en dat geeft erg 
vervelende vlekken die moeilijk weg te krijgen 
zijn. Sommigen zeggen je zo enkel het stof 
verplaatst, maar dat is onzin. Blaas eens met 

zo’n peer in een glas 
met wat bloemsuiker. 
Wees maar zeker 
dat die suiker niet 
gewoon in dat glas 
wordt verplaatst. 
Met blazen wordt 
het meeste stof 
verwijderd. Doe dit 
regelmatig, zowel met 
de spiegel naar boven 
als beneden. Voor 
dit laatste hebben 
de meeste camera’s 
tegenwoordig een 
speciale stand. Zorg 
wel dat je batterijen 
goed opgeladen zijn 

om de spiegel lang genoeg omhoog te houden.

Hardnekkige stofjes kunnen worden verwijderd 
met statische borsteltjes van bijvoorbeeld  
VisibleDust. Ik ken mensen die professioneel 
sensoren reinigen en zij zweren bij die dingen. 
Doordat de borsteltjes statisch geladen zijn 
(door te blazen of te roteren) trekken ze het 
stof aan, waardoor het uit de behuizing wordt 
meegenomen. Als het stof echt hardnekkig is, 
moet je de “natte methode” gebruiken. Met 
kleine spateltjes, stofvrije doekjes en enkele 
druppeltjes vloeistof (vb Eclipse) wordt de 
sensor gedweild. Nog eens blazen achteraf 
en dan zou het opgelost moeten zijn. Dit is 
geen eenvoudige methode en soms moet 
je verschillende keren dweilen (en eigenlijk 
steeds met een nieuwe sensorswab zoals die 
dingen dan heten) om een goed resultaat te 
krijgen. Zorg ervoor dat je met die swab de 
randen en sluiter binnenin niet raakt, want de 
sluiter kan vet bevatten en dat smeer je dan 
vervolgens uit over de sensor. En dan moet je 
terug naar de fotowinkel voor een specifieke 
vloeistof. 

Er is nog een methode gebaseerd op het 
smeren van een soort lijm dat je er nadien 
afpelt, maar dat zou problemen geven bij 
bepaalde types van camera. En waaghalzen 
gebruiken zelfs gewone Scotch-tape (groene) 
die ze op de sensorfilter plakken en er nadien 
afhalen. Werkt naar verluidt goed, maar zelf 
riskeer ik het niet. Kan dus in geval van nood.

Belangrijkste boodschap is wat aan preventie 
doen, wissel je objectieven snel en houdt 
je camera én de opening van je objectief 
naar beneden gericht als er geen dop opzit. 
Vooral in de natuur zweeft het vol met dingen 
als stuifmeel dat kleverig kan zijn. Stof is 
onvermijdelijk. Als ik intensief fotografeer 
wissel ik enkele tientallen keren per dag 
van lens en moet ik elke avond mijn sensor 
reinigen. En bijna steeds is eens blazen 
voldoende

2.6 De vuilbak
Dit klinkt als een grap, maar dat is het niet. 
Geeuwend publiek bij projectie-avondjes 
is iets wat je ernstig moet nemen. Niemand 
is geïnteresseerd in een halfgelukt beeld. 
Natuurlijk vind jij dat beeld goed, omdat de 
situatie waarin het beeld tot stand gekomen 
is je fijne herinneringen oproept. Eindeloos 
zijn de reeksen bergen-met-sneeuwtopjes of 
hetzelfde vogeltje, van verschillende kanten 
gefotografeerd.

Een goede fotograaf laat mooie beelden 
zien, dingen die het publiek raken, kleuren en 
composities die anderen met verstomming 
slaan zonder dat daar een halfuur uitleg bij 
hoeft. Gooi 75% van je beelden weg, vanavond 
nog!  De deleteknop wordt je meest gebruikte 
toets op je klavier. Verplicht jezelf enkel nog 
je beste 5 % te laten zien, ook al zijn dat er 
maar 10. Mensen zullen verlangend uitkijken 
naar meer van dat, in plaats van zuchtend de 
zaal te verlaten (Oei, is het al halftwaalf? Shit, 
Temptation Island gemist!).

En als je het niet over je hart kan krijgen je 
beelden te deleten, steek ze dan ergens (diep) 
weg, maar val er anderen niet lastig mee. Dit is 
één van de beste tips van heel de fotocursus ! 
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Het vliegtuig, de IATA en de 
natuurfotograaf 

Wie met het vliegtuig op reis gaat en zijn 
fotomateriaal meeneemt moet opletten. Een 
flink aantal vliegtuigmaatschappijen hebben 
een richtlijn afgesproken met betrekking 
tot de maximale grootte en gewicht van de 
handbagage die kan meegenomen worden op 
een vliegtuig.  Deze maximale grootte is 55 x 
40 x 20 cm (de IATA-maten), en het maximaal 
gewicht 10 kg. Dit is dus niet zoveel wil je 
een flinke fototas of -rugzak meenemen. En 
veel maatschappijen doen daar nog wat af, 
afhankelijk van de prijs van het ticket. Zeker 
de heel goedkope maatschappijen laten soms 
maar een paar kilo toe (lees de voorwaarden). 
Het is dikwijls goedkoper een wat duurder 
ticket te nemen waarbij je veel handbagage 
mag meenemen dan een toeslag te moeten 
betalen. Er worden weinig uitzonderingen 
gemaakt (er is wel enige tolerantie, maar niet 
veel). Over het algemeen waren Amerikaanse 
maatschappijen toleranter dan Europese. 
Sinds 9/11 is dat veranderd. Verwacht je 
aan zware controles wegens het dreigend 
terrorisme. Maak dus vooral geen grapjes 
als “er zit echt geen bom in, allez, misschien 
een kleintje...”. Materiaal dat met de bagage 
meegaat wordt best extra beschermd. Er 
zijn speciale sterke zakken beschikbaar 
waar een volledige fotorugzak mét statief 
in past. Vooral als de fotorugzak te groot is 
voor de handbagage kan je het fotomateriaal, 
ingewikkeld in handdoeken en washandjes 
(ideaal voor kleinere lenzen) in een kleinere 
tas op het vliegtuig meenemen.  De fotorugzak 
wordt dan vol met kleren gestoken. Zo’n 
rugzak hangt echter vol met riempjes en 
ritsen, die niet allemaal te verwijderen zijn.  
Een beschermende tas is dan een goed idee. 

De bagage wordt met een x-stralenapparaat 
gescand op bommen, wapens, smokkelwaar 
etc. Ook de handbagage moet door een 
dergelijk apparaat.  Film is gevoelig voor dit 
soort straling, zodat bij sommige apparaten 
problemen kunnen optreden. Bij sensors, 
geheugenkaartjes en image-tanks zijn 
gelukkig nog nooit problemen vastgesteld. 

2.7. Een set samenstel-
len
Je hebt nu heel wat tips gekregen, maar zeker 
als beginner vraag je je misschien af wat je 
nodig hebt om te kunnen starten. Wel, dit lijkt 
me een leuke set, aan te passen aan eigen 
financiële vermogens en wensen uiteraard.

1.  een onder- tot middenklasse 
reflexcamera (zelfs de lichte modellen 
hebben een goede beeldkwaliteit; 
2.  een groothoekzoom (rond de (12) 18 - 70 mm) 
3. een macro van sigma of 
tamron, tussen de 90 tot 150 mm; 
4. een middenklasse statief van Manfrotto, 
een 190 of 055 met degelijk balhoofd 
5. Een zelfgemaakt reflectiescherm 
of een van Lastolite vb 
6. een tele, een 300 mm f4 met 1,4 convertor  
of een telezoom in de orde van 100-400 
7. een rugzak waar alles inpast

Dit is al een meer dan behoorlijke set !

Materiaal
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In dit hoofdstuk :

 ► Het belangrijkste om een haarscherp beeld te krijgen is onberispelijke 
techniek.

 ► Inzicht in een lichtmeter helpt bij een accurate belichting.

 ► Snap het histogram

 ► Een diafragma gebruik je voor je scherptediepte en niet voor de 
belichting.

 ► Zoomen doe je met je voeten
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In dit hoofdstuk kan je lezen wat je met al dat 
materiaal uit het vorige hoofdstuk moet doen 
om mooie beelden te maken. Het volstaat niet 
om een zeer dure macrolens te hebben om 
vlinders mooi te fotograferen. Eindelijk eens 
goed nieuws: goede techniek is belangrijker 
dan goed materiaal. En goede techniek kost 
niks. Alleen wat moeite.

In dit hoofdstuk zal je leren hoe je tot een 
perfecte belichting komt en hoe je ervoor 
zorgt dat je beeld de juiste scherpte heeft. In 
het hoofstuk over compositie zal je vervolgens 
zien hoe je nog een figuurlijk extra laagje aan 
je foto toevoegt, zodat toeschouwers geraakt 
gaan zijn door je werk, ongeacht of je met een 
toestel van € 4500 of één van € 25 werkt, je zal 
moeten oefenen, en nog eens, en nog eens. 
Als je een goede natuurfotograaf wil worden 
zal je dit volledig onder de knie moeten krijgen, 
tot je er niet meer bij moet nadenken. Leer 
deze basistechnieken dus perfect beheersen 
vooraleer je naar de andere kant van de 
wereld trekt om de eerste wilde opname van 
een parende Javaanse neushoorn te maken.

3.1.  Een scherp beeld
Over het feit of een beeld al dan niet goed 
belicht is valt nog enigszins te discussiëren. 
Of hij scherp is of niet is meestal makkelijk te 
zien. Onscherp is onscherp en in de meeste 
gevallen is dat storend. Velen verlangen 
naar de superscherpte van paginagrote 
landschappen in natuurfototijdschriften of de 
sublieme projecties van de meesters in het 
vak. Je kan de schubben op vlindervleugels 
tellen, elk individueel haartje van een zoogdier 
zien en de nerfjes van de planten staan in 
beeld te schitteren. 

Hoe komt het dat veel fotografen er niet in 
slagen een haarscherp beeld te maken? Laten 
we eerst eens overlopen wat (een indruk van) 
onscherpte in een beeld kan veroorzaken:

• kwaliteit van de lens;

• ingestelde gevoeligheid van sensor;

• beweging van het onderwerp;

• beweging van de camera;

• diafragma en grootte van het 
onderwerp.

Kwaliteit van de lens

Nogal wiedes, met een Tokinar 18 - 300 
prullenzoompje van € 100 zullen je beelden 
minder scherp zijn dan met een Zeiss Distagon 
T* 1,4/35 van 900 € (tweedehandsprijs !!). En 
dan mag iedereen nog beweren dat je vooral 
voor de naam betaalt, maar dure lenzen 
zijn bijna steeds gewoon beter. Dus, als alle 
onderstaande truukjes niet werken, moet je 
eens denken aan een beter objectief, en hoe 
goedkoper en hoe breder het zoombereik hoe 
slechter de kwaliteit is. Er is een grote maar!!! 
Met een goede lens en slechte techniek maak 
je slechtere foto’s dan met een slechte lens en 
goeie techniek. Zeker verder lezen dus.

Ingestelde gevoeligheid van de sensor

Als je de gevoeligheid van je digitale camera 
verhoogt, zal je hoe langer hoe meer ruis 
krijgen. Dat is geen echte onscherpte. Toch 
ervaren de meeste mensen beelden die 
gemaakt zijn met ISO 100 als “scherper” dan 
beelden met ISO 3200. Er is op dat vlak veel 
vooruitgang geboekt. 20 jaar geleden moesten 
we er niet aan denken dat we op ISO 1600 
een scherp beeld te krijgen, tegenwoordig 
kunnen de betere reflexcamera’s voor de 
pers bruikbare beelden maken boven de ISO 
6000 (wat ik niet zou aanraden als je mooie 
vergrotingen wil maken). Zelf zal ik bijna nooit 
boven de ISO 400 gaan, en ik heb een camera 
die gekend staat voor zijn bijzonder ruisarme 
beelden.

Beweging van het onderwerp

Als je een foto maakt, zal de sluiter van je 
camera een bepaalde tijd licht doorlaten 
op de sensor. Als in die tijd het onderwerp 
beweegt, zal het uiteraard niet scherp op de 
foto staan. Je moet dus een kortere sluitertijd 
kiezen, zodat de beweging “bevroren” wordt. 
Vergelijk de twee onderstaande beelden van 
een bergbeekje. De bovenste met 1/15 s de 
andere met 1/2 s. Het effect van de sluitertijd 
is duidelijk zichtbaar. Onscherp is niet persé 
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minder mooi, maar als het niet de bedoeling 
is, is je foto wel mislukt. En bij de meeste 
onderwerpen verlangen we toch wat scherpte, 
vooral als er veel detail te ontdekken is zoals 
haartjes en veren. 

Natuurlijk heb je niet steeds de mogelijkheid 
om een snelle sluitertijd te kiezen als dat 
nodig is, er moet genoeg licht zijn. Als het 
licht niet volstaat kan je  bijvoorbeeld wachten 
op een moment dat de beweging wat stopt. 
Bijvoorbeeld een bloem die wat heen en weer 
wappert in de wind. Stel scherp op de plaats 
waar de bloem zich in rust zou bevinden, maak 
een compositie en wacht tot de wind heel 
eventjes stopt. En hij zal stoppen, maar het kan 
een kwartier duren (als je geluk hebt, anders 
drie uur...). Op dat moment druk je af. Ook 
dieren stoppen meestal wel eens (klik eens 
met je tong of zoiets, en ze zullen misschien 
heel even stilstaan). Soms blijft de beweging 
aanhouden, en dat kan een probleem zijn. 
Maar bijna altijd zal geduld lonen.

Een mogelijke oplossing is dan een flits 
gebruiken. De duur van het flitslicht is meestal 
iets rond een duizendste van een seconde. 
De beweging wordt daardoor ook bevroren, 
want de sensor krijgt slechts 1/1000 ste van 

een seconde licht. Er is wel een probleem, de 
sluiter van de camera blijft langer openstaan, 
tussen 1/60 (oude toestellen) en 1/500 (zeer 
nieuwe en centraalsluiters). Hier worden 
natuurlijk de minimale synchronisatietijden 
bedoeld, aangeduid in de handleiding of op de 
sluitertijdenkeuzeknop met een bliksempje.

Als je overdag inflitst en de sluiter blijft 1/60 
van een seconde open staan, dan komt er 
toch nog vrij veel zonlicht op de sensor en dan 
wordt je beeld nog eens belicht met een flits. 
Je krijgt een onscherp beeld met daarop een 
scherp beeld samen op de foto. Soms mooi, 
meestal niet de bedoeling. Dus een flits is 
niet steeds de oplossing, behalve als het echt 
donker is, of de beweging niet te groot.

Beweging van de camera

Dit is een van de belangrijkste factoren van 
onscherpte. Goed nieuws, dit hebben we dan 
wel weer volledig in de hand.... euh... allez, ‘t 
is te zeggen: een camera in de hand beweegt 
namelijk constant. Maak jezelf niks wijs. Foto’s 
die gemaakt zijn vanuit de hand zijn zelden 
echt scherp, tenzij snelle sluitertijden worden 
gebruikt. Ik weet niet wat jullie zoal doen, maar 
meestal schommelen mijn sluitertijden tussen 
vier seconden en 1/60 ste (je leest verder in 
dit hoofdstuk waarom). Meestal onvoldoende 
dus.

Er is een oude regel die zegt dat “ 1/brand-
puntsafstand” de maximale sluitersnelheid 
is waarmee je mag fotograferen, dus met 
een 105 mm moet het minstens 1/105 s zijn. 
Mijn regel is om te beginnen het dubbele 
(minstens 1/200 s) en ten tweede enkel in 
normale omstandigheden, dus niet in macro 
of tele. Mijn regel om nòg beter te doen is het 
gebruiken van een statief.  Op de foto van de 
kerkuil zie je dat elk pluimpje scherp is. Kijk 
eens naar je eigen beelden of je dit haalt. 
Meer nog dan goede optiek is dit te danken 
aan perfecte techniek.

Als je toch uit de hand wil werken, pas je zoals 
gezegd de 1/brandpunt regel toe. Nu stelt zich 
echter de vraag hoe die regel moet toegepast 
worden bij digitale camera’s. Bijvoorbeeld, bij 
camera’s met een sensor die kleiner is dan het 
FX-formaat. Dan wordt een deel van het door 
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de lens geprojecteerde beeld niet gebruikt. 
Met een 105 mm op zo’n toestel lijkt het alsof 
je met een 150 mm fotografeert. Maar de 
lens blijft wel een 105 mm. Dus, moet je nu 
een 1/150ste of een 1/105ste s gebruiken? 
Wel, het is natuurlijk een 105 mm, maar het 
beeld dat op de sensor valt moet sterker 
vergroot worden om tot eenzelfde foto te 
komen dan met een full frame het geval zou 
zijn. Eventuele onscherpte wordt dus mee 
uitvergroot. Je moet dus wel degelijk minstens 
1/150ste hebben. En... een statief gebruiken 
natuurlijk (grijns). 

Diafragma en grootte van het onderwerp

Hoe kleiner je diafragma, hoe groter je 
scherptediepte, dat zie je onderaan (ter 
opfrissing, een klein diafragma wil zeggen een 
groot getal, dus f 1/22 is een kleiner diafragma 
dan f 1/4).

De scherptediepte (ook dieptescherpte en in 
het Engels Depth of Field afgekort DOF) is een 
aanduiding van hoeveel van je beeld scherp 
zal zijn. Als je een bloem fotografeert op f 

1/2,8 zal alleen een klein deel van die bloem 
scherp zijn, op f 1/22 is heel de bloem scherp, 
en mogelijk ook nog eens alle bloemen ervoor 
en erachter.

Een fototoestel in automatische stand kiest 
meestal een groot diafragma en een snelle 
sluitertijd. Dat is goed gezien: mensen die de 
P-stand kiezen (Program of Prutser, niet van 
Professional) werken typisch niet op statief, 
en dus uit de hand. Meestal fotograferen 
die ook gewoon ergens een gebouw of een 
berglandschap en alles dat ver weg is heeft 
geen groot diafragma nodig. Wij willen echter 
meer!

De A-stand (van Automatisch, niet van 
Amateur) van de meeste toestellen laat toe 
zelf het diafragma te kiezen. Het toestel kiest 
dan een geschikte sluitertijd om een goede 
belichting te bekomen (dit gaat automatisch, 
vandaar de naam). Als je zelf je diafragma kan 
kiezen, bepaal je ook zelf wat scherp is in beeld 
en wat niet. En daar is het hem om te doen 
nietwaar? Vergeet de macroprogramma’s. Als 
je wil leren piano spelen moet je je ook niet 

Basistechniek



Rollin-Vildaphoto.net • 28

beperken tot het opzetten van een CD met 
pianomuziek, je moet het zelf doen!

Helaas zitten er een paar addertjes onder 
het gras, ter grootte van een volwassen 
netpython. Ten eerste moet je genoeg licht 
hebben om een klein diafragma te kiezen. Met 
een statief los je de beweging van je camera 
alvast op. Ten tweede is de scherptediepte 
beperkt en zeker in macrofotografie. Je zal, 
tenzij via truuks die buiten het bestek van 
deze cursus vallen, nooit alles scherp kunnen 
krijgen (Google op “focus stacking”) . Een 
goed voorbeeld is een vlinder.

Iedereen fotografeert graag vlinders. Zelden 
zijn de opnames echt geslaagd. Je ziet dat 
een deel van de vlinder wel relatief scherp 
is, maar de vleugel die naar achteren is 
gericht, is niet scherp. En meestal trekt ook 
de achtergrond op niks. Veel mensen vinden 
een foto al geslaagd als er een vlinder 
opstaat, zondermeer. Nu, onze ambities 
liggen hoger Natuurlijk moet niet alles scherp 
zijn, belangrijk is dat de ogen scherp zijn, of 
bij uitbreiding, hetgeen waar we het eerst naar 
kijken op de foto. Maar stel dat we nu toch heel 
de vlinder scherp willen hebben, dan moeten 
we proberen die vlinder evenwijdig te krijgen 
aan de sensor. Op die manier hebben we 
niet teveel scherptediepte nodig en wordt de 
achtergrond ook rustiger zoals het onderste 
beeld van een kalkgraslanddikkopje (doe er je 
voordeel mee bij Scrabble !) laat zien.

De beste methode om vlinders te fotograferen 
is trouwens ’s morgens vroeg, vooraleer ze 
zijn opgewarmd. De meeste vlinders kunnen 
maar vliegen als hun borstspieren door de zon 
zijn opgewarmd; Probeer ze voor zonsopgang 
zeer langzaam te benaderen, stoot niet tegen 
de plant waar ze op zitten. Op het moment 
dat de zon doorbreekt kan je meestal een 
mooie reeks maken.  Bijkomend voordeel: ’s 
morgens is het meestal het meest windstille 
moment van de dag.

Chimping

Het naar je schermpje turen achteraan 
de camera als de foto is gemaakt heet in 
de digitale fotografie chimping. Het is niet 
duidelijk waarom, vermoedelijk vanwege de 

apenkreetjes die niet al te goeie fotografen 
slaken als ze hun beeld zien (Oooh! Aaah!).

Nu, chimpen is niet slecht als je er tenminste 
niemand anders mee lastigvalt. Je kan 
bijvoorbeeld de scherpte van je beeld con-
troleren na de opname, of nog beter het 
histogram. Door in te zoomen zie je, als er 
niet teveel zonlicht is of je de ultieme scherpte 
hebt gehaald waar je op had gehoopt. Een 
waarschuwing toch, concentreer je eerst 
op het fotograferen vooraleer je naar het 
schermpje staart. Je zou de eerste niet zijn die 
de kans van zijn leven mist door teveel op te 
gaan in het bekijken van half-gelukte beelden. 
En vergeet niet, chimpen kost veel batterijen. 
Doe het dus functioneel, als je de scherpte of 
het histogram wil checken.

Hoe beoordeel je scherpte ?

Kijk eens naar onderstaand beeld. Dit blauwtje 
zit op een klokje in de ochtendzon. Zoals 
steeds heb je een reeks opnames gemaakt 
om nadien de beste eruit te halen. Je camera 
stond op statief, het was relatief windstil.

Nu komt het erop aan het beste beeld eruit 
te halen. In bovenstaand voorbeeld heb ik de 
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kopjes geknipt uit drie beelden. Het bovenste 
is perfect, het middelste is scherp zoals je aan 
de haartjes op de rug van het diertje kan zien. 
Maar helaas ligt het scherpstelvlak teveel naar 
achteren, de ogen zijn niet scherp: weggooien 
dus. De laatste is bewogen en verdwijnt dus 
ook meteen in de vuilbak. Van zo’n reeks hou 
ik er één bij : de beste.

3.2.  Belichten
Juist belichten is niet gemakkelijk. Gelukkig 
is de speelruimte met de huidige digitale 
camera’s vrij groot, vooral als je in Raw 
fotografeert. Bovendien kan je makkelijk de 
belichting controleren nadat je de foto hebt 
gemaakt en eventueel bijsturen.

De meesten vertrouwen gewoon op 
hun lichtmeter in de camera. En in veel 
omstandigheden is dat terecht. De huidige 
camera’s zijn wonderen der techniek en 
kunnen veel aan, ... maar niet alles. Zelf 
zijn we ook beperkt in onze mogelijkheden. 
Onze ogen zijn geen absolute lichtmeters. 
Er zit bijvoorbeeld een diafragma ingebouwd 
(de iris) en ook onze hersenen kunnen zeer 

lichte of zeer donkere omstandigheden 
compenseren. Als je vanuit het felle zonlicht 
een donker cafeetje binnenstapt is in het begin 
alles erg donker. Maar al snel zie je de toog 
staan en met wat geluk ook een bloedmooie 
serveerster.... Maar we dwalen af.

We kunnen ons oog dus niet vertrouwen wat 
lichthoeveelheid betreft (wat 
mooie vrouwen betreft ook 
niet! Klets, au!), en zeker 
niet tot op een halve stop 
nauwkeurig. We moeten 
dus toch gebruik maken 
van de meter in de camera. 
Daarvoor moeten we weten 
hoe zo’n ding in elkaar zit, 
waardoor we eventuele 
fouten kunnen vermijden.

Een deel van het licht dat 
de camera binnenkomt 
wordt in het prismahuis 
(die bult bovenaan een 
reflexcamera) afgeleid 
naar een lichtmeter. 
Dus als er veel licht 
binnenkomt krijgt de 
lichtmeter veel licht. Een 
sensor, ingesteld op een 
bepaalde ISO moet een heel 
welbepaalde hoeveelheid 
licht krijgen om goed belicht 
te zijn. Dus bij veel licht zal 

de belichtingsmeter een signaal geven aan de 
computer van de camera om het diafragma 
bijvoorbeeld wat te sluiten. 

Maar, wat ziet zo’n lichtmeter eigenlijk? 
Wel, gewoon een grijs vlak (moderne 
lichtmeters werken veel ingewikkelder met 
kleurherkenning en zo, maar laten we voor dit 
verhaal van een eenvoudige meter uitgaan). 
Zo’n lichtmeter is in feite gewoon een fotocel 
die het binnenkomende licht omzet in een 
stroompje elektriciteit. Die weet niet wat je in 
beeld hebt. Hij neemt gewoon het gemiddelde. 

Beeld je in dat je een vlinder in beeld hebt 
(linksboven in het schema op de volgende 
bladzijde). Het licht is zacht, de lichtmeter 
berekent de ideale lichthoeveelheid en je 
maakt een opname. Ineens breekt de zon wat 
door. De lichtmeter ziet het grijze vlak lichter 
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worden en gaat de sluitersnelheid wat doen 
afnemen, zodat de hoeveelheid licht die op de 
sensor valt, vermindert tot de ideale waarde. 
De belichting is weerom perfect. Net hetzelfde 
verhaal als een wolk voor de zon schuift. 
Minder licht op het onderwerp? Dus meer licht 
via een langere sluitersnelheid en een goede 
belichting.

Op die manier zal de vlinder steeds juist 
worden belicht, zoals ons origineel beeld 
bovenaan. Veel zon, of weinig zon, de camera 
lost het wel op. Het is alsof de camera het 
gemiddelde van elk beeld op een bepaald 
soort grijs probeert te krijgen, we noemen dit 
18% grijs of middentoon. Een foto van een 
onderwerp dat ook ongeveer gemiddeld van 
grijstoon is zal op die manier perfect belicht 
worden.

Maar stel je nu eens de volgende situatie 
voor. We willen lichtgele sleutelbloemetjes 
fotograferen. De camera krijgt relatief veel 
licht binnen (de bloemen weerkaatsen veel, 
vandaar dat we ze als “licht” waarnemen). De 
camera weet echter niet wat we fotograferen 
en denkt, “oei, zoveel licht”, en verkort 
de sluitertijd. Met als gevolg dat we de 
sleutelbloemen in middentoon krijgen,... wat 
voor dat beeld te donker is. Het omgekeerde 
doet zich voor met een van nature donker 
beeld zoals een groepje antracietkleurige 
mopsvleermuizen. Hier krijgt de camera 
door al dat zwart de indruk dat er te weinig 
licht is, steekt een tandje bij door een groter 
diafragma of langere sluitertijd en het beeld is 
overbelicht. Het beeld is op zich niet te licht, 
maar geeft het onderwerp niet weer zoals het 
moet. De camera doet alsof alles gemiddeld 
neutraal is van toon.

We moeten er dus rekening mee houden 
dat als het beeld vrij donker is de camera de 
neiging heeft om over te belichten. Alle donkere 
onderwerpen moeten dus ONDERBELICHT 
worden te opzichte wat de camera aangeeft. 
Compleet tegenstrijdig met het gezond 
verstand. Lichte onderwerpen moeten dan 
worden OVERBELICHT !

Hoeveel? Wel, dat hangt af van hoeveel lichter 
of hoeveel donkerder je gewenste beeld is dan 
een vrij neutraal onderwerp. Tja, hoe gaan we 

dat meten? En bovendien zit een moderne 
camera wel wat ingewikkelder in elkaar dan 
hierboven geschetst. Hij is wel even dom als 
hier voorgesteld, maar hij kan het nog beter 
verstoppen dan we vermoeden. Een beetje 
camera neemt niet gewoon het gemiddelde 
van het volledige beeld, maar deelt het op in 
stukken, maakt van elk stuk een gemiddelde en 
bepaalt aan de hand van die gemiddeldes een 
belichting. En dat lukt dikwijls redelijk goed, 
maar je weet niet wanneer wel en wanneer 
niet. Je kan dus op je camera rekenen, of 
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het proberen zelf beter te doen, te verkiezen 
in moeilijke situaties. Daar zijn verschillende 
manieren voor. 

Meten op een neutraal onderwerp

Als je onderwerp donker of licht is zal 
de lichtmeter zoals gezegd trachten te 
compenseren en het beeld respectievelijk 
lichter of donkerder maken. Maar, als vlakbij 
iets te vinden is waar hetzelfde licht opvalt als 
op ons onderwerp en dat neutraal van tint is 
kunnen we eerst daarop meten, de belichting 
behouden en dan ons onderwerp fotograferen. 
Neutraal is bijvoorbeeld gras. Daarop kan je 
vergelijken. Er worden ook speciale kaartjes 
verkocht die een neutrale tint bezitten, die 
worden grijskaarten genoemd. Ook het grijs 
van je fotozak kan dienst doen.

Maar stel, je fotografeert een zonsondergang. 
Hoe pak je dat aan? 

Meten met de spotmeter

Op de betere camera’s is meestal een 
spotmeter te vinden. Hierbij wordt slechts een 
heel klein deel van het beeld gemeten, al de 
rest telt niet mee. Je kan dus in je beeld een 
zone zoeken die je graag op de foto gemiddeld 
van tint had gezien, niet donker en niet licht. 
Als je met je spotmeter deze zone meet en 
de belichting behoudt als je je beeld opnieuw 
kadreert zal deze kleine zone (grijs bolletje in 
de onderstaande foto een middentoon krijgen 
op het uiteindelijke resultaat. Het is immers 
duidelijk dat hetgeen we meten als middentoon 
zal worden weergegeven. De zon wordt lichter 
en het bovenste van de lucht en de voorgrond 
donkerder. Op deze foto is een avondzon te 
zien. Niet zo gemakkelijk te belichten. Als 
de zon middenin het beeld staat zal het hele 
beeld zo donker worden dat alleen nog de zon 
herkenbaar wordt (waarom ?). 

Ook als de zon op eenderde van het beeld 
zit, of er reflecties zijn in eventueel water, of 
de lucht heel licht is of net heel donker,.... Er 
zijn moeilijk regels te geven om zoiets goed 
te belichten. Maar de spotmeter brengt dan 
uitkomst. Kijk nog eens naar het bovenste 
beeld. Als we de meest linkse cirkel bekijken, 
en veronderstellen dat dat onze spotmeter is, 
dan kunnen we toch zeggen dat de paarse kleur 
dicht aanleunt bij gemiddeld grijs. Misschien is 
het nog iets te donker, maar goed. Als we dus 
een belichting bepalen op de lucht en met de 

rest geen rekening 
houden, dan zal de 
foto er inderdaad 
niet slecht uitzien 
: de lucht in 
middentoon, de 
zon een stuk lichter 
(dat is de bedoeling 
nietwaar?) en de 
weinig belichte 
voorgrond zwart, 
dus in silhouet (ook 
leuk).

Je kan ook op 
de zon meten 
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en anderhalve stop overbelichten (lichte 
onderwerpen moeten worden overbelicht), 
of op een donkerder zone kiezen en 
onderbelichten. Met een spotmeter heb je 
alles zelf in de hand. Geen spotmeter op je 
toestel? Misschien wel een zoomlens. Zoom 
dan gewoon in op het deel van het beeld dat 
je wil meten, en zoom dan terug uit. Dan heb 
je wel weer het probleem dat veel zooms geen 
vast diafragma hebben. Niet doen met een 
f3.3 – 5.6 dus.

Het histogram

Met een analoge camera gevuld met een 
contrastrijke film als Fuji Velvia was belichten 
secuur werk, je mocht er echt niet veel naast 
zitten. Ook met een digitaal toestel belicht 
je best zo correct mogelijk. Elke bijsturing 
die achteraf moet gebeuren geeft verlies. 
Opgelichte schaduwen zitten vol ruis en te 
lichte zone’s zijn dikwijls toch wat detail en 
contrast kwijt. Of een beeld goed belicht is 
kan je direct na het maken van de foto zien. 
Niet zozeer door naar de foto zelf te kijken op 
het schermpje achteraan de camera, maar 
naar het histogram. Veel fotografen doen dit 
niet, en dat is jammer. Het is belangrijk dat wel 
te doen, zeker als de lichtomstandigheden niet 
ideaal zijn: onderwerpen met veel contrast 
of harder licht, heel lichte of heel donkere 
onderwerpen. Maar hoe moet je nu zo’n 
histogram lezen? Wel, moeilijk is dat niet. Kijk 
even naar volgend voorbeeld van de vlinder.

De onderste grafiek is het histogram van het 
beeld erboven. Het geeft de verdeling van 
de grijswaarden in het beeld. Helemaal links 
geeft de grafiek de zwarte pixels,. De grafiek 
staat daar op 0, dus er zijn geen echt zwarte 
pixels aanwezig. Als we verder van links naar 
rechts gaan zien we een eerste piek. Die piek 
duidt erop dat er een deel pixels zijn die vrij 
donker zijn, maar zeker niet té donker. Dat is 
het centrale deel van de de vlinder. Dan zijn er 
pixels in de middentoon, de rest van de vlinder 
en dan terug een flinke piek lichtere pixels. Dat 
is de groene achtergrond.

Belangrijk bij het checken van de belichting 
zijn: 

1. Valt het histogram binnen de grenzen van de 
grafiek, met andere woorden kan de camera 
het contrast aan ? En 

2. past het histogram bij de gemaakte foto 

Laten we eerst eens kijken naar 1. Hieronder 
zie je een kerkuil. Het histogram laat de 
verdeling van de grijstinten zien. Een deel 
van de pixels is zwart, je ziet een piek aan de 
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linkerzijde tegen de rand. Dat wil zeggen dat 
er een gedeelte van het beeld is dat detailloos 
zwart is, in dit geval de ogen. Gelukkig moeten 
de ogen hier geen detail hebben, dus dat is 
hier niet zo erg. Dan krijgen we een mooie 
verdeling met een klein deel pixels die tegen 
de rechterkant geplakt zitten: detailloos wit. 
Dat zijn de pluimrandjes waar het strijklicht 
langsgegaan is. Dat blijft beperkt, dus 
dat is niet erg. Maar let er steeds op dat er 
links en vooral rechts vooral geen piek van 
pixels tegen de rand plakt. We noemen dat 
verschijnsel clipping, en het betekent dat je 
in de betreffende zone geen detail meer zal 
hebben.

Belangrijk is dus dat je beeld niet overbelicht 
is. Het voorbeeld van de margriet hieronder 
illustreert dat. Als we naar het histogram 
kijken zien we een kleine piek links (de zwarte 
hoekjes in beeld) en een flinke piek links 
(de bloemblaadjes). Dit beeld is overbelicht 
waardoor er geen detail meer zit in het wit 
van de bloem. Erg storend. Dit treedt op bij fel 
zonlicht of gewone overbelichting en zie je pas 
goed op je histogram. Je kan veel camera’s 
ook instellen dat de zones in het beeld die 
geclipped zijn gaan knipperen. Dat kan handig 
zijn in moeilijke omstandigheden.

3.3. Fotografen rekenen 
in stops
Fotografen rekenen in stops. In het hoofdstuk 
over objectieven is al duidelijk geworden dat 
diafragma’s op vaste waarden kunnen worden 
ingesteld. Er is om te beginnen de waarde 1, 

en dan telkens een fractie 1,4 daarvan (de 
wortel van twee). 

Dat geeft ons de volgende reeks :

1- 1/1.4 - 1/2 - 1/2.8 - 1/4 - 1/5.6 - 1/8 - 1/11 - 
1/16 - 1/22

Elke volgende stap laat maar de helft van het 
licht door van de vorige. Als je je lens op f 1/11 
instelt, komt er vier keer minder licht op je 
sensor als met diafragma 1/5.6 (meestal wordt 
de breuk 1/x weggelaten, dus f 5.6)

Elke stap wordt in het jargon een STOP 
genoemd. Een stoppeke lichter is dus 
twee keer zoveel licht. Bij een bepaalde 
lichthoeveelheid buiten zal je dus heel secuur 
je diafragma moeten instellen. Je sensor moet 
zeer juist worden belicht, tot op een halve stop 
nauwkeurig. Dat is vervelend want het openen 
of sluiten van het diafragma heeft nog een 
ander effect. Het verandert de scherptediepte 
van je beeld. Hoe kleiner je diafragma, hoe 
scherper de voor- en achtergrond worden. 
Maar we hebben geen keuze bij een vaste 
lichthoeveelheid. Of wel?

Er zit nog iets anders in je toestel dat het licht 
kan regelen: de sluiter. Deze regelt de duur 
waarbij licht op je sensor valt. Als je diafragma 
twee keer zo klein is, maar je laat de sluiter 
twee keer zolang open heb je toch dezelfde 
lichthoeveelheid. Sluitertijden volgen een 
reeks zoals deze (in seconden) :

1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 
1/250 - 1/500 - 1/1000 - ... 

Diafragma en sluitertijd zijn de belangrijkste 
instellingen van je toestel, en moeten manueel 
kunnen worden ingesteld. En als dat niet gaat, 
moet zeker je diafragma eigenhandig te kiezen 
zijn. Koop geen toestel waarbij dat niet kan!

Als je dus volgens een lichtmeter bij 1/60 (een 
sluitertijd dus van éénzestigste seconde) f8 
moet instellen (een diafragma van f 1/8, dit 
zijn de jargontermen, wen er alvast aan) dan 
kan je in feite een hele reeks overeenkomstige 
waarden kiezen.
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Dus 1/60 en f8, maar we fotograferen een 
bloempje in macro en we willen f 16 instellen. 
Daardoor ontvangt de sensor twee stops 
minder licht, dus vier keer minder in totaal 
(een stop is tweemaal, tweemaal twee is vier). 
Het enige wat we dan moeten doen is ook 
de sluitertijden twee stops opschuiven, maar 
dan naar de andere kant. Dus 1/15de van 
een seconde. De waarden 1/60 en f8 geven 
hetzelfde licht op de sensor als 1/15 en f 16. 
Maar ook 1/4 en f 32, of 1/125 en f 5.6 geven 
dezelfde goede belichting.

Ook de gevoeligheid van de sensor kan 
worden uitgedrukt in stops. Dit zijn de ISO 
waarden:

25-50-100-200-400-800-1600-3200-6400.

Iedere stap is een stop! Dus voor een sensor 
ingesteld op  ISO 200 heb je tweemaal zoveel 
licht nodig als ISO 400.

Als je je beelden laat zien aan ervaren 
natuurfotografen kan je je verwachten aan 
commentaar als “ik zou toch precies een 
half stoppeke hebben onderbelicht”. Nu weet 
je dus wat dat betekent. Het diafragma iets 
meer gesloten, of een iets kortere sluitertijd. 
Opgelet, de getallenreeksen hierboven zijn 
maar een richtwaarden. Tussenliggende 
waarden zijn mogelijk zoals f 14 of ISO 320 of 
een 1/160ste s.

3.4. Gebruik van de 
scherptediepte
Scherptediepte is eerder al aan bod gekomen. 
Maar het is zo belangrijk dat we het hier 
even toch herhalen. Scherptediepte (of 
dieptescherpte of depth of field=DOF) is het 
gebied in een foto dat scherp lijkt. In principe 
staat de lens scherpgesteld op een bepaalde 
afstand, en alles wat zich op die afstand 
bevindt zal scherp zijn. Maar voor en achter 
die afstand is nog een bepaalde zone waarin 
het nog enigzins scherp lijkt. Degenen die 
bekend zijn met dit verschijnsel weten ook 
dat deze zone groter wordt als de diafragma-
opening verkleint.

Om goed te begrijpen waar het over gaat 
moeten we snappen wat “scherp” en “onscherp” 
juist is, en hoe een beeld op de sensor wordt 
geprojecteerd. Op het bovenste deel van de 
figuur wordt geïllustreerd hoe een lichtbundel 
wordt gebroken door een lens en op de sensor 
(volle bruine lijn) wordt geprojecteerd. De 
bundel komt samen op de sensor, dus het 
onderwerp zal scherp afgebeeld zijn.

Als nu de afstand van de lens tot het 
sensorvlak wat verandert (gestippelde bruine 
lijn), omdat er op iets anders scherpgesteld 
is bijvoorbeeld, dan komen de bundels niet 
meer samen in het sensorvlak en de boel is 
onscherp. Je kan ook zien dat het licht geen 
puntje maar een vlek gaat vormen op de 
sensor (rood lijntje).

De figuur daaronder toont wat er gebeurt 
als het diafragma wat kleiner is, het vlekje 

dat zogezegd onscherp is wordt kleiner. Het 
onderwerp waarop niet is scherpgesteld zal 
hierdoor wel scherper lijken dan bij de bovenste 
situatie. Immers, hoe meer het afgebeelde 
punt op het echte punt lijkt, hoe scherper het 
beeld. Tot het onscherp vlekje een bepaalde 
grootte bereikt blijven we het “scherp” vinden. 
Dus: 

1. er is maar één vlak echt scherp, datgene 
waarop scherpgesteld is

2. er is een zone aan weerszijden van dat vlak 
dat scherp genoeg is om scherp te lijken. In het 
macrogebied is dat evenveel voor als achter 
je achtergrond, bij wat grotere onderwerpen 
is dat 1/3 voor scherptevlak en 2/3 erachter. 
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Dus scherpstelvlak op 10 m, scherptediepte 
is 6 meter => dan is alles scherp tussen 8 (2 
meter ervoor) en 14 meter (4 meter erachter). 
Als je nog verder scherpstelt is alles achter het 
onderwerp scherp tot oneindig.

3. Buiten het scherptedieptegebied wordt alles 
onscherper. Hoe verder van het scherptevlak, 
hoe meer wazig het beeld wordt.

Gebruik van de scherptediepte

Hoe weet je nu hoe je je scherptediepte het 
best kiest? Wel, je onderwerp is best zo scherp 
mogelijk. Als je achtergrond van geen belang 
is voor de foto moet die zo onscherp mogelijk 
zijn. Je moet dus een diafragma kiezen dat de 
twee combineert. Niet gemakkelijk!

Om het perfecte diafragma te kiezen moet 
je in feite je beeld al kunnen zien zoals 
het uiteindelijk wordt: met het diafragma 
gesloten. Want als je door de zoeker kijkt 
zal het diafragma helemaal open staan, die 
sluit enkel heel kortstondig tot de ingestelde 
waarde op het moment dat de foto wordt 
gemaakt. De wat betere toestellen hebben 
daarvoor een “scherptedieptecontroleknop”. 
Deze kan het diafragma sluiten voordat 
de foto wordt gemaakt en zo kan je 
inschatten wat scherp wordt en wat niet. 
Het beeld verdonkert echter sterk (iedere stop 
= 1/2 licht). Een rubberen oogschelp op je 
zoeker kan wonderen doen, en wat nog beter is: 
je jas of hemd over je hoofd én toestel trekken. 
Zo word je niet verblind door omgevingslicht. 
Je kan achteraf ook op het schermpje kijken, 
maar scherptediepte zo inschatten is niet 
eenvoudig. Ik kan niet benadrukken hoe 
belangrijk het is die scherptediepte goed te 
kiezen. Neem er dus je tijd voor en als dat 
betekent dat je als een halve gare voor een 
zwammetje op de grond moet liggen met je jas 
over je kop, doe dat dan.

Een tweede mogelijkheid, bij oudere lenzen 
vooral toe te passen is de scherptediepteschaal 
op de lens zelf. Op de foto kan je de bovenzijde 
van een oude Canon FD 50 mm f1.8 zien. De 
onderste reeks cijfers is het diafragma, het staat 
ingesteld tussen 11 en 16. De bovenste reeks 
is de ingestelde afstand, anderhalve meter. De 
reeks er tussenin is de scherptediepteschaal. 
Als je dus je diafragma instelt op f1/32 dan zal 

alles scherp zijn tussen ongeveer 1.6 m en 
1.45 m. Dat valt nogal tegen : f1/32 en slechts 
15 cm scherptediepte? En het wordt nog erger. 
Hoe groter je vergrotingsmaatstaf, hoe kleiner 
de scherptediepte. Dat is meteen de tweede 
factor die meespeelt naast het diafragma. Hoe 
groter je iets in beeld wilt, hetzij met een 600 
mm, hetzij met een 20 mm, hoe minder van 
het onderwerp scherp zal zijn. Het grootste 
probleem in macrofotografie.

3.5. Slim gebruik van de 
beeldhoek 
Het is een misverstand te denken dat een 
groothoek een grotere scherptediepte heeft 
dan een tele. Dat is niet correct. Het is gewoon 
zo dat met een tele meestal alles groter wordt 
afgebeeld, en dat de beeldhoek kleiner is. 
Een kleinere beeldhoek wil zeggen relatief 
minder achtergrond en dus minder detail. 
 
Laten we volgende figuur eens bekijken. 
Dezelfde scene (bolletje met zwartwit raster 
erachter) wordt gefotografeerd met een 
groothoek en een telelens. Het bolletje staat 
even groot in beeld, en de achtergrond is even 
onscherp. Bij de tele is er gewoon minder 
achtergrond te zien, dus het is bijna vanzelf 
rustiger. Niet omdat het onscherper is, maar 
omdat er minder details worden getoond. De 
scherptediepte hangt van twee dingen af : de 
afbeeldingsmaatstaf en het diafragma. Dus 
als we iets 1:4 fotograferen bij een diafragma 
van f 1/16 zal dat een bepaalde scherptediepte 
hebben, onafhankelijk van de gebruikte 
brandpuntsafstand.
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Dit principe wordt veel toegepast door macro-
fotografen. Een macro-telelens creëert lekker 
rustige achtergronden, terwijl een 60 mm 
macro meer van de achtergrond laat zien. 
Omgekeerd kan ook. Als je naar de beelden 
van een oehoe in een steengroeve kijkt, zie 
je dat ondanks het feit de oehoe even groot in 
beeld is gezet, de beeldhoek een gigantisch 
verschil maakt. Met de groothoek is het 
net alsof je erbij was, met de tele creëer je 
letterlijk en figuurlijk een afstand. Het dus is 
belangrijk te beseffen dat een zoomlens ook 
anders kan gebruikt worden dan je gewoon 
bent. Probeer eens je onderwerpen met een 
brandpuntsafstand te fotograferen die je niet 
direct zou gekozen hebben. Een bloem met 
een groothoek, een landschap met een tele.

Wat je op de oehoefoto’s trouwens ook kan zien 
is dat de achtergrond niet echt scherper is in het 
ene of in het andere beeld, de onscherpte van 
de rotsen is hetzelfde. Maar omdat ze kleiner 
in beeld staan in het groothoekbeeld en omdat 
er meer achtergrond te zien is, wordt wel veel 
duidelijker waaruit die achtergrond bestaat. 
Wil je echter de rotsen scherp krijgen, zal je 
in beide gevallen een even klein diafragma 
moeten kiezen. 
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In dit hoofdstuk :

 ► Een foto wordt pas ècht goed als ook over de compositie nagedacht is.

 ► Plaats van het onderwerp in beeld is erg belangrijk, alsook het 
standpunt van de fotograaf.

 ► Hou het vooral eenvoudig !
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Laat een grootmoeder een foto van haar klein-
kind zien, en ze zal verrukte kreetjes slaken, 
ook al is de foto overbelicht, onscherp en staat 
het arme kind er maar half op. Laat dezelfde 
foto aan iemand anders zien en die zal zich 
hoofdschuddend afvragen waarom dat beeld 
ooit gemaakt is.

Compositie zal, naast een goede techniek, be-
palen of je toeschouwers de foto goed of zelfs 
fantastisch gaan vinden of niet. Ook al heeft de 
toeschouwer geen affectie met het gefotogra-
feerde onderwerp Je kan het zien als een extra 
laagje in je foto, een goede compositie zorgt 
voor een meerwaarde.

Het belang van compositie wordt onderschat 
en niet in het minst door de fotografen zelf. Dat 
komt omdat compositie vooral op het onder-
bewustzijn inwerkt. Symmetrie, diepte, diago-
nalen, complementaire kleuren en dergelijke 
brengen bepaalde gevoelens over naar de 
toeschouwer zonder dat hij of zij zich daarvan 
bewust is. Een fotograaf-mycoloog wil bijvoor-
beeld een foto van een mooie zwam laten zien, 
de kijker zal pas hetzelfde positieve gevoel 
krijgen als die fotograaf als hij die verborgen 
signalen meekrijgt. Anders zal het gewoon een 
foto van een zwam blijven, zondermeer. Net 
zoals ik slaperig wordt bij het aanschouwen 
van de zoveelste foto van een pasgeborene.

Ik ken heel wat mensen die het gedoe rond 
compositie maar niks vinden en het is goed 
mogelijk dat ze gelijk hebben. Of je rekening 
moet houden met deze niet zo eenvoudige 
materie hangt van je doel af. Fotografeer je 
enkel illustratief of wetenschappelijk, dan heeft 
compositie een beperkte meerwaarde. Wil je je 
publiek verbazen met hoe mooi de natuur wel 
is, dien je dit hoofdstuk ongeveer van buiten 
te kennen. Het zoeken naar of maken van een 
mooie compositie zal uiteindelijk een tweede 
natuur worden.

Typische compositietips voor landschappen 
worden in het landschapshoofdstuk bespro-
ken. 

4.1. Symmetrie
Het makkelijkste onderwerp dat je kan overko-
men is symmetrisch.

Zo’n onderwerp is op zijn best in het midden 
van het beeld. Eenvoudiger kan niet. Een 
niet centrale plaatsing zou onevenwicht in het 
beeld brengen.

4.2. De regel van der-
den
Een onderwerp dat niet symmetrisch is, wordt 
meestal beter niet pats in het midden geplaatst. 
Het probleem is dat een centrale plaatsing een 
zeer statisch beeld oplevert, zonder spanning. 

Het onderwerp in het midden plaatsen is ech-
ter zeer populair, om verschillende redenen. 
Ten eerste is het een natuurlijke reflex dat te 
doen. Ten tweede zit de het scherpstelveld van 
de meeste camera’s in het midden en het is 
het gemak van autofocus dat bepaalt waar het 
onderwerp in beeld komt omdat standaard het 
centrale meetveld is geselecteerd. Tenslotte 
zijn veel fotografen niet thuis in compositie.

Goed, waar moet het onderwerp dan wel ko-
men? Er is uiteraard geen standaardregel, 
maar  zoals in de inleiding gezegd willen we 
graag op het onderbewuste inspelen. Een 
voorbeeld met een korhoen op de volgende 
pagina kan misschien uitkomst bieden. Op 
de eerste foto staat hij centraal. Het beeld is 
daardoor statisch. Bovendien zit er lege onge-
bruikte ruimte in de foto die het geheel een on-
evenwicht geeft. Ook al is het onderwerp bijna 
symmetrisch, het feit dat deze vogel over zijn 
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schouder kijkt maakt dat de linkerkant van de 
foto gevulder is dan de rechter, daar kijkt het 
dier namelijk naar.

Op het volgende beeld zit de baltsende korhaan 
wat opzij, dat zorgt zeker voor een spanning in 
beeld. Helaas is het een onprettige spanning, 
een groot deel van het beeld is “leeg”, en de 
vogel zit met zijn gezicht tegen de rand van het 
beeld geplakt. Het wordt in reportagefotografie  
soms gebruikt om een bepaalde spanning in 
beeld te brengen.

Je mag een foto gerust beschouwen als een 
afgesloten geheel, het wordt in elk geval onbe-
wust zo ervaren. Dus, de oplossing is het dier 
wat ruimte geven voor zijn snavel en het niet 
te statisch te plaatsen. Aan de rechterkant van 
het beeld is dus de oplossing. En als je daarbij 
nog een extra richtlijn kan gebruiken, dan krijg 
je die er voor niks bij : de regel van derden (zie 
volgende pagina). 

Op deze manier staat de korhoen perfect in 
beeld, de ruimte waarin hij kijkt is niet leeg 
maar wordt als het ware opgevuld door zijn 
blik, deze positie zal door kijkers als meest 
prettig worden ervaren.

Er is nog wel iets dat op mijn zenuwen werkt, 
nu we toch bezig zijn de perfectie te benaderen 
kunnen we beter nog een stap vooruit doen. 
Stel dat door een paar stappen naar links te 
zetten de positie van de boom in de achter-
grond kan worden verplaatst (ik weet het, in 
de praktijk dikwijls onmogelijk), dan krijgen we 
een beeld dat prachtig evenwichtig is. Verge-
leken met het eerste beeld een echte verbete-
ring, en het ademt een sfeer uit van “waw, daar 
had ik bij willen zijn”.

Als we de foto gaan analyseren, zullen we zien 
dat de korhoen en de boom ongeveer op pun-
ten staan die gevormd worden door lijnen die 
het beeld horizontaal en vertikaal in drie verde-
len. Deze lijnen en punten zijn een belangrijk 
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hulpmiddel, er zijn zelfs camera’s die ze in hun 
zoeker tonen ! De regel van derden zegt dat 
een mooie plaatsing van het onderwerp sa-
menvalt op een punt of een lijn. Uiteraard is de 
keuze afhankelijk van het beeld en onderwerp, 
en uiteraard is dit geen vaste wet. Maar het 
helpt hiermee rekening te houden.

Bekijk foto’s die je raken maar eens goed, dik-
wijls is deze regel toegepast. Het helpt overi-
gens om goede foto’s te leren analyseren, door 
te leren waarom een foto goed is, leer je zelf de 
technieken toepassen.

Nog enkele voorbeelden om dat duidelijk te 
maken. Kijk eens naar dit dwergblauwtje. Het 
vlindertje zelf zit op eenderde, en het andere 
grasje brengt wat evenwicht in beeld en zit 
ook ongeveer op zo’n kruispunt. Uiteraard is 
het niet de bedoeling dat alles tot de millimeter 
juist uitgemeten wordt, dat spreekt voor zich. 
De regel beperkt zich niet tot horizontale beel-
den. De hazelmuis is perfect geplaatst, analy-
seer even mee. Als je het raster hier over zou 
leggen zou je zien dat de staart een van de 
lijnen volgt en de ogen ook ongeveer op zo’n 
lijn liggen, perfect dus. De kijkrichting van het 
dier is vrijgehouden door het onderwerp op de 

linkse lijn te plaatsen, en door het dier zelf op 
de bovenste lijn te zetten wordt de staart niet 
afgesneden. Een mens mag er niet aan den-
ken hoe deze foto er zou hebben uitgezien met 
de kop van deze hazelmuis perfect in het mid-
den geplaatst...

Pas als je de eenderde-regel perfect beheerst 
kan je beginnen afwijken om bepaalde span-
ningen in het beeld op te roepen.

4.3. Een stap dichter
Een truc die ook goed werkt is het onderwerp 
groter in beeld zetten. Ik weet het, ik weet het, 
“de omgeving van het dier of plant is ook be-
langrijk”. Dat argument wordt dikwijls gebruikt 
bij gewoon slechte foto’s, waarbij je naar het 
onderwerp moet zoeken tussen een wirwar 
van takjes en gedroogd gras. Wil je je publiek 
verbazen, maak dan heel duidelijk wat het on-
derwerp is. Een mooi portret  van een kikker is 
veel beter dan een slecht totaalbeeld. Dikwijls 
is een totaalbeeld gewoon niet mogelijk door 
een te drukke omgeving. Dan is er maar één 
oplossing : flink dichterbij. 

4.4. Het ideale stand-
punt
Zoals we al met de foto van de korhaan heb-
ben gezien, zal het standpunt van de fotograaf 
het beeld sterk bepalen. Zal je het onderwerp 
van bovenuit, op gelijke hoogte of van onderuit 
fotograferen? In tegenlicht of meelicht, dichtbij 
of verderweg? Sommige standpunten hebben 
ook een naam meegekregen, van onderen, 
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meestal plat op de grond is kikker- of kikvors-
perspectief. Recht van boven noemen we vo-
gelperspectief. Het zal je toeschouwer duide-
lijk maken wat je relatie tot dat onderwerp is 
geweest.

Goede fotografen hoeven maar naar een on-
derwerp te kijken om meteen de foto die ze 
zullen maken voor zich te zien. We zeggen 
dikwijls dat de foto al gemaakt is, voordat het 
toestel uit de rugzak is gehaald. Technische 
details als het statief plaatsen, scherpstellen 
en dergelijke zijn nog maar een formaliteit. 

Probeer dit ook aan te leren, fotograferen doe 
je met je hoofd en niet met wat metaal en plas-
tic.

Wat het standpunt betreft, probeer hierin ver-
rassend te zijn, er zijn genoeg beelden ge-
maakt van op anderhalve meter hoogte, schuin 
naar beneden gefotografeerd. Een goede 
richtlijn is het onderwerp op “ooghoogte” te 
fotograferen. Je maakt standaard ook geen 
foto’s van je geliefde van op de tweede verdie-
ping nietwaar? Trek dus je vuilste kleren aan 
op je volgende fotouitstap en ga op de grond 
liggen, in de modder, met je ellebogen klets-
nat maar een prachtig beeld in de zoeker. Een 
alternatief is het “vogelperspectief”, het onder-
werp recht van boven fotograferen. Dat kan je 
uiteraard combineren met eerder aangehaalde 
tips, symmetrie, dichtbij gaan...

4.5. Alles naast het on-
derwerp
Voetbal gaat over scoren, dus in feite zou een 
elftal enkel moeten bestaan uit een goeie spits 
en een fantastische keeper. Dit is onzin natuur-

lijk, en dat geldt voor foto’s evenzeer.  Een foto 
is niet enkel een onderwerp, er is ook nog een 
voor- en achtergrond. Deze kunnen sterk af-
leidend of net opbouwend werken, en we zijn 
natuurlijk net in dat laatste geïnteresseerd.

Bekijk de rommelige schuur met een kerkuil. 
De omgeving steunt het verhaal, de schuur-
deur op de voorgrond steunt de kerkuil. En 
heb je in gedachten al het eenderde-raster ge-
bruikt?

Als je het onderwerp klein in beeld plaatst, 
zorg dan dat de rest ondersteunend en niet af-
leidend werkt, geen storende takjes, grasjes, 
onscherpe witte en donkere vlekken etc. Bekijk 
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de andere foto’s in dit hoofdstuk als voorbeeld 
voor rustige achtergronden.

4.6. Lijnen
Je denkt misschien dat dit gaat over foto’s van 
zebra’s of tijgers, maar ik bedoel hier wel de-
gelijk verborgen lijnen mee. Door wat te spelen 
met de plaatsing van een foto kan je bijvoor-
beeld een diagonaal door je beeld trekken. Dit 
geeft een prettig gevoel bij het bekijken. Werp 
eens een blik op de onderstaande foto. 

Ik durf wedden dat je blik als eerste naar de 
basis van de kroon werd getrokken, en vervol-
gens de diagonale takken volgde tot bijna in 
de andere hoek. Naast het feit dat deze foto 
gemaakt is met mooi licht, zal de structuur er 
ook voor zorgen dat je geen moeite moet doen 
om te zien waarover dit gaat. En toch is het 
geen voor de hand liggend beeld, bij een “foto 
van beuk” stellen de meeste mensen zich iets 
anders voor.

4.7. Patronen, vormen 
en contouren
Abstracte beelden kunnen soms zeer verras-
send zijn, en vaak worden ze als zeer esthe-
tisch ervaren. Over het algemeen zijn ze niet 
moeilijk te maken, maar je moet er een oog 
voor ontwikkelen. 

De voorbeelden van de vliegenzwam en de 
porië van een boleet zijn voorbeelden van pa-
tronen en abstracties.

Het aantal variaties en ideeën is eindeloos, 
zelfs met eenvoudig materiaal : boomschors, 
ribbels in het zand, een bosbodem bedekt 
met bladeren, een mosplakkaat, korstmossen, 
sneeuw, hout, mist, stromend water, eenden-
kroos,...

Probeer eventueel ergens een diagonaal in 
te krijgen, of een heel klein rustpuntje (een 
kevertje in het mos, een knoest in de schors, 
een berkenblaadje op vliegenzwam) en plaats 
dat op een eenderde punt. Experimenteer met 
kleurcontrasten, of net een gebrek aan kleur.. 
Maak vooral veel beelden!!!  

4.8. Kleur
De kracht van kleur wordt tegelijk onderschat 
en overschat. Omdat een opname kleurrijk is, 
is ze daarom nog niet heel goed. Anderzijds 
kunnen combinaties van bepaalde kleuren een 
grotere impact hebben dan op het eerste zicht 
lijkt. Zo blijkt ook uit onderzoek dat kleurrijke 
beelden in publicaties meer de aandacht trek-
ken dan foto’s die wat kleurlozer zijn.

Er zijn relatief simpele richtlijnen die ervoor 
zorgen dat je kleurgebruik juist kan inschatten. 
Uiteraard zijn natuurfotografen geen schilders, 
en hebben ze de kleuren niet voor het kiezen. 
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Toch kan de kadrering, de keuze van het on-
derwerp of het moment van de dag worden 
aangepast om kleuren maximaal uit te spelen. 
Bovendien zal het toelaten een betere selectie 
uit te voeren bij het samenstellen van een dia-
reeks bijvoorbeeld. 
Een goede manier om kleuren voor te stellen 
op een manier dat kleurkeuze beter mogelijk 
maakt is het kleurenwiel. Er zijn twee kleuren-
wielen, een wetenschappelijk en een artistiek. 
Dat laatste houdt meer rekening met de men-
selijke perceptie en minder met de wiskundig-

heid achter absorptie en weerkaatsing van de 
verschillende golflengtes van het licht. 

De verschillende kleuren die in een beeld voor-
komen kunnen op dit kleurenwiel worden ge-
plaatst en de verhoudingen ertussen kunnen 
worden afgelezen. Zo zijn er kleuren die tegen-
over elkaar staan op het kleurenwiel. Zij wor-
den contrasterende of complementaire kleuren 
genoemd.

Eén van de redenen waarom dit eerste beeld 
aangenaam en dynamisch overkomt, naast de 
herhaling, is het kleurgebruik. De twee hoofd-
kleuren zijn paarsblauw en geel en je zal mer-
ken dat ze op het kleurenwiel tegenover elkaar 
staan. 

Ook blauw en geel zoals vergeet-me-nietjes 
of herfstige berkenbladeren tegen een blauwe 
lucht zijn complementair. Het moet niet perfect 
kloppen, het effect treedt ook op als de kleuren 
ongeveer tegenover elkaar staan.

Het gevoel dat we gewaarworden bij het zien 
van kleuren is ook verschillend. De kleuren 
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blauw en groen zijn koel en rustgevend (zie-
kenhuiskleuren), de kleuren geel, oranje en 
rood zijn warm maar stimulerend (fastfood-res-
taurants). Je kan ook in een diareeks of in een 
publicatie met deze contrasten spelen, maar 
let op, want het complementair contrast kan 
snel vermoeien.

Kleuren die naast elkaar op de kleurencirkel 
liggen worden harmoniërende kleuren ge-
noemd. Ze creëren een zacht en harmonieus 
beeld. Een typische foto met harmonieuze 
kleuren zijn gemaakt bij laat licht. In ideale om-
standigheden wordt een paar minuten lang al-
les verlicht met een blauw, paars of rood licht.  
De zeearend hieronder weigerde dichter bij 
onze schuilhut te komen, urenlang zat hij op 
een veilige afstand toe te kijken. Maar toen de 
zon bijna onder was werd het licht prachtig, ik 
zocht een mooie compositie en haalde er toch 
een redelijk goeie foto uit.

9. Hou het eenvoudig
Nog een laatste tip, niet téveel kleuren, onder-
werpen, lijnen etc... Over het algemeen worden 
eenvoudige beelden als beter en rustgevender 
ervaren. Een ringoogparelmoervlinder die net 
op parende roodkeelfuten landt met een roedel 
wolven op de achtergrond is misschien wel erg 
sterk, maar een gemiddelde toeschouwer vindt 
zo’n beelden gewoon verwarrend. Hetzelfde 
fenomeen doet zich voor met  vakantiefoto’s: 
je lief voor een fontein, herkenbaar? Waarom 
denk je dat iemand geïnteresseerd is in zo’n 
beeld? Een prachtig portret van dat lief lijkt me 
wel iets (zeker als het een schone madam is). 
Een sfeervolle opname van die fontein bij een 

laat lichtje en een lange sluitertijd kan mij ook 
bekoren. Eén onderwerp per keer volstaat.



hoofdstuk 5  •  MACRO

In dit hoofdstuk :

 ► Macro kan al met goedkoop materiaal

 ► Techniek is erg belangrijk, begin eenvoudig en oefen veel

 ► De scherptediepte is klein, leer flitsen voor meer licht bij een klein 
diafragma

 ► Gebruik gadgets als een statief en reflectiescherm voor optimaal 
resultaat
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In de natuurfotografie zijn de mogelijke 
onderwerpen ontelbaar. Vogels, zoogdieren, 
amfibieën, insecten, planten, zwammen, 
landschappen, luchtfotografie, wolken, grotten, 
onderwaterfotografie, microscoopfotografie, 
ultraviolet- en infraroodfotografie,.... de lijst is 
eindeloos. Elk van deze onderwerpen vraagt 
een andere benadering. Een vlieg fotografeer 
je anders dan een vogel, een vis anders dan 
een vleermuis en voor een watervlo zijn weer 
andere truuks nodig.

Er zijn echter drie takken van de 
natuurfotografie waar bijna alle onderwerpen 
kunnen in worden ondergebracht : macro, tele 
en landschap. Eenmaal deze drie onder de 
knie kan je 95 % van de onderwerpen aan.

Elke discipline vraagt specifiek materiaal 
en een eigen techniek. Dikwijls zijn er 
verschillende wegen om tot een goede 
foto te komen. Maar steeds vragen ze veel 
werk, moeite en tijd. Zoals je uit de vorige 
hoofdstukken al hebt kunnen opmaken is een 
goede natuurfoto geen “kiekje”. Je kan geen 
sublieme natuurbeelden maken tijdens een 
wandeling met de partner en kinderen. Je 
moet er je tijd voor nemen, er is dikwijls een 
zeer gedegen voorbereiding nodig. Ervaring 
speelt uiteraard ook een belangrijke rol.

Neem nu deze foto van een korhaan. Het dier 
is aan het baltsen dat het een lieve lust is, het 
lijkt alsof het beestje zich van geen kwaad 
bewust is. Denk je nu dat een fotograaf in het 
voorbijwandelen met de kinderen zijn telelens 
uit zijn broekzak getrokken heeft en dat beestje 
“eventjes” in beeld heeft gebracht? En voor de 
mensen die vermoeden dat een schuilhut is 

gebruikt, kan je je een idee vormen hoeveel 
uur gemiddeld in zo’n opname schuilt?

Maak je geen illusies, de investering in tijd voor 
een dergelijke foto wordt uitgedrukt in weken. 
Er zijn zware statieven en vrij dure telelenzen 
nodig, die moeilijk stil te houden zijn. Ook 
nodig is een sterke rug, dat niet alleen om 
je fotomateriaal en je camouflagedoeken 
etc.. naar een afgelegen plek te slepen (over 
een tiental slootjes of bibberig trilveen). Ook 
om dagenlang dubbelgeplooid in je te kleine 
schuilhutje te zitten wachten. En net op het 
moment dat je je niet meer kan houden en 
je schuilplaats verlaat om aan natuurlijke 
behoeften te voldoen zie je je langverwachte 
onderwerp verschrikt wegschieten. Volgende 
week beter. 

Macro en landschappen zijn iets dankbaarder, 
maar er kunnen nog steeds met gemak uren 
in een goede opname kruipen. Daarom 
meteen een gouden tip, start simpel. Geen 
enkele pianist is met de derde pianosonate 
van Rachmaninov begonnen, maar met 
toonladdertjes en simpele (maar prachtige) 
études van Bach. Begin met de mooiste foto’s 
te maken van de eenvoudigste onderwerpen 
voor je baltsende korhoenen gaat tacklen.

Verplichte lectuur vooraleer de hoofdstukken 
Macro, Landschap en Tele aan te vatten is het 
deel Basistechniek en Compositie, de twee 
vorige hoofdstukken dus.

Macrofotografie is een relatief dankbaar 
onderdeel van de natuurfotografie. Je hebt 
vrij snel resultaten en de onderwerpen zijn 

Macro
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talloos. Bovendien heb je geen uitgestrekte 
natuurgebieden nodig, een kleine tuin of een 
boekee bloemekes5 is voldoende (maak er 
nadien je partner mee gelukkig, het is een tip). 

5.1. Techniek
Het beste onderwerp voor een beginnende 
macrofotograaf of om je nieuwe macro-
objectief te testen is vlak (geen gepruts 
met scherptediepte) en beweegt 
niet (geen gepruts met sluitertijden).  
Korstmos is bijvoorbeeld een ideaal 
onderwerp. Een zeer algemeen korstmos is 
het gele dooiermos, het groeit op betonnen 
omheiningen en weidepalen. Dit zijn dingetjes 
met veel structuur, zodat je perfect kan zien of 
je opname scherp is. Bovendien kan je hem 
lichter of sterker uitvergroten, het blijft hoe dan 
ook een interessante opname. Doordat hij op 
beton voorkomt moet je al geen schrik hebben 
dat het onderwerp beweegt. Onscherpe 
opnames zijn hier dus enkel te wijten aan 
slechte techniek.

Laten we eens overlopen wat je zoal moet 
doen om hiervan een mooie opname te maken.

1. Je zoekt een korstmos dat gemakkelijk te 
fotograferen is, op een gemakkelijk bereikbare 
plaats voor je statief. Als je een niet te 
zwaar statief hebt zal je best de poten niet 
volledig uitschuiven, en zeker de middenzuil 
naar beneden laten. Een licht statief 
betekent dus een korstmos op lage hoogte. 
 

5 Bos tulpen

De afbeeldingsmaatstaf

In de macrowereld wordt niet gewerkt met 
afstanden van lens tot onderwerp. Een vraag 
die frequent terugkomt bij macrolenzen is “En 
hoe dicht kan je daarmee scherpstellen?”. Die 
vraag is echter irrelevant, want hoe iets in beeld 
verschijnt hangt niet af van die afstand alleen, 
maar ook van de brandpuntsafstand, gebruikte 
voorzetlenzen, sensorgrootte enzovoort. 
Iets wat wel als standaard kan worden gebruikt 
is de afbeeldingsmaatstaf. Het vergelijkt de 
grootte van het onderwerp en de grootte van 
hetzelfde beeld op de sensor (en dus niet op 
foto). Als dat even groot is wordt gesproken 
van een opname van 1:1 (uitgesproken 
éénopéén). Dus, je fotografeert een kevertje 
beeldvullend dat net binnen de oppervlakte 
van de sensor past, dan heb je die éénopéén 
gefotografeerd. Als je dat beestje iets kleiner 
in beeld neemt, zodanig dat het maar half zo 
lang en zo breed is als de sensor spreken we 
van 1:2 (éénoptwee). Een heel klein kevertje 
proberen we daarentegen 2:1 (tweeopéén) te 
fotograferen. Dit staat mooi geïllustreerd op de 
figuur onderaan, maar dan met een vlinder..

Macro
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2. Dan neem je je camera en je kiest de rest 
van je materiaal. Hoe groot wil je dat korstmos 
in beeld? Wil je het volledig of slechts een 
detail? Gebruik je een tussenring, en van 
welke dikte? Of neem je een voorzetlens? 
Dikwijls heb je geen keuze, en heb je enkel 
de “macro-instelling” op je zoomlens. Wie 
weet heb je een macrolens van € 900. Dan 
is alles wat makkelijker. Vergelijk ook eens 
verschillende methodes in handigheid en 
resultaat. Neem het juiste materiaal en probeer 
al eens snel te kadreren zonder statief. Bekijk 
het korstmos door de zoeker en bepaal de 
goede afstand en compositie vooraleer je je 
statief plaatst.

3. Plaats je statief op de goede plek met je 
camera erop. Zorg ervoor dat het vlak van 
het korstmos evenwijdig is aan de achterzijde 
van je toestel (“in het vlak” noemt dat). Op die 
manier is heel het onderwerp scherp met een 
zo groot mogelijk diafragma (klein getal). Kies 
een mooie kadrering.

4. Bepaal je diafragma door de scherptediepte 
in te schatten. Sowieso zal je een aantal 
stops moeten diafragmeren om in de 
optimale kwaliteit van je lens te komen. f8 
of f 11 zal aardig in de buurt liggen van het 
ideale. Druk op de scherptediepteknop (= 
diafragmavoorkeuzeknop) als je die hebt. Kijk 
hoe het beeld verandert, hoe het onscherpe 
beton of schors ineens wel scherp wordt als je 
op het korstmos hebt scherpgesteld.

5. Kies een juiste sluitertijd voor een goede 
belichting. Aangezien het mos zeer lichtgeel 
kan zijn kan het zijn dat je moet overbelichten. 
Check je histogram na de eerste opname. Kijk 
of het overeenkomt met het beeld dat je in 
gedachten had.

6. Zorg ervoor dat je camera bij het fotograferen 
niet beweegt. Gebruik een draadontspanner 
of de zelfontspanner van de camera. Anders 
druk je zachtjes op de ontspanknop. Hoe 

beter je statief, hoe minder problemen je hier 
te verwachten hebt.

7 Evalueer je beelden op je computer. Zijn 
ze scherp? Zijn ze goed belicht? Klopt 
de kleur? Is het niet te licht of te donker? 
Is alles scherp? Tot in de hoeken?? 
Alles moet haarscherp en perfect belicht zijn. 
Als dat niet gelukt is probeer je het gewoon 
opnieuw. En aangezien je perfect weet wat 
je hebt gedaan (schrijf in het begin alles op) 
kan je snel uit je fouten leren. Vergeet ook niet 
dat oefening kunst baart. Als je alleen maar 
in de zomervakantie enkele tientallen foto’s 
neemt zal je niveau zeker erg snel verbeteren 
(opgelet, sarcasme).

De volgende stap

Als je dit soort dingen perfect onder de 
knie hebt kan je beginnen onderwerpen 
aansnijden met diepte. Het probleem hierbij 
is dat de scherptediepte nog beter moet 
gekozen worden. Een vlak onderwerp is 

Macro
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zelfs bij een groot diafragma (klein getal) nog 
scherp, maar dat is zeker niet het geval met 
driedimensionele onderwerpen. Meer nog, 
hoe meer de afbeeldingsmaatstaf vergroot, 
hoe kleiner de scherptediepte. Bij 1:1 en 
f16 (op een dx-sensor) is de scherptediepte 
ongeveer 4 mm !

De diafragma-opening zal moeten worden 
verkleind (grotere getallen). Dat heeft wel 
tot gevolg dat de achtergrond meer detail 
zal laten zien, zodat we eventueel met een 
langere brandpuntsafstand gaan moeten 
werken. Op de foto van een bijenorchis is een 
200 mm gebruikt en een diafragma van f18, 
de roze bloemblaadjes die te ver buiten het 
scherpstelvlak liggen zijn niet meer scherp, 
maar echt storend is het niet. Gelukkig is wel 
de achtergrond rustig gebleven, maar dat komt 

door de juiste plant te kiezen en een heel laag 
standpunt in te nemen. Hoe de scherptediepte 
verloopt die je op een uittreksel uit deze foto. 
Op het beeld bovenenaan de vorige pagina 
zie je hoe de scherptediepte verloopt in een 
klein stuk van de foto.

Bij kleinere diafragma’s zal eveneens de 
sluitertijd afnemen, dus het zal volledig 
windstil moeten zijn. Bij de minste beweging 
van de bloem is het beeld onscherp (ook bij 
de minste beweging van de camera, maar je 
hebt een stevig statief nietwaar?).En weerom: 
meerdere opnames, alles opschrijven, stevig 
statief, affijn, gewoon alle truukjes tezamen 
toepassen.

Nog wat verder : bewegend 
driedimensionaal 

Nu komt het erop aan op automatische piloot te 
werken. Als je hier bij elke stap moet nadenken 
is je onderwerp al lang vertrokken en heeft 
in tussentijd waarschijnlijk al nageslacht 
voortgebracht.

Hiernaast een koraaljuffer. ‘s Morgens bij het 
eerste licht zijn ze, net als vlinders, nog niet 
actief en zijn ze te benaderen. Je mag wel de 
stengel niet aanraken waar ze opzitten of te 
bruusk bewegen. Dan laten ze zich vallen. Je 
bekijkt vanop een afstand de situatie, beslist 
hoe je het dier in beeld zal brengen, kiest 
een standpunt en materiaal en benadert het 
onderwerp voorzichtig. Met wat geduld kan 
je je statief op de goede plaats zetten en 
voorzichtig een eerste keer afdrukken als het 
zoekerbeeld je aanstaat. Je controleert de 
scherpte, het histogram en scant het beeld 
af op storende elementen of een onrustige 
achtergrond. Anders moet je wellicht je 
standpunt een beetje anders kiezen. Neem 
wat beelden zoals een vertikaal en horizontaal 
beeld en laat het dier dan verder rusten door 
voorzichtig achteruit te gaan voor je opstaat.
Op een ochtend kan je in een goed gebied 
al snel een paar libellen of vlinders in beeld 
brengen.

Als je ambities hebt om extreme macro 
te beoefenen wordt dat met levende 
onderwerpen erg moeilijk. De kop van een 
(dode) vlieg bijvoorbeeld is gefotografeerd 
met f32, volledig gesloten diafragma dus 
(en bovendien nog eens digitaal gestacked, 
dwz verschillende beelden samengevoegd). 
Uiteraard zijn dit soort dingen niet voor 
een beginner. Deze kop is zo groot als een 
speldenknop. Je kan zien dat de haren op de 
snuit niet scherp zijn, en evenmin het lijf achter 
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de ogen. De scherptediepte is ongeveer 1.5 
mm. Als je de scherptediepteknop indrukt 
bij dit soort vergrotingen wordt het beeld zo 
donker dat je een zwarte doek over je hoofd 
en camera moet leggen om je oog aan het 
donker te laten wennen.
Maar het is duidelijk dat je dit soort fratsen best 
uithaalt met een niet-bewegend onderwerp, 
zeker in het begin. Aan deze opname is 
ongeveer 40 minuten gewerkt (drie flitsers, 
softbox,...), en ik heb er tamelijk wat ervaring 
mee. Er zijn weinig levende vliegen die zo lang 
blijven zitten. Je kan dit met een levende vlieg 
door eerst een opstelling te maken op een 
plaats waar ze dikwijls komen eten en ze dan 
te lokken met wat suiker of wat rot fruit.

Natuurlijk is er nog de vraag hoe je je 
onderwerpen zo groot in beeld brengt. 
Daarover gaat het volgende deel.

5.2. Macro-materiaal
Met relatief weinig middelen kan je in macro 
erg leuke dingen doen. De onderwerpen liggen 
letterlijk voor het oprapen en je hoeft er niet 

eens zoveel tijd in te steken, in tegenstelling 
met tele-werk bijvoorbeeld. Ook als beginnend 
of middelmatig fotograaf kan je mooie dingen 
doen met macro. Natuurlijk zal je de techniek 
moeten meester worden, en een minimum 
aan materiaal is ook nodig.

Je zal al gemerkt hebben dat als je scherpstelt 
op iets dat zich dichtbij bevindt, je objectief 
langer wordt. Dat is eigen aan een lens, 
of het nu een loupe is of een foto-objectief. 
De brandpuntsafstand, neem nu 50 mm, 
betekent dat een puntvormig voorwerp op 
een oneindige afstand scherp zal afgebeeld 
worden op 50 mm achter de lens  Als datzelfde 
puntvormige voorwerp zich op 1 meter bevindt, 
dan zal het scherp worden afgebeeld op 
bijvoorbeeld 55 mm achter het middelpunt van 
de lens. Dus moet de lens zich verwijderen 
van het sensorvlak. En hoe dichter je wil 
scherpstellen, hoe verder je objectief van de 
sensor beweegt. Tot het niet meer verder kan, 
omdat bijvoorbeeld de schroefdraad op is. 
Fabrikanten doen dat omdat er anders teveel 
lensfouten naar voren komen. Objectieven 
met een vaste brandpuntsafstand (en liefst 
geen superzooms) zijn optisch zo goed van 
kwaliteit dat ze op dat vlak wel te forceren zijn. 
Als je dus je objectief verder weg brengt van 
de body, kan je dichter scherpstellen. 

Een tweede manier is een bril. Sommige 
mensen zijn verziend, en zien dus maar met 
moeite een voorwerp dichterbij, de krant 
bijvoorbeeld. Een (lees)bril biedt dan uitkomst. 
Deze twee manieren, verlenging en een bril, 
zijn de basis van alle macro-hulpstukken. 

Verlenging 

Op elke lens zit een scherpstelsysteem. 
Je wil immers meer fotograferen dan enkel 
voorwerpen op oneindig. Helaas stoppen 
veel van die scherpstelringen bij ongeveer 
een halve meter, zodat kleine voorwerpen 
niet groot kunnen afgebeeld worden 
Waarom? Wel, een objectief is ontworpen 
voor voorwerpen op lange afstand. Je krijgt 
een slechte beeldkwaliteit als het objectief 
te ver van het sensorvlak komt : onscherpte, 
vignettering, kleurschifting, enz... De fabrikant 
wil geen ontevreden klanten en laat gewoon de 
schroefdraad stoppen op het moment dat het 
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beeld er nog enigzins goed uitziet. Bovendien 
is het niet eenvoudig een mechaniek te 
ontwerpen van een lens die zeer ver uitdraait. 

Gelukkig kunnen veel van die fouten 
(gedeeltelijk) worden opgeheven door het 
diafragma enkele stops te sluiten. Een tweede 
geluk is dat we meestal met een reflexcamera 
werken (indien niet, heb je hier een 
probleem). De lens is immers verwijderbaar 
van de camera. Er bestaan zogenaamde 
tussenringen die je tussen de lens en de 
camera plaatst. Er zit geen optiek tussen, 
het zijn gewoon lege ringen met aan beide 
zijden een bajonetvatting aangepast aan het 
cameramerk in kwestie. Op de onderstaande 
foto zijn enkele van die ringen te zien met 

een verschillende breedte.  Het is namelijk 
zo dat het effect van zo’n ring verschilt per 
brandpuntsafstand waarvoor die wordt 
gebruikt. Je kan je voorstellen dat een telelens 
meer uitschuift bij de scherpstelling dan een 
groothoeklens van 20 mm. De regel is: een 
lens die tweemaal zover van het sensorvlak 
staat als zijn eigen brandpuntsafstand geeft 
een beeld weer van 1:1.

Beter uitleggen misschien? Wel, een 50 mm 
lens op 50 mm van de sensor geeft een punt 
scherp weer als dat laatste op oneindige 
afstand staat. Het onderwerp dat we hebben 
gefotografeerd, een boom aan de horizon 
staat dan wel zeer klein in beeld.

Dezelfde lens van 50 mm op 100 mm van 
de sensor verwijderd (dus 50 mm door de 
bouw van de lens zelf, en nog eens 50 mm 
door middel van een tussenring) geeft een 

beeld op de sensor dat even groot is als de 
werkelijkheid. Dus een boomknop van 1 cm 
groot, zal op de sensor ook 1 cm groot zijn. 
Hoe groot die knop op de foto staat hangt 
natuurlijk van het formaat van de afdruk af.

Wil je dus met je reeds aangekochte 
objectieven foto’s maken van 1:1, moet je 
een tussenring aanschaffen die van breedte 
gelijk is aan de brandpuntsafstand. 20 mm 
voor een groothoek van 20 mm, 100 mm voor 
een lichte tele van 100 mm. En als je aan de 
scherpstelring draait zal dat zelfs nog wat 
vergroten, want je brengt je lens nog verder 
weg van je sensor. Als je een tussenring 
tussen een zoom plaatst zal het effect sterk 
variëren als je zoomt, je verandert dan immers 
de brandpuntsafstand van de lens. Sommigen 
vinden dat een nadeel, anderen een voordeel. 
Het is zeker even wennen. 

Tenslotte krijg je met zo’n ring maar 
een beperkte zone waarbinnen je kan 
scherpstellen, tussen tien en twintig centimeter 
bijvoorbeeld (of een beter voorbeeld, tussen 
1:2 en 1:10). Oneindig valt weg, en als je 
dichter of verder wil moet je van tussenring 
wisselen. Het is een flink nadeel. 

Een oplossing hiervoor is een balg, een 
variabele tussenring van stof of leer. Het 
gebruik van dit apparaat valt  buiten het bestek 
van deze cursus. De afbeeldingsmaatstaven 
zijn over het algemeen zeer groot (1:1 tot 8:1 
en verder !), de trillingen groot, de lensfouten 
nemen toe, enzovoort. 

De macrolens

De ultieme oplossing is de macrolens,  eigenlijk 
een objectief met ingebouwde verlenging. 
Stukken duurder dan een tussenringetje, 
vooral de goede kwaliteitsoptieken. Voordeel 
is dat deze scherpstellen van oneindig 
tot meestal 1:1. De lenzen zijn speciaal 
aangepast om geen of minder fouten te geven 
als ze zover van de sensor staan, en de beste 
hebben een speciaal inwendig lenssysteem 
dat verschuift en de lensfouten corrigeert bij 
dicht scherpstellen. 

Zoals altijd : voor gemak en kwaliteit 
tegelijkertijd moet worden betaald. 
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Weet ook dat de lichtsterkte flink kan afnemen 
bij die verlenging. Je gaat als het ware het 
beeld opblazen, maar de hoeveelheid licht 
die door de lens komt neemt niet toe. Op 
1:1 is het verschil al 2 stops vergeleken met 
een scherpstelling op oneindig. Sommige 
toestellen geven dat ook aan, schrik dus niet 
als je f 1:4 macrolens ineens f1:8 weergeeft bij 
de grootste opening.  

Om die fouten te corrigeren zijn meer lenzen 
in je objectief nodig. En aangezien je met een 
macrolens toch zelden op de grootste opening 
werkt gaan fabrikanten niet voor de lichtsterkte 
dan wel voor de kwaliteit. Macrolenzen zijn 
over het algemeen minder lichtsterk dan hun 
“gewone” collega’s.

Een leesbril 

Er bestaan voorzetlenzen die werken als 
een leesbril en die ervoor zorgen dat je lens 
als vanzelf dichter scherpstelt. Bovendien 
vergroot je de afstand niet tussen je lens en 
de camera waardoor de lichtsterkte behouden 
blijft. 

Nadeel is uiteraard dat je een lenselement 
toevoegt, met zijn eigen lensfouten. De betere 

voorzetlenzen hebben twee of meer lensdelen 
en corrigeren hun eigen fouten in hoge mate. 
De goedkopere doen dat niet. 

Er is echter een oplossing. Vroeger nog 
meer dan nu zat er in iedere fototas een 
supergecorrigeerde voorzetlens, namelijk een 
gewone standaardlens van 50 mm. Die blijkt, 
indien omgekeerd, een zeer goedkope maar 
fantastische voorzetlens te zijn. Het enige wat 
nodig is, is een ringetje dat aan twee kanten 
voorzien is van filterschroefdraad. Twee 
kapotte filters waarvan het glas verwijderd is 
en die tegen elkaar zijn gelijmd kunnen ook 
dienst doen. Hieronder een 200 mm macro 
met een omgekeerde 50 mm erop met een op 
bestelling gemaakte koperen omkeerring.

In feite kan die truc met elk objectief 
worden gedaan. De regel van de 
afbeeldingsmaatstaf(AM) is hier : de AM is 
gelijk aan de verhouding tussen de lens op het 
toestel tot de voorzetlens. 

Een 50 mm omgekeerd op een 100 mm geeft 
(100:50) dus 2:1. Dat is al vrij indrukwekkend.  
Een 50 mm op een 200 mm zoals hierboven 
geeft 4:1, Helaas zal je zien dat soms een 
sterke vignettering optreedt, de hoeken van het 
beeld worden donker. Dat kan soms worden 
opgelost door nog eens een tussenring te 
gebruiken tussen basislens en camera en het 
diafragma goed te kiezen. De voorste lens 
moet in iedere geval lichtsterk genoeg zijn 
zodat de opening groot genoeg is. 

De oplossing van de voorzetlens, inclusief de 
omgekeerde 50 mm kan op alle optiek worden 
gebruikt, inclusief de compactcamera’s.  Er 
zijn mensen die met relatief simpele compacts 
fantastische macro-opnames maken. Marc 
Plonsky is er zelfs relatief bekend mee 
geworden. Het werkt zelfs op videocamera’s.
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Omgekeerde lenzen 

Tenslotte kan ook een omgekeerde lens 
rechtstreeks op de camera worden geplaatst 
(al dan niet via een tussenring of balg) via een 
daarvoor speciaal ontworpen tussenring. Dat 
klinkt vreemder dan het is, maar optisch is het 
vrij logisch zoals je hieronder kan zien.

Een lens projecteert aan de achterzijde op vrij 
korte afstand een beeld op de sensor. Als we 
nu een lens ver van het sensorvlak brengen 
forceren we hem voor iets waarvoor hij niet 
is gemaakt: een onderwerp vlak voor de 
voorkant, en een sensorvlak ver daarachter, 
terwijl het omgekeerd zou moeten zijn. Wel, 
dan draaien we de lens gewoon om! 

Je contact met de camera is dan wel verloren, 
en niet elk toestel kan daarmee om. Het is wat 
prutsen, maar het werkt. 

Andere hulpstukken 

Met je onderwerp 1:1 in beeld zal je door 
de zoeker een ware aardbeving ziet als 
je toestel licht beweegt. Bovendien zal de 
sluiter- en spiegelklap gecombineerd met je 
vinger die de ontspanknop indrukt ook flinke 
beving teweegbrengen op het moment dat de 
opname wordt gemaakt. Een beweging van 
een millimeter is in macro al heel wat. Een 
goed statief is dus een absolute noodzaak. 
Probleem met een robuust statief is dat als je 
een centimeter dichter wil met je camera dat je 
heel de boel moet verzetten, met de kans dat 
één van de statiefpoten tegen iets botst waar 
je onderwerp opzit. 

Hier kan een scherpstellingsrail uitkomst 
bieden. Je zet als het ware je camera op rails. 
Je statief blijft staan en de camera kan voor- 
of achteruit. Een handige oplossing, maar 
goede rails zijn duur. Een iets minder elegante 
oplossing, maar zeker werkend en zeer veel 
toegepast is een “glijdende snelkoppeling”. 

Een plaatje dat onder de camera bevestigd 
zit, zit vast in een houder. Sommige van die 
systemen laten toe dat het plaatje zich kan 
verplaatsen zoals het veel gebruikte Arca-
Swiss systeem. 

Tenslotte mag de teleconvertor niet worden 
vergeten. Hij vergroot de brandpuntsafstand 
maar de kortste scherpstelafstand blijft 
hetzelfde. Op die manier kan met sommige 
lenzen die al van zichzelf vrij dicht scherpstellen 
al een redelijk macro-effect worden bekomen

5.3. Flitsen
Vooraleer je mooie flitsfoto’s kan maken 
moet er toch een beetje theorie over flitsers 
worden gegeven. Goed flitsen is namelijk 
een vrij technische bezigheid. Voor het 
gebruik van niet-computerflitsen (manuele 
of automatische) verwijs ik naar mijn vorige 
boek.

Wat is een flitser ?

Flitsers bestaan uit een gasgevulde buis waar 
een korte stroomstoot onder hoogspanning 
doorheen wordt gestuurd. Dit resulteert 
in een oplichten van het gas in de buis en 
het belichten van ons onderwerp. Gewone 
batterijen kunnen dergelijke stroomstoten niet 
geven en er wordt gebruik gemaakt van een 
condensator, een elektronisch component dat 
stroom langzaam verzamelt en dan ineens 
allemaal tegelijk kan afgeven. Een flits moet 
inderdaad bij iedere flitsbeurt even opladen.

Aangezien een condensator alle opgeslagen 
energie gewoon afgeeft, zal de flitsbuis steeds 
een vaste hoeveelheid licht afgeven. Telkens 
weer evenveel. En dat is niet handig. Een 
onderwerp dat dichtbij is wordt overbelicht, 
en een onderwerp veraf onderbelicht. Dat kan 
je dan oplossen met je diafragma. Je moet 
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daarvoor weten hoeveel licht die buis geeft. 
Dat zegt het richtgetal van de flits. Soms zit 
dat in de naam verwerkt (vb Metz 45 CT1) of 
staat in de handleiding. Het richtgetal is het 
ingestelde diafragma maal de afstand. Handig. 
Stel, een flits heeft richtgetal 36 (bij ISO 100), 
het onderwerp staat op 5 meter afstand, dan... 

36 = 5 X diafragma    => diafragma = 7,2  
(ergens tussen 5.6 en 8, eerder 8)

Iedere keer het de afstand tot het onderwerp 
nameten en vervolgens het diafragma 
uitrekenen is niet steeds mogelijk, je zal maar 
net een paar beren aan het fotograferen 
zijn die net een eland hebben verscheurd. 
Gelukkig komt de techniek ons ter hulp.

De TTL flits 

De recentste generatie flitsers zijn voorzien 
van TTL-technologie. Dat staat voor “through 
the lens”, ook aangeduid met DDL (door de 
lens). Terwijl je in de M-stand alles zelf moet 
berekenen, en in de A-stand de flits het werk 
doet, zal de camera in de TTL-stand alles 
overnemen. Het voordeel is dat de camera 
via de aansluiting met de flits steeds over de 
juiste gegevens beschikt, zoals het ingestelde 
diafragma, de gevoeligheid van de sensor 
en zelfs de afstand tot het onderwerp via de 
autofocus-module. Bij analoge camera’s en 
enkele digitale camera’s werkt TTL als volgt: 
er is binnenin de camera een lichtgevoelige 
cel op de sensor gericht die meet hoeveel 
flitslicht nu werkelijk de sensor bereikt 
tijdens het maken van de foto. Er wordt dus 
enkel gemeten op hetgeen je fotografeert, 

het tweede voordeel. En dit ongeacht de 
afstand van het onderwerp tot de camera, 
het gebruikte diafragma, de filters, balgen, 
tussenringen of andere gadgets. Je moet er 
alleen voor zorgen dat je onderwerp niet te 
veraf staat. Dan kan het immers gebeuren dat 
de hoeveelheid licht ontoereikend is om de 
sensor genoeg te belichten.

Wat gebeurt er als je je ontspanknop indrukt? 

1. spiegel klapt op en het diafragma sluit 
2. sluiter gaat open 
3. als sluiter geopend is ontsteekt de flits 
4. flitslicht komt door de lens op de sensor terecht 
5. een deel van het flitslicht kaatst 
van het sensorvlak af op de ttl-sensor 
die in de bodem van de camera zit 
6. op het moment dat die ttl-sensor, 
rekening houdende met de ingestelde 
ISO-gevoeligheid, heeft berekend dat er 
genoeg licht op de sensor gevallen is dan 
7. geeft hij de flits een signaal om te stoppen 
8. de sluiter sluit, 
9. de spiegel klapt naar beneden 
en het diafragma opent terug 
10. je hebt een mooie foto gemaakt.

Film is daar ideaal voor, het weerkaatst 

voldoende licht om dergelijke werking mogelijk 
te maken. Helaas zijn de glazen filters die voor 
de sensors zitten niet betrouwbaar genoeg als 
het op weerkaatsing aankomt. TTL flitsen met 
digitale camera’s is jarenlang een probleem 
geweest. Men heeft dit grotendeels kunnen 
oplossen door eerst een voorflits af te vuren, 
die net dezelfde werking had als de hoofdflits, 
maar weerkaatste op de sluiter. Die heeft 
daarvoor dan een standaard-grijstint. De 
camera berekent de benodigde hoeveelheid 
licht en gaat dan pas de sluiter openen en 
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de berekende hoeveelheid licht afvuren. Dit 
vertraagt de boel maar het kan blijkbaar niet 
anders. 

Je kan op zo’n flits vanalles instellen, maar 
indien hij op TTL staat ingesteld wordt dus 
alles door de camera geregeld. Bij de betere 
flitsen past de flitskop zich aan aan de 
brandpuntsafstand van je lens, hij krijgt de 
ISO-waarde van de sensor doorgespeeld van 
de camera, alsook het ingestelde diafragma. 
Uiteindelijk zal, denk ik, enkel een TTL-flits je 
toelaten consequent mooie beelden te maken 
met flitslicht. Zeker de moderne generaties 
TTL-flitssystemen van Nikon, Canon, Minolta 
enzoverder zijn zeer ver ontwikkeld en werken 
zeer goed. Mensen die zeer bedreven zijn in 
het flitsen kunnen natuurlijk ook verder met 
flitsmeters en manuele flitsen en daar knappe 
dingen mee doen, maar die lezen deze cursus 
vermoedelijk niet meer.

Flitstechniek

Flitsen is een van de moeilijkste onderdelen 
van natuurfotografie. Het is niet alleen 
technisch ingewikkeld, ook esthetisch kan er 
heel wat mislopen. 

Daarom gebruiken weinig natuurfotografen 
graag een flits. De opnames zijn dikwijls vlak 
en hard en het licht lijkt zeer onnatuurlijk. 
Bovendien weigeren sommigen een flits te 
gebruiken omdat zij vinden dat er enkel mag 
gebruik gemaakt worden van natuurlijk licht. 
Voor mij zijn alle manieren om een goede foto 
te bekomen goed, als ze tenminste niet teveel 
verstoren. Ook een flits kan, mits goed gebruikt 
daartoe bijdragen. Uit onderzoek blijkt dat 
dieren zich van flitslicht niet teveel aantrekken. 
Je moet enkel opletten bij vliegende of lopende 
dieren, als die even verblind worden kan dat 
leiden tot ongelukken.

Wat creëert nu die typische harde flitssfeer? 
Wel, natuurlijk licht komt om te beginnen 
van overal. Meestal is er een hoofdrichting 
(waar de zon staat bijvoorbeeld), maar 
veel licht komt ook van verstrooiing in de 
atmosfeer of weerkaatsing tegen voorwerpen 
in de omgeving of tegen wolken. Schaduwen 
worden zo zachter en de verlichting is egaler. 

Flitslicht komt echter van één punt, meestal 
van vlak boven de camera. Er ontstaan smalle 
gitzwarte schaduwen en het onderwerp 
laat weinig diepte zien. Een beeld is immers 
een tweedimensionale voorstelling van een 
driedimensionale werkelijkheid. Zonder 
(mooie) schaduwen hebben we geen pseudo-
dieptebeeld. 

Bovendien zal het onderwerp wat dichter bij 
de flits staan dan de achtergrond. Daardoor 
is de achtergrond dikwijls donkerder (tot zelfs 
pikzwart) ten opzichte van het onderwerp 
omdat ze minder licht ontvangt. De voorgrond 
geraakt overbelicht. De contrastverschillen 
zijn dus te groot. Met zonlicht heb je dat 
probleem niet omdat zich alles ongeveer even 
ver van de zon bevindt en dus evenveel licht 
krijgt. 

Een derde probleem tenslotte is het rode-ogen 
effect. Als ons onderwerp een mens of een 
ander dier is dat recht in de lens kijkt zullen 
de pupillen allerlei vreemde kleuren tonen. 
Problemen, problemen.... Vergelijk de twee 
beelden van een bosuil, de ene ingeflitst de 
andere bij daglicht.  Het zal je echter verheugen 

Macro



Rollin-vildaphoto.net  • 56

te vernemen dat die allemaal kunnen worden 
opgelost, sommige gemakkelijk, andere 
moeilijker, maar het kan.

1. Flits van de camera

Een eerste stap in de goede richting is een 
kabel die toelaat je flits los van de camera 
te gebruiken. Ouwe flitsers gebruiken 
simpele kabeltjes van een € of 3, moderne 
flitsen hebben kabeltjes nodig van een € 
of 100. Au! Maar het effect is al de moeite 
waard. Omdat het licht vanuit een andere 
hoek komt valt het rode-ogen effect weg. 
Bovendien is de gevormde schaduw wat breder 
in plaats van dat smalle pikzwarte lijntje rond 
je onderwerp. 
M o d e r n e 
flitsers kunnen 
overigens ook 
d r a a d l o o s 
w o r d e n 
a a n g e s t u u r d 
door de camera 
of een hoofdflits.

2. Het licht spreiden

In plaats van een puntvormige lichtbron kan 
het interessant zijn de lichtbron groter te 
maken zodat het licht zachter wordt. Zo’n doos 
met van voor een witte transparante stof en 
vanachter een lamp of flits heet een softbox. 
Het is het geheime wapen van de flitsfotograaf. 
Dergelijke dingen worden in alle maten 
en gewichten verkocht. Sommige kosten 
duizenden euro’s, maar er zijn er van 20 € zo 
groot als een klein tupperware-potteke. En het 
goede nieuws is: je kan dat zelf maken !!!

Vergelijk de twee beelden van de knop van 
een kornoelje eens. Ik hoop dat het opvalt 
dat de eerste knop nogal hard en overdreven 
contrastrijk is. De tweede foto is veel zachter 
en beter. Hier is een softbox gebruikt, gemaakt 
van een roomijsdoos. Op de foto is rechts een 
commerciële maar vrij kleine softbox te zien 
(100 €) en links een witte krèmedoos. Het 
beste resultaat geeft chocolade-ijs, omdat dat 
het snelste op is (bij mij toch).

Het enige dat je te doen staat is een gat 
maken in het deksel, en de binnenzijde met 
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wat aluminiumfolie bekleden. Uiteraard niet 
de voorzijde van de doos ! Dan nog iets van 
karton en een sterke plakband op stofbasis 
(om je flits niet te beschadigen) als een soort 
adapter op een manier dat de doos wat blijft 
zitten. Zeker bij macrofotografie is dit de beste 
prijskwaliteitsoplossing! En,.... je hebt er nog 
een kilo chocoladeijs voor niks bij. Hoezo, 
natuurfotografie is afzien?
En tenslotte, hoe groter de doos, hoe groter 
de onderwerpen die je mooi kan belichten. 
Dus beter een doos ijs van 5 kilo dan één van 
2, het leven kan soms verrassend simpel zijn! 
Succes en smakelijk

3. Een reflectiescherm

Een laatste eenvoudige oplossing is een klein 
reflectieschermpje. Een stukje witte isimo6, een 
stukje karton met daarop wat aluminiumfolie 
gekleefd, desnoods een wit blad papier of een 
bleek t-shirt. Alles kan dienen. Je stelt dat 
zo op dat het licht van de flits (werkt ook en 
vooral goed bij zonlicht! ) van uit een andere 
hoek ook nog eens naar het onderwerp wordt 
weerkaatst. Vooral bij macro interessant. 

In een kamer of zaal wordt meestal gebruik 
gemaakt van de muren of het plafond. 
Daar wordt dan de flits op gericht, en het 
teruggekaatste licht lijkt wat op dat van een 
softbox.

6 piepschuim

Macro



Rollin-vildaphoto.net  • 58

Bovenstaand beeld heeft met een flits wat 
tegenlicht gekregen en is met een reflectiescherm 
wat opgehelderd 

4. Twee flitsers 

Als je het licht kan verdelen over 
twee flitsers wordt het nog beter. De 
schaduw van de ene flits wordt wat 
verzacht door de tweede en omgekeerd. 
Bekijk deze opstelling eens. De foto van 
een mier die een bladluis melkt is met deze 
opstelling gemaakt. Natuurlijk kan niet 
iedereen drie flitsers van € 450 het stuk kopen, 
maar een klein invulflitsje van € 50 zou ook al 
heel wat moeten helpen.

Zoals je kan zien is dit geen simpele 
opstelling. Drie flitsers, waarvan één in 
tegenlicht en één met een kleine softbox  . 
Het belangrijkste is dat er meerdere flitsen 
zijn gebruikt. De achtergrondflits heeft een 
schermpje waardoor en geen rechtstreeks 
flitslicht in de lens komt (slecht voor het 
contrast) 

Deze eikelmuis is gefotografeerd met 
enkel een tegenlicht en een klein rond 

reflectieschermpje
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In dit hoofdstuk :

 ► Landschapsfotografie lijkt makkelijk maar is moeilijk

 ► Fotografeer tijdens het gouden uur

 ► Breng de diepte van het echte landschap over in je foto
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Deze tak van de natuurfotografie is bijzonder 
moeilijk. 

Hoezo? Een landschap loopt toch niet weg, er 
zijn geen dure lenzen of bijzondere technieken 
nodig om het vast te leggen? Inderdaad, op 
het eerste zicht kan iedereen het en dat is 
net het probleem. Op dit vlak laten de goeie 
fotografen de middelmatige ver achter zich. 
Laten we eerlijk zijn, als we een scherpe en 
goed belichte opname van een ijsvogel zien zijn 
we in de wolken. Of de compositie, standpunt 
of houding nu goed of slecht is, het is een 
mooi plaatje (vindt het publiek althans). Zo’n 
foto van een ijsvogel vraagt weinig fotogevoel, 
enkel wat opzoekingswerk, een goeie tele en 
zeer veel geduld. Een slechte fotograaf zal 
nog een bruikbaar beeld afleveren. 

Beestjes = steeds prijs ! 

Maar landschappen, dat ligt anders. Je bent 
op reis, het magnifieke uitzicht ligt daar te 
liggen, je staat daar met je eenvoudig toestel 
met standaardlens, je wilt dit moment voor de 
eeuwigheid vastleggen en dan gebeurt het 
volgende: éénmaal thuis is de vakantiesfeer 
weg, je bekijkt je beelden op de computer en 
van de magie schiet niks over. De diepe dalen 
en valleien lijken veel vlakker, het geheel is 
blauwig en je partner staat staat ongelukkig 
in de weg met iets wat op een glimlach moet 
lijken. Hopelijk stel ik het wat overdreven voor, 
maar als je dit herkent zal je aan dit hoofdstuk 
veel hebben. Wat is het probleem? Een foto 
legt vast, een herinnering maakt mooier. 
Bovendien maakt iedereen standaard- 
landschappen, wij willen beter!! Gelukkig zijn 
er een aantal truukjes waarmee je snel beter 
landschappen maakt. 

6.1. Licht is alles
Zoek in mooie boeken, websites of tijdschriften: 
als je een landschap ziet dat je erg aanspreekt 
is het dikwijls het speciale licht dat het hem 
doet. Wanneer heb je zo’n licht? Alvast niet 
’s middags. Een typische dagindeling op 
vakantie is uitslapen, een uitgebreid ontbijt 
en dan, tegen een uur of 10 trekken we erop 
uit. Tegen dat onze foto-excursie afgelopen is, 
zo rond een uur of 5, moeten we terug om te 
gaan eten. 

Zo gaat het niet lukken. Het mooiste licht 
valt tussen iets voor zonsopgang en een uur 
nadien, en vanaf 6 uur en tot zonsondergang, 
met als piekmomenten tijdens de zonsop- en 
–ondergang. Landschapsfotografen noemen 
niet voor niets het uur dat rond zonsop- of 
ondergang ligt “the golden hour”. Fotograferen 
op dat moment vraagt opofferingen. Te vroeg 
opstaan, avondeten missen, lastige partner, 
slapen op de zetel7, dat soort dingen. Natuurlijk 
had je hier liever gelezen dat een “kodikar filter 
nummer 92 xbis” het ultieme geheim is van de 
landschapsfotograaf, en dat je met zo’n ding 
voor je lens weergaloze dingen gaat maken. 
Inderdaad, filters kunnen helpen zoals we 
verder gaan zien, maar ook alleen maar in het 
gouden uur.

Dus, de supertip is op het juiste moment op de 
juiste plaats zijn, en dat betekent meestal vroeg 
opstaan. En bij de eerste zonnestraaltjes, als 
alles en iedereen nog rustig ligt te snurken en 
de neveltjes zich langzaam oplossen, sta je 
daar met je statief op een plekje dat je de dag 
voordien hebt uitgekozen. Begin ’s morgens 
niet te zoeken, dan ben je te laat. En valt 
het weer tegen? Dan sta je daar gewoon de 
volgende dag opnieuw. Luister ’s avonds naar 
het weerbericht, en bij heldere hemel moet je 
hartje sneller kloppen gaan: eindelijk gaan we 
mooie landschappen maken. 

Wie dus gedacht had dat mooie landschappen 
een fluitje van een cent waren komt dus 
bedrogen uit. Het avondlicht is nog een 
mogelijkheid, maar dat kan niet tippen aan 
de ochtendkrieken: neveltjes, dauw, rijp, 
rust, windstil.... je waant je even alleen op 
de wereld. Maar om eerlijk te zijn, de meeste 
sfeervolle opnames maak ik ‘s avonds omdat 
ik ook niet kan opstaan. En daarbij, ik slaap 
niet goed op een zetel.

7 sofa, bankstel
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6.2. Waar is de diepte?
Uiteraard komen we er niet door gewoon wat 
fotootjes te nemen, op die ideale plek op het 
ideale moment. Toch ben ik er zeker van dat 
de eerste regel al een geweldige verbetering 
zal meebrengen. Maar we streven hier naar 
perfectie, dus nog even verder lezen. 

Een probleem dat moet worden aangepakt 
is het gebrek aan diepte in het beeld. In 
levenden lijve zijn veel landschappen weids, 
maar op foto vlak. Dat komt omdat we op de 
foto geen referentie hebben van afstanden.
Een landschap is immers driedimensionaal, 
een foto tweedimensionaal. Je moet de 
toeschouwer dus foppen, dat kan door er een 
voorgrond aan toe te voegen. Onderstaand 
voorbeeld maakt dit duidelijk.

In Schotland liep ik door een bos vol varentjes. 
Ik wou wel iets doen met een plek die met die 
planten volgegroeid was, maar wist dat dit op 
zich op de foto niet interessant ging overkomen. 
Ik zocht daarom naar een plaats waar ik een 
mooie voorgrond kon toevoegen én waar de 
achtergrond het geheel ondersteunde. De 

meeste achtergronden waren erg donker, 
maar op een gegeven moment vond ik toch 
een open plek zodat het hele beeld ongeveer 
dezelfde tint had. Ideaal om die frêle planten 
optimaal in beeld te brengen. Op die manier 
staan de varens ook in de context geplaatst en 
is er diepte aanwezig.

Diepte kan ook bekomen worden door met 
perspectief te werken. Lijnen die in het 
landschap in werkelijkheid evenwijdig lopen, 
zullen op een foto of schilderij ogenschijnlijk 
op één punt samenkomen. Als dit wordt 
benadrukt in een beeld, zien we diepte. Zeker 
als een gepaste voorgrond niet voor de hand 
ligt kan een lijnenlandschap een goed idee 
zijn.

Verder pas je natuurlijk de gewone 
compositieregels toe zoals de eenderderegel.

6.3. Hyperfocale afstand
Soms is het nodig om alles op de foto scherp 
te krijgen om het diepte-effect te versterken. 
Vooral bij landschappen werkt dat. Een 
landschap loopt dikwijls van een paar meter 
voor de camera tot aan de horizon. Dat is 
echter niet evident om dat helemaal scherp te 
krijgen. Eén van de truukjes is het gebruik van 
de hyperfocale afstand. Deze afstand is in feite 
“de kortste scherpstel-afstand bij een bepaald 
diafragma waarbij oneindig nog net binnen de 
scherptediepte valt, het beeld is daarbij scherp 
vanaf de helft van de hyperfocale afstand tot 
oneindig.”

Bekijk eens de twee volgende foto’s. De eerste 
laat de bovenkant van een 50 mm lens zien, 
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scherpgesteld op oneindig (de platte acht dus). 
Maar als ons diafragma f1/22 is, is dat nogal 
zonde. Een flink deel van de scherptediepte 
valt achter oneindig (links van de verticale 
witte lijn) Je moet namelijk de twee kleine 
22-getalletjes bekijken en de lijntjes geven het 
scherptebereik aan op de afstandsschaal. Nu 
valt er natuurlijk het eenenander te filosoferen 
wat er achter oneindig wel allemaal mag 
liggen, maar uit mijn ervaring blijkt alleszins 
dat daarvan niks op de foto komt. 

In de tweede foto is er scherpgesteld op 
ruwweg 4 meter. Het diafragma is weerom 

f:1/22 en... oneindig is nog steeds scherp want 
valt binnen het bereik van de twee kleine 22’s!! 
En bovendien valt de scherptediepte nu tot 
ongeveer 2 meter aan de andere kant van ons 
scherpstelvlak, in plaats van bij 4 meter in de 
eerste situatie. Wel, 4 meter is de hyperfocale 
afstand bij een 50 mm op f:1/22. Natuurlijk zal 
dat op een 22 mm of een 300 mm anders zijn 
en bij f8 of f32 ook. 

Als je een landschap fotografeert is dus het 
scherpstellen op oneindig zonde van de 
verloren scherptediepte. Indien je lens deze 
aanduidingen niet heeft (en dat hebben 
ze hoe langer hoe minder) kan je met 
tabellen werken, maar het blijft prutsen. De 
scherptedieptecontroleknop of een tabel  zoals 
op http://www.dofmaster.com/hyperfocal.html 
biedt dan een beetje uitkomst.

6.4. Filters
Iets wat bij uitstek van pas komt bij 
landschapsfotografie zijn filters. De term “filter’ 
is in sommige middens een vloek geworden.  
Toch bestaan er voor natuurfotografie zeer 
nuttige filters die bijna iedereen gebruikt. 

Ten eerste zijn er de neutrale filters.  Dit is een 
contradictie, ze filteren immers niet: ze laten 
alle licht door (of toch 90 tot 95%). Ze dienen 
als bescherming van de frontlens. Stof en 
vocht zijn vervelend voor lenzen, en met zo’n 
filter heb je alleszins een eerste bescherming. 
Voor lenzen die zelden uit de fototas 
komen of in niet te ruige omstandigheden 
worden gebruikt is de investering niet 
zinvol. Meer nog, op mijn lenzen zitten geen 
“beschermings”filters ondanks mijn toch wel 
redelijk intensieve fotografie in niet alledaagse 
omstandigheden. Als je in tegenlicht werkt 
kan er meer inwendige reflectie optreden dan 
zonder filter. Zeker bij tegenlichtopnames de 
filter verwijderen is de boodschap. Beter nog, 
geen filter, een stevige zonnekap en een klein 
beetje voorzichtig zijn, volstaan. En ga ook 
niet als een gek je frontlenzen reinigen, de 
coating kan beschadigen. Wat stofjes of een 
vlek op je lens kunnen echt geen kwaad. Een 
jaarlijkse poetsbeurt met wat lenscleaner of 
een brillendoekje is meer dan voldoende.

Meestal wordt als bescherming door de 
verkoper een UV-filter aangeraden (die hebben 
ze meestal massaal in stock). Deze heeft 
geen invloed op het zichtbare deel van het 
lichtspectrum, maar stopt wel het onzichtbare 
UV.  De meeste objectieven laten van zichzelf 
al geen UV door en ook de filter voor de 
sensor blokkeert infrarood en ultraviolet. UV 
filters zijn dus niet nodig. 

Een filter die wel frequent wordt gebruikt en 
niet kan vervangen worden door software 
achteraf is de polarisatiefilter, ook kortweg 
pola-filter genoemd.  De werking hiervan staat 
beschreven in het intermezzo. De bekendste 
werking van deze filter is het verdonkeren van 
de blauwe lucht, terwijl de wolken wit blijven. 
Vooral in landschapsfotografie wordt van 
dit effect gretig gebruik gemaakt, zelfs door 
fotografen die andere trucjes afzweren. 
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Helaas is het effect niet overal aan de hemel 
hetzelfde. Het hemellicht is het sterkst 
gepolariseerd in een hoek van 90° ten opzichte 
van de zon. Er is een gemakkelijk middeltje 
om deze zone de visualiseren. Wijs met de 
wijsvinger naar de zon, en steek je duim uit, 
zoals kinderen die een revolver nabootsen.  
Blijf naar de zon wijzen terwijl je je pols draait. 
Je duim duidt de zone van sterkste polarisatie 
aan. Met een groothoek en een pola-filter zie 
je dan een storende donkere band aan de 
hemel verschijnen. In dat geval is het beter 
slechts licht te polariseren, zodat het effect 
ook minder is. 

Een minder gekend, maar zeer bruikbaar 
effect van de pola-filter is het wegnemen van 
reflectie. Bijna alle reflecties op glanzende 
oppervlaktes (behalve metalen) kunnen sterk 
verminderd worden bij de juiste instelhoek 
van de filter. Glas en water worden veel 
doorzichtiger. Bladeren verliezen hun glans 
en herfst- en andere landschappen worden 
veel kleurrijker. Een enkeling fotografeert zelfs 
dieren en vogels met zo’n filter omdat ook hier 
de kleuren verzadigder zijn. Een nuttig stukje 
glas dus. 

Hou er wel rekening mee dat deze filter een 
flink deel van het licht wegneemt, afhankelijk 
van de stand 1 tot 2 stops (dus 50 tot 75 %). 

Polarisatie

Gewoon zonlicht bestaat uit 
elektromagnetische golven. In een lichtbundel 
zullen de individuele golfjes niet evenwijdig 
zijn. Sommige golven horizontaal, anderen 
vertikaal, nog anderen in een schuine hoek 
enzovoort.

Als dit licht weerkaatst op een niet-metaal 
dan zullen sommige golfrichtingen beter 
weerkaatst worden dan andere, de horizontale 
bijvoorbeeld beter dan de vertikale. Inderdaad, 
licht dat weerkaatst op water, bladeren, haar, 
huid,.. zal voor een deel worden teruggekaatst 
en voor een deel geabsorbeerd. En dit is dus 
selectief.  

Als we een wateroppervlak fotograferen, 
dan zal de reflectie van de lucht in het 
water opgebouwd zijn uit licht waarbij 
alle golven van dat licht in ongeveer 
dezelfde richting lopen (want de andere 
weerkaatsen niet). Het is gepolariseerd. 
Een polarisatiefilter houdt licht tegen dat 
in een bepaalde richting is gepolariseerd, 
en als je die dus voor je lens zet dan zal hij 
de reflectie op het water niet doorlaten. Je 
fotografeert dan nog enkel het licht dat van 
onder het wateroppervlak komt. De helft van 
het licht is niet weerkaatst, en de andere helft 
is tegengehouden door de filter. De reflectie is 
verdwenen. Uiteraard moet je hiervoor de filter 
in de juiste richting draaien. Polarisatiefilters 
worden geleverd als een draaibare ring.
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Andere regelmatig gebruikte filters in de 
natuurfotografie zijn de neutrale graduele 
densiteitsfilters en de warmingfilters, die laatste 
zijn in de digitale fotografie overbodig omdat 
ze vervangen zijn door de witbalansinstelling.

De neutrale graduele densiteitsfilters of 
grijsverloopfilters zullen een deel van 
het beeld verdonkeren, vooral handig in 
landschapsfotografie. Daar is immers de 
lucht een stuk lichter dan de voorgrond, en 
een sensor kan problemen hebben om die 
contrastverschillen te overbruggen. Zo’n filter 
lost dat dan op en zorgt ervoor dat er zowel 
in de lucht als in de bodem details en kleuren 
zichtbaar zijn. Deze filter past in een houder 
waardoor je de overgang van licht naar donker 
om het even waar in beeld kan leggen.

Hiernaast is een voorbeeld weergegeven. De 
eerste is een beeld zonder filter, de tweede met 
een graduele grijsfilter. Dit effect kan worden 
nagemaakt in een fotobewerkingsprogramma 
als je twee beelden maakt, een met het 
lichte deel van de lucht goed belicht, en een 
waarbij de voorgrond goed belicht is. Je 
kan zelfs meerdere beelden maken en die 
samenvoegen, dat wordt HDR (High Dynamic 
Range) genoemd

Als je overweegt een filter aan te schaffen voor 
een groothoeklens, 28 mm en kleiner, is het 
belangrijk de filter uit te proberen op de lens.  
Filters met dikkere vattingen kunnen namelijk 
vignettering veroorzaken.  Let op, een filter 
uittesten betekent door de zoeker kijken, met 
de filter op de desbetreffende lens, naar een vrij 
egaal licht onderwerp met gesloten diafragma 
(22 of 32, en op de diafragmeerknop drukken). 
Het vignetteringseffect wordt versterkt bij 
kleinere diafragma’s in die mate dat je het 
soms zelfs niet ziet bij volle opening. 

Bij problemen kies je voor een merk met 
dunne vattingen of je koopt een filter van een 
10 mm breder en je schaft je een verloopring 
aan. Op die manier blijft de vatting zeker 
buiten beeld. Koop dan liefst allemaal filters 
van dezelfde diameter zodanig dat je met 
één filterset en verschillende goedkope 
verloopringen toekomt. Het is dus verstandig  
de diameter te laten afhangen van andere 
lenzen. Tenzij je natuurlijk graduele grijsfilters 
wil gebruiken, dan investeer je best in een 
filterhoudersysteem waarin de filters heen en 
weer kunnen geschoven worden. De horizon 
ligt niet steeds in het midden nietwaar?

Groothoek of tele?

Het is een misverstand te denken dat je voor 
landschappen enkel kan werken met een 
groothoeklens. Experimenteer ook eens met 
een tele. Haal elementen uit je omgeving uit 
de context. Het resultaat is vaak verrassend
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6.5. Slecht weer is goed 
weer
De meeste fotografen die ik ken staan 
het grootste deel van hun tijd te zeuren 
voor het raam. Te nat, teveel wolken, 
geen wolken genoeg, te weinig licht, geen 
licht, teveel licht... Het is alsof deze hobby 
compleet tegen de zin moet beoefend 
worden. Slecht weer bestaat niet, er zijn 
enkel verschillende vormen van goed weer. 
Grauw, miezerig, toegegeven, als ik ‘s morgens 
wakker wordt, ga ik aan het venster kijken, en 
is het dan een druilerige, miezerige ochtend, 
dan keer ik steevast terug naar de heerlijk 
warme beddenbak met verrukkelijke inhoud. 
Eigenlijk is dat fout, je zal op dat moment niet de 
denderende opnamen maken waarvan je wel 
eens droomt of die je in landschapsboeken ziet. 
Vanaf het moment dat er licht is, hoe weinig 
ook, is er fotografie mogelijk. Elk weertype 
heeft een bepaalde sfeer. Kan je die sfeer 
vatten en fotografisch weergeven, dan ben je 
op de goede weg. Dat druilerige weertje kan 
er dan voor zorgen dat je de bij helder weer 
aanwezige storende achtergronden zelfs 
niet meer merkt. Ook is het in deze situaties 
mogelijk om mooie en gevoelige beelden 
te maken door het feit dat ze vrij eenkleurig 
zijn. Voor storende schaduwen hoef je in deze 
omstandigheden ook al niet te vrezen. Wil je je 
onderscheiden van de rest, dan zal je moeten 
afzien!

Wisselvallig weer, flinke buien afgewisseld 
met opklaringen is een geschikt weertype 
voor de landschapsfotograaf. Net voor of net 
na een onweersbui kan het prachtig licht zijn. 
Of wat ook kan, enkele lichtstralen die door 
de hemel priemen naar je onderwerp (maar 
je moet wat geluk en geduld hebben)  en dat 
prachtig doen uitkomen t.o.v. de omgeving. 
Hier opletten met licht meten, spotmeting 
is aangewezen, bovendien verandert 
het licht met de seconde: opletten dus. 
 
Met een blauwe hemel met wat witte schapen- 
of andere wolken zijn de meeste fotografen in 
hun nopjes. Het licht is dan niet keihard, de 
lucht werkt dikwijls wat als een grote softbox, 
met dit weer is zowat alle fotografie mogelijk, 

en ook aangenaam. Opletten wel, soms is het 
licht in deze omstandigheden te hard.

Een staalblauwe hemel geeft gewoonlijk 
keiharde schaduwen, ik gebruik dit soms 
voor macro in tegenlicht. Dat accentueert 
dan de transparantie. Maar avondlicht is nog 
veel beter. Met dit soort licht is het rond de 
middag wel moeilijk om  goede opnamen te 
maken. Zeer vroeg en vrij laat op de dag is de 
zon door de langere afstand die ze door de 
atmosfeer aflegt wel een stuk getemperd. Bij 
staalblauwe hemels lig ik gewoon wat in het 
zonnetje, dat moet ook gebeuren nietwaar? 
 
Probeer zeker ook eens fotograferen terwijl het 
sneeuwt, met een niet al te hoge sluitersnelheid, 
kan ook feërieke beelden geven. Hier is het 
vooral opletten met lichtmeten, want bij een 
meting op een wit vlak gaat je apparatuur dat 
vlak als een gemiddeld grijs interpreteren, en 
om aan wit te komen moet je wel anderhalve 
tot in de zon tweeënhalve stop overbelichten. 
Probeer echter te fotograferen bij zacht licht, 
dan komt ook de structuur van de sneeuw 
mooier uit 

Landschappen
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Mist kan zeer mooie beelden geven, 
drijvende mist boven een landschap, 
zware mist (dan verliest alles gradueel 
wat kleur), Of licht dat door de mist priemt. 

Onweer geeft ook kansen, donder kan je niet 
op film vatten, de bliksem natuurlijk wel, maar 
het niet makkelijk. Wel oppassen in de buurt 
van bomen of in open veld (daar ben jij met 
je statief een mooie geleider). Het is eigenlijk 
beter dit te doen vanuit een wagen (kooi van 
Faraday). Vooral nachtelijke bliksem laat zich 
fotograferen: sluiter open en wachten tot het 
heeft gebliksemd. Mensen met ultrasnelle 
reflexen en een niet te traag toestel kunnen 
bliksem ook overdag fotograferen, de schicht 
blijft toch altijd enkele tientallen milliseconden 
verlicht.

Hiernaast een beeld van het Hallerbos, met een 200 
mm gemaakt op een sombere middag, zodat de 
witte bloempjes van de daslook niet teveel contrast 
vertonen met de beukenstammen

6.6. Onderwerpen zoe-
ken
Net als bij macrofotografie zullen we niet ver 
moeten zoeken om goede onderwerpen te 
vinden. Een simpel boerenlandschap van 
akkers, graslanden en bomenrijen heeft al 
heel wat uitdagingen te bieden. Ik zou zelfs 
durven zeggen dat als je geen bevredigende 
‘plattelands-foto’s’ neemt, je dan best nog 
flink wat oefent vooraleer over te stappen 
naar de ingewikkeldere ‘onaangeroerde’ 
landschappen, die je overdonderen met mooie 
vegetatie, structuren, patronen,…. 

Als landschapsfotograaf kun je zowat overal 
terecht; het open platteland, de kust, bergen, 
heide en veengebieden, rivieren, meren, 
bossen, zelfs steden en industriezones om 
tegenstellingen te tonen. Het hoeft echter niet 
altijd een weidse opname zijn die je kilometers 
ver in een beeld meesleurt, je kan ook werken 
met sterke uitsnedes, landschapsclose-ups, 
combinatie van portret met begeleidend 
landschap,… Dit zal dan vooral uitmaken 
welk standpunt je neemt en welke brandpunt 
gebruikt.

Landschappen
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Zonsopgang aan de 
IJzerbroeken
Yves Adams

Ik passeerde deze dode boom langs een 
rivier vlakbij mijn huis op een middag tijdens 
het fietsen, onder een felle zon, en had 
mijn camera niet bij. Uiteraard, want een 
landschapsfotograaf, die is enkel aan het 
werk tijdens de ochtend en avond. Ik noteerde 
de boom op de stafkaart in mijn geheugen, 
en begon het weerbericht op te volgen. De 
eerstvolgende mooie ochtend (een koele 
nacht, gevolgd door een vochtige ochtend, 
‘ochtendnevel’ in het weerbericht)  stond ik 
terug bij deze boom. In het donker. Wachtend 
op het licht, achter een zwaar statief, en voor 
de rest een camera met breedhoeklens met 
grijsverloopfilter.
Op het moment dat het licht doorbrak was ik 
klaar, ik maakte een reeks beelden, en koos er 
de beste uit.

Nikon D3 17-35mm, graduele grijsfilter, zwaar 
statief

De landschap-toptips van Yves :
 
1) Ken je streek: als je landschappen 
gaat fotograferen, dan loop je al rond in je 
gebied nog voor zonsopgang. Als je dan nog 
onderwerpen moet zoeken, hoop je beter op 
veel geluk. Beter is het gebied eerder eens te 
verkennen overdag, en op stafkaart.

 2) Zacht licht: Beperk je tot de mooiste 
tijdstippen van de dag, net na zonsopgang 
en net voor zonsondergang. Dan is de 
kleurtemperatuur het warmst, is er het minste 
wind, loop je vaak alleen rond,…

 3) Hou het simpel: fotografeer één onderwerp, 
maar geen vijf tesamen in een beeld. Hou je 
onderwerp ook herkenbaar en vindbaar in het 
beeld…Ligt het te veraf of het is té klein, kies 
dan iets anders! Hou rekening tijdens de vroege 
of late tijdstippen met de grote verschillen in 
belichting. Ons oog past zich snel aan, maar 
een sensor of film kan dat niet. Vaak is de 
hemel mooi felrood, maar heeft de voorgrond 
nog geen kleurwaardes. Zie je dit amper met 
je oog, dan zal die voorgrond zeker donker zijn 
op de foto, ofwel is de hemel dan overbelicht. 
Gebruik daarom grijsverloopfilters, of neem 
verschillende foto’s om later samen te voegen.

Landschappen
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In dit hoofdstuk :

 ► Een sterke telelens stilhouden is niet makkelijk.

 ► Hoe sterk de tele ook is, dichterbij moet je toch.

 ► De kwaliteit van je vogelfoto’s is recht evenredig met je schuilhut-
uren
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Bijna iedereen denkt dat de standaarduitrusting 
van een natuurfotograaf bestaat uit een 
toptoestel met een hééél lange lens eraan. Aan 
zo’n lens worden bijna magische kwaliteiten 
toegedicht. Een wolf kan je met zo’n telekanon 
vanop een afstand van een kilometer zeker 
beeldvullend op de foto zetten. Voor een 
spreeuw, gefotografeerd met een 600 mm kan 
je minstens 25 meter afstand nemen.

Mensen die met dier- en vogelfotografie willen 
beginnen willen dus zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk millimeters vòòr hun toestel hebben. 
Dat eindigt dan met een lens à la 70-300 
mm van 300 € of iets dergelijks. Groot is de 
teleurstelling dat de makke blauwe reiger die 
men tegengekomen is op een wandeling en 
men toch vrij dicht benaderd heeft toch zo 
klein in beeld staat. Maak je geen illusies, om 
een vogel beeldvullend te krijgen moet je erg 
dichtbij komen. Héél erg dichtbij. Stel, je wil 
een merel fotograferen zodat die bijna het 
beeld vult. Je hebt een stevige 300 mm ter 
beschikking en je werkt op DX formaat (dus 
450 mm op een FX). Hoe dicht moet je nu die 
merel benaderen? Wel, ongeveer 3 - 4 meter! 
De twee uitdagingen bij telefotografie zijn het 
stilhouden van die lange objectieven en het 
benaderen van de onderwerpen.

7.1. Houd die lens stil !
Het moeilijkste bij het gebruik van 
teleobjectieven is het stilhouden van zo’n 
ding. Hilarisch zijn de momenten als ik ga 
fotograferen op plaatsen waar veel wildlife 
photographers (zo zegt hun website althans) 
samenkomen zoals in zoo’s met grote 
inheemse roofdieren of een paar velduilen die 
ons met een bezoekje vereren. Daar staan 
dan een tiental of meer mensen met soms 
gigantische tele’s,.... waarvan sommige op een 
statiefje waarop ik nog geen flits zou durven 
zetten. De tele dient om indruk te maken, het 
statief zorgt ervoor dat ie niet op de grond valt.

Gaat het erom fantastische beelden te 
maken dan moet dat teleobjectief rotsvast 
onbeweeglijk staan. Vergeet het maar van uit 
de hand te fotograferen, tenzij met een heel 

snelle sluitertijd.  De regel is zogezegd dat de 
sluitersnelheid 1/brandpuntsafstand moet zijn, 
met in de DX formaten de overeenkomstige 
brandpuntsafstand in FX. Dus met een 300 
mm op een DX toestel moet je minstens 
1/450ste van een seconde hebben. (Waarom 
niet 1/300 ? Wel we vergroten het beeld uit 
door het bij te snijden, eventuele beweging 
wordt ook mee uitvergroot want de foto wordt 
uiteindelijk even groot, dus 1/450ste). Een 
regel die ikzelf nooit hanteer. Ik werk graag 
rustig, bepaal een goeie compositie... Met 
zo’n toeter los in mijn handen wil ik veel te 
snel afdrukken om van het gewicht af te zijn. 
En dat geeft geen goeie beelden. Bovendien 
moet je dikwijls een beetje diafragmeren om 
optimaal resultaat te halen naar lenskwaliteit 
en scherptediepte. Tenslotte werk ik liefst van 
al in zacht licht. Dat geeft vanzelf situaties met 
langere sluitertijden. Ik ken geen enkele echt 
goeie fotograaf die niet op statief werkt, tenzij 
vanop een boot of iets dergelijks.

Dus een zo zwaar mogelijk statief met balhoofd. 
Dat is allemaal tweedehands te koop, dus dat 
hoeft geen stukken van mensen te kosten. 
Mijn eerste goeie statief heeft 100 € gekost, 
dus dat is niet onoverkomelijk. Ik heb het zo 
goedkoop kunnen kopen omdat niemand met 
een 8,5 kilo zwaar statief wil rondlopen! Had 
ik even geluk.

Een alternatief is een rijstzak. Een gewone 
stoffen zak, een klein kussentje als het ware, 
gevuld met een korrelige materie : plastic 
korreltjes, bonen, rijst, vogelzaad,.... Ik heb de 
mijne al met vanalles gevuld. Want als je er 
een maakt met een velcro-sluiting kan je die 
leeg meenemen en op reis ter plaatse vullen. 
Zo’n rijstzak moet toch al gauw 1,5 tot 2 kilo 
wegen. Vul het niet met isimobollekes8 dat 
drukt teveel samen en houdt geen trillingen 
tegen.  Welke stof maakt niet uit. Ik heb een 
supergecamoufleerd zakske, maar mijn vriend 
Hugo heeft er één met een of ander rood 
ruitjesmotief en de foto’s zijn even mooi.

Ok, je hebt een statief dat zwaar genoeg is 
of een rijstzak en vuile kleren aan (ooghoogte 
met het onderwerp!).  Het is nog niet gedaan. 
Slechte techniek heeft al heel veel foto’s 
verpest. En als ik goed rond me kijk zie ik 

8 piepschuimballetjes
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dat veel mensen een lamentabele techniek 
hanteren. Enkele richtlijnen:

1) Probeer je statief niet helemaal uit te 
schuiven. Hoe korter je statief hoe stabieler, 
vooral als je statief geen superzwaargewicht 
is. Ga liever door de knieën. Als je een rijstzak 
gebruikt leg hem dan op iets stabiels zoals een 
dikke weidepaal, een rotsblok, boomstronk of 
op de grond. Een laag standpunt geeft dikwijls 
nog een mooiere achtergrond ook.

2) Kies een mooie compositie. Het kiezen 
van sluitertijd en diafragma zou je al moeten 
kunnen. Dat wordt in vroegere hoofdstukken 
besproken.

3) Draai je statiefkop vast, moervast. Of duw 
je lens goed vast in je rijstzak.

4) Bij korte sluitertijden tot 1/125 s zou dit 
genoeg moeten zijn : druk voorzichtig af.

5) Bij langere sluitertijden zijn bijkomende 
truukjes nodig. De beste truuk is het plaatsen 
van een éénbeenstatief onder je camera (bij 
goede tele’s zit er immers een statiefaansluiting 
aan de lens). Dat bijkomend statiefje mag zelfs 
vrij licht zijn. Twee steunpunten is beter dan 
één, vandaar dat een rijstzak dikwijls stabieler 
is dan een statief.

6) Soms wordt aangeraden te werken met een 
kabelontspanner. De meningen zijn daarover 
verdeeld. Uit testen blijkt dat de onscherpte 
soms nog groter is omdat de hand rond de 
camera een stabiliserend effect heeft (althans 
tot een 1/15 s, langer niet). De zelfontspanner 

kan je ook gebruiken. En als je je een 
spiegelopklapfunctie hebt, gebruik die dan 
ook als de omstandigheden dat toelaten. Een 
dier dat een tijde blijft staan of zo. Ik heb het al 
toegepast op een voorbijwandelende lynx die 
in het late licht eventjes bleef staan, maar net 
lang genoeg. En als je niet weet of je toestel 
dat heeft, doe dan de RTFM9.

Een rijstzak op de lens leggen als extra buffer 
voor trillingen kan ook helpen, je rugzak 
onderaan je statief hangen voor het gewicht 
etc... Alles wat je kan verzinnen om ervoor te 
zorgen dat je objectief geen millimeter, zelfs 
geen micrometer beweegt. Als de voorkant 
van je telelens één millimeter beweegt, is het 
alsof je onderwerp op 15 m met 10 cm op en 
neer gaat. En dus is het bewogen.

7.2. En hoe krijg ik die 
beestjes in beeld ? 
Je had het al kunnen raden: nu komt het 
moeilijkste deel. We willen beestjes voor onze 
lens, en liefst heel dichtbij !

Het probleem is dat dieren onze aanwezigheid 
eerder doorhebben dan wij hun zien. Op zich 
is dat niet altijd een probleem. Dieren hebben 
immers een vluchtafstand, ze vluchten niet 
per se weg als ze je zien. De vluchtafstand is  
afstand waarop ze denken “nu is het genoeg, 
ik ben weg”. Deze afstand hangt af van de 
soort, maar ook van het individu. Sommige 
dieren zijn nu eenmaal minder schuw omdat 
ze bijvoorbeeld heel gewend zijn geraakt aan 
mensen. Reigers, eenden en eekhoorns in 
stadsparken zijn gemakkelijker te fotograferen 
dan soortgenoten die in het wild leven. Er 
zijn ook wilde soorten zonder vluchtafstand, 
zoals de muskusos. Die heeft enkel een 
aanvalsafstand. Op een gegeven moment 
denkt ie, nu is het genoeg geweest, en valt 
met zijn 350 kg en 50 km per uur aan. Het 
levert mooie macro’s op, dat wel. 

In het Zoniënwoud of de Veluwe zal je 
voorlopig geen  muskusossen aantreffen, dus 
wat kunnen we hier wel doen?
9 Read The Fucking Manual
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Vliegende Zeearend
Yves Adams

Deze aanvliegende Zeearend is met 
een Nikon D2x en een 200-400 mm 
gefotografeerd vanuit een schommelend 
klein vissersbootje. Zelfs met technologisch 
vernuftige materialen zoals de supersnelle 
autofocuslenzen op ratelende highspeed 
camera’s blijft het moeilijk om dergelijke 
plaatjes te schieten in deze omstandigheden. 
Een stabiele houding, een lens die je nog kan 
dragen, een perfecte afdruktechniek, afvuren 
op het goeie moment, …zijn onontbeerlijk als 
je niet op statief kan werken.

Yves’ tele-toptips :
 
1) Leer je materiaal eerst gebruiken alvorens 
er moeilijke dingen mee te doen: een goeie 
telelens kopen is vrij makkelijk tegenwoordig. 
Maar wat nog steeds geldt, is dat je de juiste 
techniek moet beheersen om een telelens te 
hanteren. Ook op een zwaar statief moet je 
de lens zelf ook nog een beetje ‘vasthouden’. 
Uit de hand fotograferen is enkel voor korte 
ogenblikken, zelfs met gestabiliseerde 
lenzen. Ironisch is dat je meestal zelfs de 
stabiliseerfunctie moet uitzetten wanneer je 

uit de hand fotografeert, zoals bij vliegende 
onderwerpen. Want dan haal je zodanig 
hoge sluitersnelheden (om de vogel in de 
vlucht vast te leggen) waardoor lens- of 
toesteltrillingen het beeld niet meer kunnen 
beïnvloeden, en belangrijker, je toestel werkt 
dan ook sneller (het vergt vrij veel energie en 
tijd om de stabilisatiefunctie te laten werken 
bij hoge beeldtransporten én autofocus én 
automatische belichting én….)!

2) Voorbereiding en geduld: vogels 
fotograferen is eigenlijk vooral voorbereiden; 
je moet weten waar je doelsoorten zitten, 
wanneer op het jaar, wanneer op de dag…Wil 
je er dichtbij geraken, zorg dan dat ze je niet 
zien (kruip al in het donker in de hut, wees 
stil,…). Bespaar kosten noch moeite als je per 
se die ene foto wil maken. Maar het hoeven 
niet steeds zeldzame vogels te zijn; streef je 
naar de subliemste foto van een Huismus, 
dan zijn toch alvast de kosten vrij beperkt.

 3) Geluk: vogels blijven nog steeds wilde 
dieren en nergens anders zijn ze zo moeilijk te 
fotograferen als in Europa. Geef niet snel op 
en fotografeer voor je eigen plezier, niet om er 
’s avonds mee op een forum te pronken!

Tele
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TIP 1 : oefen in gecontroleerde  
omstandigheden

Begin met vrij tamme dieren te fotograferen. 
Het kiezen van je compositie, sluitersnelheid, 
diafragma, vastzetten van je statief, enzovoort 
kan je best oefenen op beesten die je meer 
dan een seconde te tijd geven om een foto te 
maken. Oefen dus in parken, zoo’s of andere 
tamme dieren. Probeer de dieren zodanig in 
beeld te brengen dat ze ofwel net in het wild 
zitten (zoals het edelhert), ofwel dat ze heel 
duidelijk in gevangenschap zijn gefotografeerd 
(triestig van tussen een tralies kijkend). Op de 
standaard dierentuinopnames zit niemand 
nog te wachten.

Tip 2: Rambo was een soldaat, geen 
natuurfotograaf

Geweldig grappig zijn de natuurfotografen 
die steevast in supergecamoufleerde kleding 
rondhuppelen (inclusief hun gecamoufleerde 
statief en objectief!) en die hun “prooi” 
besluipen van boom tot boom. Heel spannend 
allemaal, maar het levert maar zeer zelden 
goede foto’s op. Zeg nu zelf, zo’n wild dier is 
geëvolueerd om elk gevaar zo snel mogelijk 
te detecteren. Ze ruiken beter en horen 
beter dan wij. Ik heb ooit nog onderzoek 
gedaan naar reeën waarbij ik een groepje 
zag dat exact 120 meter verwijderd was 
van mij (laser-afstandsmeter). Ik liep op een 
minuscuul takje en ze sprongen allevijf weg! 
Op honderdtwintig meter! Vergeet het dus 
maar dat je ze ongemerkt kan besluipen tot 
op 10 meter om een beeldvullende opname te 
maken. Je kan ze benaderen, maar ze zullen 
bijna altijd weten dat je er bent.

Een betere methode is daarom het achteloos 
voorbijlopen van je onderwerp, met een 
totaal ongeïnteresseerde blik. Zoek geen 
oogcontact. Loop een beetje te zoeken in de 
buurt, maar doe onverschillig. Zorg dat je heel 
langzaam dichterbij komt. De vluchtafstand 
nader je als het dier duidelijk zenuwachtig 
begint te doen. Als je dan niet dicht genoeg 
bent, stop dan even met naderen, ga zitten en 
peuter wat in je neus of zoiets. Het is mij al 
een paar keer gelukt zeer dicht bij een dier te 
komen. Het kost soms een uur of twee (blijf 
niet de hele tijd peuteren!), maar een ree 

benaderen tot op 7 meter loont de moeite, 
geloof mij. En ik was niet gekleed als Rambo !

Ook gewoon ergens rustig zitten wachten 
aan een bosrand kan in de ochtend- of 
avondschemering mooie beelden opleveren

TIP 3 : Een auto heeft geen benen

De meeste dieren leven in constante 
doodsangst. Ieder moment kan een predator 
toeslaan. Predatoren bestaan in verschillende 
vormen : met vleugels en klauwen, met vier 
poten en vlekjes, met twee poten en een 
dubbelloop,..... maar nooit ter grootte van 
een flinke struik, zacht brommend en op vier 
wielen. Dus indien zo’n ding niet té dichtbij 
komt, is er geen gevaar (denken die beesten 
toch). Dus, een auto is een ideale schuilhut. 
Een rijstzak op de rand van je deur met open 
raam, je tele op je schoot en dan ‘s morgens 
vroeg als het rustig is in mooie gebiedjes 
met veel weidepalen langzaam rondrijden 
tot er eens een steltloper op een paaltje of 
zangvogel op de prikkeldraad blijft zitten. Het 
lukt niet iedere keer, maar soms wel en dan is 
het echt de moeite.

Deze tureluur is zo gefotografeerd. Probeer 
bij het langzaam naderen geen onverwachte 
bewegingen te maken. Zet ook op de goeie 
afstand de motor af, die maakt teveel trillingen 
en je beeld zal dan bewogen zijn. Het zal 
van de eerste keer niet lukken, en van de 
tweede ook niet. Maar uiteindelijk is dit een 
vorm van vogelfotografie die relatief weinig 
inspanningen vergt en qua rendement zeer 
goed is.

Tele
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TIP 4 : Een schuilhut heeft ook geen benen

Een schuilhut heeft geen benen, dus is 
niet gevaarlijk. Ook al zien de beesten je 
tentje, ze zien er geen gevaar in. Zo’n hutje 
mag alle kleuren hebben, maar meestal 
zijn ze goed gecamoufleerd. Dat heeft twee 

redenen. De belangrijkste is wel dat andere 
mensen je niet zien, want zo’n tentje heeft 
een onweerstaanbare aantrekkingskracht op 
mensen in fluorescerende trainingspakken. 
Een tweede is dat sommige beesten slecht 
reageren op iets nieuws in hun omgeving. 
Indien mogelijk plaats je de hut dus een tijdje 
op voorhand. Een schuilhut kan opgebouwd 
zijn als een iglo-tent, het kunnen ook gewoon 
vier palen in de grond zijn met een doek over. 

Sommigen bouwen een complete houten 
luxehut. Je kan het maken met materiaal uit 
de omgeving, een hooimijt of houtstapel tot 
schuilhut ombouwen vb. Gebruik je fantasie.
Dit is de meest toegepaste methode door 
ervaren vogel- en dierfotografen. Je begint 
best wel in je tuin met tuinvogels. Hier leer 
je de technieken van werken in een schuilhut 

en zie je wat werkt en wat niet. Bouw een 
voederplaats voor mezen, roodborstjes en 
wie weet komt er nog een grote bonte specht 
of een boomklever op zitten. Daarna kan je in 
moeilijker omstandigheden en met moeilijker 
soorten werken. Roofvogels zien bijvoorbeeld 
erg goed en een slecht gecamoufleerde 

schuilhut waar ze je schaduw door zien zal 
ze eerder storen dan geruststellen. De minste 
beweging van je telelens jaagt ze weg. Ook 
schuwe vogels als korhoenders, kraaiachtigen 
etc.. zijn meestal heel moeilijk dicht te 
benaderen.

Belangrijk bij het gebruik van een schuilhut is 
dat de dieren je niet mogen zien binnen- of 

buitengaan. Op dat moment zullen ze een link 
leggen met gevaar en je hut vermijden. Voor 
zonsopgang erin en na zonsopgang er terug 
uit is het veiligste. Of zeker zijn dat de kust vrij 
is, maar dat ben je nooit. Vandaar dat je bij 
kwetsbare soorten best in het donker binnen 
en buitengaat.
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Het fotograferen van 
lepelaars
Lars Soerink

Vanochtend werd ik wakker met een 
gedeukt lichaam – de kweldervlakte van 
Schiermonnikoog is verre van vlak, van nabij 
bekeken. Gistermiddag ben ik hier afgezet 
door de beheerder en een onderzoekster, met 
een pick-up vol materialen. Niet allemaal van 
mij gelukkig, maar toch een aanzienlijk deel. 
Schuiltenten, een slaapzak, wat te drinken 
en eten: zelfs natuurfotografen moeten soms 
eten, al zou je het niet verwachten – ze lijken 
immers van de wind te moeten leven – en 
zo nog wat spulletjes als statieven, lenzen 
en een enorme stapel geheugenkaarten.

De hele nacht door hoorde ik vogels. Vlakbij, 
op nog geen anderhalve meter afstand, 
broedt een kleine mantelmeeuw, tien meter 
verder is de rand van de lepelaarkolonie. 
Van mij gescheiden door 1500 denier nylon, 
bedrukt met een camouflagepatroon dat 
de lepelaars wat ridicuul moet voorkomen: 

een RealTree® Hardwood® bosprint 
valt op deze kwelder wel wat uit de toon.

Ik heb opdracht om deze vogels te fotograferen, 
en al maandenlang heb ik er naar uitgezien. 
Kort na zonsopkomst maakte ik deze foto – het 
is hoog water en het getij dicteert dat het tijd is 
voor rust. Hoewel ik de zee niet kan zien, kan ik 
aan de vogels feilloos zien hoe het ermee staat. 
Door een kijkgaasje loer ik de hele dag naar 
alles dat zich om mij heen afspeelt; het verveelt 
geen seconde. Een vogelkolonie is een komen 
en gaan van dieren, en de sociale dynamiek 
in een groep is nog veel interessanter dan die 
op het plein van een middelbare school. De 
dieren reageren voortdurend: een kiekendief 
vliegt over, een vogel landt per ongeluk op 
het verkeerde nest... De dieren reageren 
voortdurend, maar op alles behalve mijzelf – de 
onzichtbare voyeur in het kleine nieuwe bosje.

Dit is hoe ik graag werk: goed voorbereid en 
liefst dagenlang op dezelfde plek. Van nature 
ben ik vreselijk lui, het gaat mij dus gemakkelijk 
af om me dagenlang niet te verplaatsen en op 
mijn achterste te zitten, een beetje naar buiten 
kijken. Buiten staat, op een kleine afstand, een 

Tele
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sterke flitser die ik vanuit mijn tent kan aansturen 
via een radiozender. De meest interessante 
beelden maak ik meestal wanneer het daglicht 
nog zwak is -  ik meng dan als het ware extra licht 
bij. Ook in deze foto is dat gedaan – maar heel 
subtiel, bijna onzichtbaar, zelfs voor de vogels. 

Zeer terecht is fotograferen bij nesten en 
kolonies zeer omstreden – ik aarzelde dan ook 
om in deze cursus dit beeld te tonen. Maar het 
broeden van vogels is zo'n wezenlijk onderdeel 
van wat mij fascineert aan onze natuur, dat je 
het wat mij betreft ook niet mag negeren: ik 
ben een verhalenverteller en dit hoort bij het 
verhaal. Is het dan voor iedereen? Beslist 
niet – miljoenen mensen op zo'n kwelder 
betekent het einde ervan. Wat echter wél kan 
is de principes toepassen op elk onderwerp 
wat je als fotoenthousiast en natuurliefhebber 
wilt vastleggen: voorbereiding, afstemming 
met beheerders, geduld en je als een pitbull 
vastbijten in het beeld dat je in je hooft hebt. 

Ik maak vaak – letterlijk! - schetsen in een 
aantekenboek hoe ik een bepaald onderwerp 
in beeld wil brengen. Het is ook een van de 
eerste opdrachten die ik tijdens een cursus 
geef: camera's aan de kant en pen en potlood 
erbij: eerst kijken, dan zien, dan denken en 
dan pas doen. Niet voor niets durf ik te stellen 
dat 95% van het werk zit in andere zaken 
dan daadwerkelijk fotograferen. De grootste 
valkuil is een behoefte aan instant satisfaction, 
postzegels verzamelen met een camera.

Tele-toptips van Lars

1) Bereid je goed voor. Zonder voorbereiding 
kan je niet verwachten topbeelden te maken.

2) Laat je onderdompelen in een situatie, 
leer de dieren en de omgeving echt kennen. 
Het zal te zien zijn aan je foto’s 

3) Geef dingen de tijd om te gebeuren. De 
echte topfotografen wandelen niet rond met 
een zware tele en hoogstens een monopod. 
Zij nemen tijd voor een foto, uren als het kan, 
weken als het moet.

TIP 5 : Geduld loont

Tja, en dan zit je daar, dubbeltoe geplooid in je 
tot schuilhut omgevormde houtstapel, net op 
een mierennest...  Denk niet dat de beesten nu 
één voor één voorbij gaan paraderen. Dikwijls 
moet er lang worden gewacht, maar (meestal) 
wordt geduld beloond. Opnieuw proberen, 
en nog eens, en nog eens... Zoek daarom 
ook een plek waarvan je kan verwachten dat 
de soort die je wil regelmatig passeert. Een 
drinkplaats, een slikplaat, een bessenstruik, 
een voederplek... Spreek met mensen die de 
omgeving goed kennen. Observeer eerst een 
paar dagen vooraleer je de moeite doet van 
een hut op te stellen en er dagenlang in te 
zitten. Maar hou steeds in je achterhoofd dat 
geen enkele dierenopname vanzelf gaat.

Voor schuilhutfotografie bestaat er maar één 
regel: de mate van succes is recht evenredig 
met de uren die je in je hut doorbrengt

Tele



hoofdstuk 8     •     DIGITALE 
BEWERKING

In dit hoofdstuk :

 ► Werken in het raw-formaat geeft de meeste mogelijkheden.

 ► Bijna elk beeld heeft nog wat aanpassingen nodig.

 ► Hoe goed je ook met Photoshop kan werken, als je beeld uit de 
camera niet goed is, is de kans groot dat je er niks mee kan beginnen.
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Digitale bewerking hoort bij het werkproces 
van digitale fotografie. Een subtiel maar 
goed uitgevoerde beeldaanpassing zal het 
eindresultaat in belangrijke mate kunnen 
verbeteren. Redelijk wat mensen zijn niet 
zo te vinden om op hun computer nog veel 
aanpassingen te doen. Dat heeft verschillende 
redenen. Een eerste is dat de ware 
natuurfotograaf liever buiten is dan binnen zit. 
Een tweede is dat veel mensen niet zo goed hun 
weg vinden in beeldbewerkingsprogramma’s. 
Een derde is dat men wat afkerig staat 
tegenover beeldbewerking, alsof men de 
waarheid geweld zou aandoen.

Wel, er zijn goede redenen om wèl aan digitale 
bewerking te beginnen. De tijd die geschikt 
is om buiten fantastische foto’s te maken is 
beperkt, een flink deel van de dag is het licht te 
hard, een ander deel is er gewoon geen licht. 
Met wat geluk heb je een paar uur per dag dat je 
kan fotograferen. De rest kan je gebruiken om 
de gemaakte beelden te verbeteren. Goede 
fotobewerkingsprogramma’s zoals Adobe 
Photoshop kunnen duur zijn, maar er zijn 
gratis alternatieven zoals Gimp (www.gimp.
org). Tenslotte is beeldverbetering helemaal 
niet hetzelfde als beeldmanipulatie, waarbij 
een in een dierentuin gemaakt beeld wordt 
samengevoegd met een wild landschap of drie 
vliegende vogels worden gekopieerd tot er een 
hele zwerm in de lucht hangt. Dat betekent dat 
we de situatie zoals ze was gaan veranderen.  
De consensus onder natuurfotografen lijkt te 
zijn dat beeldverbetering of beeldbewerking 
het aanpassen van contrast, scherpte, 
kleurbalans en dergelijke is. Aangevuld met het 
wegwerken van sensorvlekken en bijknippen 
van je beeld zijn dit waardevolle aanvullingen 
die je origineel beeld in sterke mate kunnen 
verbeteren. Dikwijls zal het beeld nadien beter 
overeenkomen op wat je in gedachten had 
voor je je toestel uit de rugzak haalde.

Onduidelijk is waar het wegwerken van een 
bleke vlek in de achtergrond, het weghalen van 
een telefoonlijn in je lucht of het verzadigen 
van de kleuren zich bevindt, laat staan het 
focusstacking of HDR-opnames. Het moet 
kunnen, maar indien gevraagd vertel hoe de 
aanpassing is gebeurd.

Een eerste belangrijke tip bij digitale bewerking 
is: doe het subtiel. Bepaalde bewerkingen 
geven een zeer goed effect, mits ze met 
mate worden toegepast. Dat zal wel duidelijk 
worden aan de hand van voorbeelden.

Een tweede tip: kalibreer je scherm, leen, 
huur of koop een toestel dat dat kan zoals 
een Colorvision Spyder of de Eye-One. Een 
goedkoper scherm dat goed is gecalibreerd 
is beter dan een duurder dat verkeerd staat 
afgesteld. Het gebeurt frequent dat je op het 
internet van bepaalde mensen consequent 
beelden ziet die te donker of te licht zijn of 
kleurzwemen bevatten. Ik geef hier geen tips 
voor beeldschermen, die markt verandert 
sneller dan ik mijn cursus kan aanpassen. 
Voor mensen met geld is de Eizo Coloredge-
reeks het overwegen waard en een goed type 
om je zoektocht bij te beginnen, maar er zijn 
er zeker andere die even goed zijn. Weet 
wel dat een goed scherm even belangrijk is 
als een goede camera, je kan je beelden om 
zeep helpen door ze te bewerken met een 
minderwaardig beeldscherm.

Om deze cursus zo toegankelijk mogelijk te 
maken zal ik de voorbeelden geven aan de 
hand van Photoshop alsook waar mogelijk 
Gimp. Maar de bewerkingen kunnen in 
alle fotobewerkingsprogramma’s worden 
uitgevoerd.

8.1. Het digitale beeld
Alvorens we de verschillende instrumenten 
van een fotobewerkingsprogramma aanleren 
moet je eerst een  basiskennis hebben over 
digitale beelden.  

Een eerste eigenschap van beelden, of dat 
denken toch veel mensen, is resolutie.  Ik kan 
de mails niet meer tellen van uitgeverijen of 
lay-outers die me een digitaal beeld vragen 
van 300 dpi. Helaas kan ik met die kwaliteitseis 
niks beginnen. Een digitaal beeld heeft immers 
geen resolutie (neen, echt niet!).

300 dpi wil zeggen dat een beeld 300 dots of 
pixels per inch bezit. Een pixel heeft echter 
geen grootte. En als een pixel geen grootte 
heeft, kan je er ook geen 300 naast elkaar 
leggen. En als je dat al zou kunnen doen, 
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dan weet ik niet eens hoeveel inch ze dan wel 
willen. Het is alsof iemand zou vragen hoe ver 
het is van Antwerpen naar Den Haag, en je 
zou antwoorden “60 kilometer per uur”. Een 
digitaal beeld kan je dus niet omschrijven  met 
resolutie (zie ook verder), maar hoe dan wel? 
Wel, de enige kwantitatieve eigenschap is de 
beeldgrootte, meestal uitgedrukt in miljoenen 
pixels. Zo maakt mijn camera beelden van 
12,1 megapixel. De beelden zijn dan 4256 x 
2832 pixels groot. 

Je kan de resolutie die eronder staat 
veranderen in 1 of 10.000, dat zal aan het 
beeld niks veranderen. Het blijft 4256 op 
2832 pixels groot. Waarom bestaat dpi dan ? 

Wel, dat is geen eigenschap van een digitaal 
beeld, maar van een afdruk. Als ik op mijn 
printer een foto afprint kan ik instellen hoe fijn 
ik dat beeld wil. Moeten de afgedrukte puntjes 
klein of groot zijn ? Als de puntjes heel klein 
zijn, liggen er veel op één inch, dan stijgt het 
aantal pixels per inch dus DPI. Een uitgever 
die zegt dat hij beelden aan 300 dpi wil, zegt 
eigenlijk “wij drukken aan 300 dpi”, en dat is 
een kwaliteitseigenschap van de drukpers.

In onderstaand beeld zie je twee uitvergrotin-
gen van een afdruk, de linkse heeft meer punt-
jes per centimeter dan de rechtse.

Het rechtse beeld heeft minder dpi dan de 
linkse, dat is duidelijk, de hogere resolutie 
geeft meer detail. Dus ik kan mijn printer 
instellen op 100 of 300 of 3000 dpi. En telkens 
zijn de puntjes kleiner en is het beeld scherper. 
Maar vanop normale leesafstand zijn er niet 
zoveel mensen die 300 puntjes per inch (2.54 
cm) kunnen onderscheiden. Vele geraken 
niet verder dan 250 dpi. Dus meer dan 300 
heeft niet zoveel zin, tenzij je een vergrootglas 
gebruikt. En hoe groter de kijkafstand, hoe 
kleiner de dpi mag zijn. Vanop 30 meter mag 
het beeld 1 dpi hebben, je zal dat niet zien.

Dus, dpi is een eigenschap van een afdruk. 
Je kan dus je fototoestel instellen op welke dpi 
dan ook, dat maakt geen verschil, de digitale 
beelden die het toestel maakt zullen hetzelfde 
blijven. Je kan anderzijds wel de pixelgrootte 
instellen (op 5 megapixel of 10 megapixel vb), 
en dan zal het beeld wel verschillen.

Het is een goed idee de camera in te stellen 
op de hoogste kwaliteit, dus zoveel mogelijk 
pixels en fotograferen in raw of tenminste 
jpg fine of zo. Het is zonde als je het beeld 
van je leven maakt en dan blijk je er enkel 
een technisch minderwaardige versie van te 
hebben.

Een tweede eigenschap van het digitale 
beeld naast pixelgrootte is kleurdiepte. Dat 
is een makkelijke: hoeveel kleuren zijn er 
ter beschikking? 2? 4? 256 ? 16 miljoen ? 
Vierduizendmiljard ?

Het beeld op de volgende pagina is een 
standaard jpg (zie verder). De hoeveelheid 
kleuren wordt uitgedrukt als een veelvoud van 



Digitale bewerking

 79 • Handleiding Natuurfotografie

2, dus 256 kleuren zijn 28 kleuren dus 8 bit 
kleurdiepte. Dit beeld heeft per kleur 8 bits, 
dus 256 nuances in het rood, 256 nuances in 
het groen en 256 nuances in het blauw. Het 
geel van deze magriet heeft dan volgende 
waarden: 236 voor het rood, 173 voor het groen 
en 1 voor het blauw. Er zijn dus 256x256x256 
= 16777216 kleuren mogelijk (zestien 
miljoen). Als elke kleur 8 bit mogelijkheden 
heeft noemen we het een 8-bit-beeld. Als het 
beeld per kleur 16384 nuances heeft (=214) 
dan spreken we van een 14-bit bestand. 
Zo’n bestand kan 4398046511104 kleuren 
hebben, oftewel vierduizend miljard. Dat zijn 
er vierhonderdduizend keer teveel, want het 
menselijk oog kan slechts een tiental miljoen 
kleuren onderscheiden. Op de margrieten op 
de volgende pagina zie je dat een beeld met 

slechts 256 kleuren (8 bits totaal= ongeveer 
6,4 bit per kleur)  er al behoorlijk goed uitziet! 
Dus 8 bits per kleur zijn ruim voldoende. 
Het overschot aan kleurdiepte bij +8bits 
bestanden kan worden gebruikt om bij digitale 
bewerking er eens goed in te vliegen, er is veel 
overschot dus als er wat nuance sneuvelt bij 
het optrekken van het contrast kan dat geen 
kwaad, er is genoeg. Uiteindelijk hou je dan 
een beeld over met 16 miljoen kleuren.

8.2. Beeldgrootte en af-
drukgrootte en dpi ?
Een digitale foto, dus een foto op je 
geheugenkaart of computer heeft geen 
resolutie, geen “dpi”. Dat komt omdat de pixels 
op zich geen grootte hebben, enkel een kleur. 
Tot grote verwarring natuurlijk, want men vraagt 
beelden aan 300 dpi, of een afdruk aan 200 
dpi. En hoe groot kan ik mijn foto afdrukken als 
ik een camera heb die 8 miljoen pixels haalt ? 
Terechte vragen. Stel nu eens dat je beeld een 
grootte heeft van tienduizend pixels. Als we 
het dan afdrukken op formaat postzegel dan 
zullen de pixels zelf op een bepaalde grootte 
worden afgebeeld. Bij een kleine afbeelding 

16 777 216  kleuren = 8 bits per kleur
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256 kleuren = 8 bits (= 6,4 bits per kleur)

4 kleuren = 2 bits

8 kleuren = 3 bits

16 kleuren = 4 bits

2 kleuren = 1bit 32 kleuren = 5 bits

64 kleuren = 6 bits

128 kleuren = 7 bits
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blijven die 
10.000 pixels 
klein, hoe 
groter je die 
a f b e e l d i n g 
gaat maken, 
hoe groter de 
pixels moeten 
worden om 

het hele vlak te vullen. Uiteindelijk worden de 
pixels zo groot dat ze als vierkantjes zichtbaar 
worden zoals in het beeld hieronder. In dit 

beeld staan er te weinig pixels per lopende inch 
om een scherp beeld te krijgen. Nu kunnen we 
zeggen dat de dpi te klein is geworden.

We moeten dus uitrekenen hoe groot we 
kunnen afdrukken zonder de pixels te kunnen 
zien. En vanaf 200 dpi kunnen we dat niet 

meer, de standaard speelt op veilig, namelijk 
300 dpi of 118 pixels per cm (een inch is 2.54)

Een vierkante centimeter moet dus 118x118 
pixels hebben, of 14.000 pixels. 

Ik wil een afdruk maken van 10 op 15 cm, dat 
is 150 cm², dus ik heb 14.000 x 150 = 2 miljoen 
pixels nodig. (niet veel nietwaar?)

Ik wil een afdruk op A4, dus 20 op 30 cm, 
dan heb ik 600 cm², dus 4 keer zoveel als de 
vorige vraag, dus ongeveer 8 miljoen pixels. 
Dat stelt de hele megapixelrace natuurlijk wel 
in vraag. Enkel mensen die groot afdrukken 
hebben meer pixels nodig.

De drukker vraagt een afbeelding op 300 dpi. 
Wat stuur je dan door van pixelgrootte ? Niks, 
natuurlijk, tot je de afdrukgrootte kent.

8.3. Bestandstypes
Hoe sla je je beelden op? Daar zij verschillende 
mogelijkheden voor, dat kan in jpg, in tiff, 
een een raw-formaat (vb Nef, Crw, Png,...). 
Er zijn nog veel formaten, maar dit zijn de 
belangrijkste.

Laten we met Jpg (of Jpeg) beginnen. Dat 
is een zeer veelgebruikt formaat omdat het 
de bestanden klein houdt. Het comprimeert 
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namelijk het bestand. In jpg worden pixels 
van gelijke kleur samengenomen, zodat er 
zogezegd minder pixels overblijven. Je kan 
zelf kiezen hoe sterk gecomprimeerd moet 
worden. Bij een sterke compressie worden 
veel pixels samengenomen, ook al hebben 
ze niet helemaal dezelfde kleur (foto rechts), 
terwijl bij een lichte compressie er nog veel 
pixels apart worden gehouden, maar dan is 
het bestand ook groter (foto links). Jpg in de 
hoogste kwaliteit is zondermeer af te drukken. 
Nadeel is dat je een jpg niet teveel mag openen 
en opnieuw opslaan, iedere keer als je een jpg 
opslaat gaat er wat informatie verloren.

Als je beelden in je archief hebt zitten die 
je regelmatig moet bewerken, gebruik je 
beter tiff. Dat formaat kan ook comprimeren, 
maar het gooit enkel overbodige (=dubbele) 
informatie weg (via de zip-compressie), dus je 
beeld blijft onveranderd. Nadeel is dat tiff erg 
groot is. Vooral als je nog eens de volledige 
kleurdiepte wil opslaan, bij jpg is dat voorlopig 
gelimiteerd tot 8 bits per kleur, bij tiff kan je 
ook 16 bits per kleur opslaan.

Tenslotte, of beter gezegd, om te beginnen, 
is er raw. Inderdaad, als een digitale camera 
een foto registreert, gebeurt dat in raw. Dat 
zijn namelijk de ruwe gegevens van de sensor, 
aangevuld met de instellingen van je camera. 
Dat maakt raw speciaal, die twee zaken worden 
namelijk in het bestand zelf gescheiden. De 
ruwe data verandert niet, wat je ook instelt 
van witbalans of kleurprofiel. Als je een jpg 
aanpast en opslaat ben je je origineel kwijt. 
Raw blijft altijd origineel, er plakt enkel een 

bestandje aan dat aangeeft welke instellingen 
je er op toegepast hebt. Iedere keer als je die 
raw opent, worden die instellingen ingeladen 
en toegepast. Tweede voordeel van raw, 
aangezien het meestal (veel) meer kleurdiepte 
heeft kan je zwaarder ingrijpen in je beeld 
met toch een aanvaardbaar eindresultaat. 
Donkere schaduwen hebben in raw dikwijls 
nog vrij veel detail, dat echter in een 8-bits 
beeld overboord is gegooid. In 10 of 12 bits is 
dat detail nog zichtbaar te maken. Ook als je 
een stopje over of onderbelicht hebt kan dat 
vrij goed worden hersteld, niet zo in 8 bits.

Vandaar dat veel professionele fotografen in 
raw werken, vooral zij die nog nabewerking 
toepassen. De mogelijkheden zijn veel groter 
achteraf en als je je beelden verknoeit omdat 
je onervaren bent of je instellingen op de 
camera verkeerd waren (zoals de witbalans), 
kan je achteraf altijd terug. Aan je ruwe 
bestand verandert niks.
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Let wel, Een totaal verkeerde belichting, een 
beeld dat niet scherp is, per ongeluk een veel 
te hoge ISO gekozen,... dat is achteraf niet op 
te lossen. 

8.4. Een veelgebruikte 
werkwijze
Er zijn veel  verschillende manieren om je beeld 
te optimaliseren van opname tot drukwerk. 
Ik doe hier mijn methode uit de doeken, die 
wordt vrij veel gebruikt. Maar uiteraard heeft 
iedereen zo zijn of haar eigen voorkeuren of 
andere programma’s. Er zijn dus veel variaties 
mogelijk.

Eerst dit, als je als eindresultaat een prachtig 
beeld wil, moet je starten met een beeld dat 
op zich al erg goed is. De belichting moet  
goed zijn, het beeld moet indien gewenst 
haarscherp zijn. Een goede compositie, visie, 
etc... zijn nodig. Het is een fout te denken dat 
je van een slecht beeld een goed beeld kan 
krijgen. Een slechte strategie is eveneens een 
heleboel foto’s te maken in de hoop dat er 
een goede tussenzit. Beter is te werken aan 
die ene goede foto. Uiteraard kan het zijn dat 
de omstandigheden suboptimaal zijn en dat 
veel foto’s maken de enige methode is nog 
iets toonbaar te maken. Maar dan enkel in 
noodgevallen.

Voor het beste resultaat werk je in raw. Dit 
is de onverwerkte data, en hiermee heb je 
de meeste mogelijkheden. Hoewel je toestel 
er een witbalans, voorkeuren qua contrast 
en kleur e.d. aan koppelt, veranderen die 
het beeld niet. Dit in tegenstelling tot andere 
formaten waar die aanpassingen definitief 
zijn. Mensen die om een of andere reden 
rechtstreeks in jpg werken kunnen later dit 
hoofdstuk terug aanpikken.

Het eerste wat we moeten doen met 
een raw-beeld is dat omzetten naar een 
standaardformaat, dat zal meestal tiff of jpg 
zijn. Hiervoor hebben we een raw-convertor 
nodig. Er is meestal een basisversie met 
je fototoestel meegeleverd, er zijn ook 
programma’s te koop zoals Nikon Capture, 
Lightroom, Aperture en ook Photoshop kan er 
weg mee. Gimp helaas nog niet (2008).

Die raw-convertor zal op die ruwe data 
allerlei instellingen toepassen, deze hebben 
betrekking op heel het beeld. De belichting 
bijstellen, de witbalans, de niveaus, schaduwen 
oplichten, verscherpen, bijsnijden, horizon 
rechtzetten, kleuren versterken,..maar ook 
vignettering wegwerken, vlekjes verwijderen. 
Tegenwoordig worden de raw-convertors 
gesofisticeerder en kan je aanpassingen ook 
op een gedeelte van het beeld toepassen. Het 
wegclonen van storende elementen en andere 
pixel-gerelateerde aanpassingen vragen nog 
steeds een programma zoals Photoshop of 
Gimp.

Het leuke aan het aanpassen van een 
raw-beeld is dat dat non-destructief is, het 
origineel beeld verandert zoals gezegd niet. 
De aanpassingen worden apart opgeslagen 
zodat  je altijd terug kunt naar het origineel. 
Een goeie fotograaf houdt dus altijd zijn raw-
bestanden.

Stap 1 : de selectie

Elke stap is belangrijk, maar hier loopt al veel 
mis. De manier die ik gebruik is dat ik eerst een 
negatieve selectie doe, alles wat niet scherp 
is of op een of andere manier technisch niet 
goed (en niet goed te krijgen) vliegt er zonder 
al te veel traantjes uit. Ik kan niks doen met 
mislukte beelden, dus ik hou ze niet bij.

Tweede stap is de positieve selectie, ik duid 
aan welke ik wil houden. Als ik een aantal 
gelijkaardige beelden heb kies ik op gevoel 
de mooiste. Het helpt als je dit doet een paar 
maanden na het fotograferen, dan heb je 
emotioneel afstand genomen. Anders moet 
je  later toch nog eens selecteren, en dat is 
dubbel werk.

Derde stap is de rest weggooien, enkel de 
superselectie blijft over: technisch perfect 
en de beste van elke reeks. En als je niet 
kan kiezen wat de beste uit een serie is, kies 
dan willekeurig. Het heeft geen zin van 10 
ongeveer dezelfde beelden bij te houden, laat 
staan allemaal een voor een te bewerken. En 
nog erger, die ook allemaal te laten zien aan 
een publiek !
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Stap 2 : raw-conversie

De basisbewerkingen in het omzetten van het 
ruwe bestand naar tiff of jpg is de witbalans 
controleren, het contrast aanpassen, 
schaduwen oplichten en het beeld verscherpen 
indien nodig. 

De witbalans is over het algemeen vrij correct. 
Op je toestel kan je de automatische witbalans 
kiezen (werkt redelijk goed), of naar gelang 
de omstandigheden kiezen voor kunstlicht, 
flitslicht etc.. Beste is een meting doen op 
een wit kaartje (lees de handleiding hiervoor), 
dat wordt bij Nikon een preset genoemd. Dan 
is de witbalans zeker juist als dat nodig is, 
maar je moet dat wel iedere keer als het licht 
verandert aanpassen. Je kan ook af en toe een 
wit kaartje fotograferen en dit als referentie 
gebruiken in je conversieprogramma. Let 
vooral op in omstandigheden met licht dat 
gekleurd is zoals in bossen, waar veel groen 
licht door de boomkruinen komt.

Schaduwen oplichten kan je doen met functies 
als D-lighting en dergelijke. Overdrijf hier niet 
mee, want een te vlak contrast is niet mooi. 
Ook het versterken van kleuren kan mooi 
zijn, indien subtiel toegepast en indien het 

beeld dat vraagt. 
E x p e r i m e n t e e r 
en overdrijf, maar 
gebruik uiteindelijk 
de meer subtiele 
a a n p a s s i n g e n . 
Een leuke is 
de belichtings-
a a n p a s s i n g , 
vooral de recente 
camera’s maken 
beelden die indien 
wat verkeerd 
belicht, toch nog 
kunnen gered 
worden. Dikwijls 
zal bij bijvoorbeeld 
onderbe l icht ing 
de ruis flink 
toenemen, maar 
de beelden zijn 
nog opmerkelijk 
goed bruikbaar. 
Bij overbelichte 

beelden zal het er wat van afhangen, dikwijls 
zijn de lichte delen detailloos wit geworden, en 
dat stoort erg. Een detailloze zwarte schaduw 
lijkt minder op te vallen. In elk geval komt hier 
een van de belangrijkste voordelen van raw 
ter sprake, de kleurdiepte (voor elke kleur in 
een 8 bit beeld, staan er 250.000 in een 14 
bits). Dit ‘overschot’ aan gegevens laat toe 
flink aan het bestand te sleuren. Je mag al 
eens verkeerd sturen als de rijweg 10 meter 
breed is, bij 2 meter is dat problematischer. 

Onscherp masker kan je ook al toepassen 
in raw. Het is een wat vreemde term die nog 
dateert van de donkere kamer. Het doet het 
beeld scherper lijken (terwijl het dat natuurlijk 
niet is). Dat wordt verderop besproken. Pas 
het in elk geval pas op het laatste van de 
bewerking toe.

Stap 3 : bewerken in Adobe Photoshop of 
Gimp

Als je het raw-beeld omgezet hebt naar 
een tiff of jpg, of je werkt rechtstreeks in die 
bestanden kan je het beeld nog wat bijwerken 
in een fotobewerkingsprogramma. Ik zal hier 
Photoshop laten zien omdat het het meest 
gebruikte programma is, maar ik vermeld 
er telkens ook de functie in Gimp bij omdat 
dat gratis is. Op deze stap gaan we op de 
volgende pagina’s in.

Stap 4 : opslag van beeld

Tegenwoordig is er geen discussie meer 
over wat de beste opslagmethode is. Harde 
schijven zijn de beste oplossing. Maar vergeet 
niet (en laat het me nog eens in je oor roepen 
VERGEET NIET) backups te maken. Die 
maak je op een externe harde schijf die je 
vervolgens uitschakelt en afkoppelt van de 
pc en de stroombron. En als je foto’s je erg 
veel waard zijn maak je een derde kopie 
die je in een ander gebouw bewaart. Ik heb 
verschillende kopieën van zowel mijn raw-
beelden als mijn eindbewerkingen in tiff. Dat 
ziet er als volgt uit :

1: Raw-: originelen op interne harde schijf op pc 
2de kopie op externe harde schijf op bureau, 
wordt meteen gemaakt bij overzetten  
van geheugenkaartjes bij thuiskomst 
3de kopie, wordt tweewekelijks gemaakt op 
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een externe harde schijf die op een andere 
locatie wordt bewaard.

Idem voor de tiffs (drie kopies). Vervolgens 
staan alle beelden nog eens online op onze 
server in Brussel in jpg maximale kwaliteit.

Op het moment dat ik deze tekst typ, kijk ik 
met enige verbittering naar een stapeltje van 
tot nu toe 6 gecrashte harde schijven met 
enkele moeilijk vervangbare beelden. Het 
zou duizenden euro’s kosten die te redden, 
een back-up is veel en veel goedkoper. Dat 
stapeltje herinnert me er elke dag aan. Maak 
die back-up vandaag nog.

Stap 5: iets doen met beeld

Parkeren op bloemrijke bermen om velduilen te 
fotograferen op of kwetsbare graslanden gaan 
platstampen om een orchidee of sprinkhaan 
in beeld te brengen, het is een leuke hobby 
maar het brengt verantwoordelijkheden 
met zich mee. Je kan de impact die je als 
natuurfotograaf sowieso hebt op natuur 
ten dele compenseren. Veel kleinere 
organisaties zoeken beeld om hun werking 
te ondersteunen. Krantjes van afdelingen van 

Natuurpunt, de JNM, de Zoogdiervereniging, 
Vogelbescherming Vlaanderen,... Stuur ze 
indien gevraagd vooral je mooiste beeld op. 
Hoe meer mensen overtuigd zijn van hoe 
mooi de natuur wel is, hoe meer ze bereid zijn 
er iets voor te doen.  

Nu gaan we in op het aanpassen van het 
beeld.

8.5. Niveaus
Een eerste is het contrast aanpassen. Dat 
gebeurt bij voorkeur in raw, maar de manier 
waarop is net hetzelfde. Je kiest Niveaus in 
het menu Beeld>aanpassingen>niveaus ofwel 
Ctrl+L (Gimp : Gereedschap>kleur>niveaus). 
Je krijgt dan een histogram te zien (zie ook p 32). 
Nu kan je in Niveaus dat histogram aanpassen 
zodat het contrast van het beeld beter past bij 
wat je in gedachten had. Schuif daarvoor met 
de driehoekjes onderaan het histogram. Als 
je het witte driehoekje rechtsonder naar het 
midden schuift zullen delen van het beeld die 
lichtgekleurd zijn nog lichter worden. Als je 
het zwarte driehoekje linksonder naar binnen 
sleept zullen de donkere delen donkerder 
worden. Het driehoekje in het midden maakt je 
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beeld helemaal lichter of donkerder, afhankelijk 
van welke richting je hem sleept. Zorg dat 
‘preview” aangevinkt staat, zo zie je meteen 
wat er gebeurt. Als je met die driehoekjes 
hebt gewerkt, kan je beeld er een stuk frisser 
uitzien. Opnieuw het histogram tevoorschijn 
toveren laat dan zien waarom. Aangezien de 
pixels nu verdeeld zijn tussen wit en zwart en 
niet meer tussen lichtgrijs en donkergrijs is het 
contrast sterk verbeterd. Uiteraard doen we dit 
niet bij alle beelden, enkel waar dit nodig is. 
Als niveaus niet helemaal doet wat je ervan 
verlangt, en je wil fijner werken, kan je met 
curven werken (ctrl+m), maar dat valt buiten 
het bestek van dit boek.

8.6. Vlekjes wegwerken
In een digitaal beeld zijn er dikwijls wel wat 
vlekjes weg te werken: stofjes op de sensor, 
een puistje op een gezicht, een storend vlekje 
in voor- of achtergrond, etc. Nu komen we op 
het terrein van beeldmanipulatie. Zolang dat je 
trouw blijft aan het beeld is het voor de meesten 
ok. Een storend elementje wegwerken is de 
grens.

Ik zal uitleggen hoe je kleinere storende 
elementen wegwerkt zoals vlekjes. Het 
makkelijkste gaat dat met de kloonstempel. 
Het principe is eenvoudig, je neemt 
een stukje van de foto met een 
gelijkaardige kleur en structuur 
en je stempelt dat over de vlek. In 

Photoshop klik je in de gereedschapslijst op 
het icoontje kloonstempel. Het eerste wat je 
nu moet doen is op een plaats gaan staan 
met je cursor die erg lijkt op de plaats waar 
het vlekje staat, meestal is dat vlakbij. Dan 
hou je de Alt-toets ingedrukt en klik je met 
de linkermuistoets. Vervolgens laat je ALT 
los en klik je op de vlek. Je kan zien waar 
het programma het origineel haalt, daar staat 
namelijk het plusteken. Onder het rondje 
wordt de vlek weggewerkt. Je kan de grootte 
en zachtheid van de cirkel aanpassen door op 
de rechtermuisknop te klikken. Ook hier weer 
is veel proberen aangewezen.

Een tweede mogelijkheid is de healing brush 
(icoontje lijkt op een pleister). Soms werkt dit 
prachtig, vooral bij egale ondergronden. Een 
plaats aanduiden waar hij een origineel moet 
halen is hierbij niet nodig, dus dat gaat sneller.

In Gimp is het zeer 
gelijkaardig, zelfs de 
icoontjes lijken op elkaar. 
Hier moet je echter de Ctrl-
toets gebruiken om een 
origineel plekje te kiezen.

Zo werk je heel je beeld af, elk vlekje en storend 
element kan je op die manier verwijderen.

8.8. Horizon rechtzetten
Nog een kort stukje over hoe je beeld recht te 
zetten. Let wel, dit doe je beter als je de foto 
aan het maken bent. Dergelijke aanpassingen 
zijn noodoplossingen. In Photoshop is het 
alvast makkelijk. Ga in het gereedschapvenster 
naar de eyedropper (een druppeltellertje), klik 
op de rechtermuisknop en kies de meetlat 
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(ruler tool). Trek nu een lijn op de horizon. 
Die lijn zal scheef liggen, anders zou je je 
beeld niet moeten aanpassen. Vervolgens ga 
je naar Beeld>roteer beeld>willekeurig. Het 
programma berekent zelf de hoek, op OK 
klikken en je beeld is aangepast. Vervolgens 
het gereedschapje bijsnijden kiezen en het 
beeld croppen tot de witte hoeken verdwenen 
zijn.

8.9. Verscherpen
Verscherpen is bijna een wetenschap op zich. 
Er is op het internet een heleboel informatie 
over te vinden. We gaan hier een beproefde 
en vrij eenvoudige methode toepassen. 
Verscherpen doe je op het laatste, nadat 
alle andere bewerkingen zijn afgelopen, dat 
geeft het beste resultaat. In principe zou 
je met kwaliteitsobjectieven niet hoeven te 
verscherpen, maar de praktijk leert dat een 
lichte verscherping het beeld dikwijls wel ten 
goede komt. Subtiel toepassen is ook hier 
weer het devies, zeker als het beeld groot zal 
worden gebruikt. Als het doel een website 
is kan iets meer worden verscherpt. Maak 
je echter geen illusies, een onscherp beeld 
zal nooit scherp worden. Dat komt omdat bij 
verscherpen de overgangen tussen grijstinten 
worden geaccentueerd, als de overgangen 
wazig zijn lukt het niet. Het programma zal 
namelijk de donkere kant verdonkeren, en de 
lichte kant van de grens nog lichter maken. 
Een bestaande grens wordt als het ware met 
een eyeliner geaccentueerd. Dat is goed te 
zien aan het onderste detailbeeld. Wees dus 

Hieronder twee voorbeelden,  een licht 
verscherpte rand van een bloemblaadje en 
een (te) sterk verscherpte rand. Hier wordt 
duidelijk wat er gebeurt. De donkere kant 
van de rand wordt nog donkerder gemaakt 
en de licht kant lichter. Echt scherper wordt 
het beeld niet..
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voorzichtig met verscherpen, het effect is al 
snel overdreven.

Om te verscherpen gaan we naar Filter > 
Verscherpen > Onscherp masker. (een wat 
vreemde term die nog stamt uit de tijd van de 
donkere kamer.) Als je hierop klikt krijg je een 
beeld als dit.

Nu moet je drie getallen invullen. Het eerste 
geeft de sterkte aan, dus hoger dit percentage 
hoe zwaarder de verscherping. Ergens 
tussen de 60 % en 120 % is veel gebruikt.  
Het tweede is straal (radius). Hoe hoger, hoe 
breder het effect te zien zal zijn. Voor grote 
prints moet dit klein worden gezet, voor 

webgebruik mag het iets breder. Maar steeds 
in de grootte-orde van enkele pixels, tussen 
1 en 4.

Tenslotte is er Treshold, hoe lager dit getal 
hoe sterker het effect. Dit geeft aan wat moet 
beschouwd worden als een grens, gelden zeer 
naburige tinten ook als grens (treshold=0), of 
moeten de kleuren en tinten erg verschillend 
zijn (treshold =10). Bij beelden met zachte 
subtiele kleuren zet je dit hoger dan bij 
beelden met harige beesten. Enkele bruikbare 
instellingen zijn vb universeel= 85,1,4; web= 
200,3,0 ; zachte kleuren = 150,1,10; landschap 
= 120,1,3. 

8.9. aRGB of sRGB ?
Een vraag die dikwijls terugkomt, in welk 
kleurprofiel moeten we werken. Het is helaas 
niet zo simpel te beantwoorden. Het hangt 
af van het doel van je beelden. Algemeen 

wordt aangenomen dat voor drukwerk aRGB 
het meest aangewezen is. Aangezien weinig 
browsers hiermee overweg kunnen wordt 
voor webgebruik sRGB aangeraden. Als je 
in Raw werkt kan je achteraf kiezen, want het 
kleurprofiel is perfect te veranderen.

In sRGB zitten ook minder groentinten, 
zodat sommigen het afraden om in sRGB 
te werken. Voor fotografie van personen of 
stadsgezichten is sRGB wel prima. In elk 
geval zou je je beelden moeten omzetten naar 
sRGB als je beelden online zet. Uiteindelijk 
zijn er niet zoveel mensen die het verschil 
zien, tenzij je de twee versies naast elkaar zet. 
Er zijn belangrijker dingen aan een beeld.

8.10. Gewiste bestanden 
redden
Het gebeurt dat je een beeld of zelfs een 
hele geheugenkaart wist, terwijl dat niet de 
bedoeling was. Nu is er goed nieuws, het 
beeld is immers niet weg. Je kan een harde 
schijf en geheugenkaart zien als een grote 
ladenkast, met een fichebak die aangeeft in 
welke lade wat zit. Een beeld wissen is niet 
anders dan de fiche uit de fichebak halen. Zo 
denkt de camera of computer dat de lade leeg 
is en schrijft er iets over indien de plaats nodig 
is. Een kaart of schijf wissen is niet meer 
dan de fichebak leegmaken. Opletten, want 
formatteren is afhankelijk van hoe het gebeurt 
wel redelijk definitief.

Er zijn programma’s die de fichebak opnieuw 
kunnen samenstellen door alle lades af te 
lopen en te kijken wat erin ligt. Afhankelijk van 
de grootte van de kaart of schijf duurt zoiets 
uren of dagen, maar je hebt je beelden terug. 
Daarbij is de originele bestandsnaam wel 
weg, want die stond op de fiche. Voorwaarde 
is ook dat je na het wissen niks meer op de 
kaart hebt gezet.

Een gekend programma is Smart Recovery op 
www.pcinspector.de. Het is gratis en zelfs in 
het Nederlands te downloaden !  Een tweede 
optie is Recuva http://www.recuva.com.



hoofdstuk 9  •  STREVEN NAAR 
PERFECTIE

In dit hoofdstuk :

 ► Beter één goed beeld dan honderd middelmatige kiekjes

 ► Fantastische natuurfotografen zijn zo niet geboren.

 ► Zet een hoge ambitie, en werk tot je hem hebt waargemaakt
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In dit korte hoofdstuk nog wat extra tips voor 
als je het gevoel hebt al dit voorgaande al 
te kennen. Als je al de vorige hoofdstukken 
kan toepassen ben je wellicht een meer dan 
gemiddeld natuurfotograaf. Op fora krijg je 
schouderklopjes voor je werk. Je onderwerpen 
staan er scherp en goed belicht op. Je werkt 
met de betere objectieven en men ziet je zelden 
zonder statief. Je past de compositieregels 
nauwgezet toe, houdt rekening met 
afdruktechniek, een reflectiescherm is steeds 
binnen handbereik.

Heel veel natuurfotografen, wellicht de 
meesten blijven steken in dit stadium. En dat 
is prima, want zoals gezegd is dit een meer 
dan behoorlijk niveau. Als ik een workshop 
geef heb ik maar zelden mensen die deze 
gewone basistechniek onder de knie hebben. 
Ik wil daarom nog eens duidelijk maken dat je 
de voorgaande hoofdstukken echt goed moet 
beheersen voor je aan de volgende stap denkt: 
nog beter worden en jezelf onderscheiden van 
de rest.

Wat wil dat zeggen, nog beter worden? Nog 
scherper fotograferen dan een ander? Nog 
zeldzamere soorten fotograferen? De velduil 
die al 10.000 keer is gefotografeerd nog iets 
dichter in beeld krijgen dan de rest het al heeft 
gedaan? Het kan, het hangt ervan af wat jij 
wil. Mijn definitie van een goede fotograaf is 

het volgende. Als ik op het net surf of in een 
tijdschrift blader en naar wat foto’s zit te kijken, 
en op een gegeven moment valt mijn mond 
open van verbazing, dan is het beeld gemaakt 
door een goede fotograaf. Als die persoon nog 
zo’n beelden blijkt gemaakt te hebben, is die  
zeer goed. En als die fotograaf zo’n beelden 
met grote regelmaat maakt, is hij bij de beste 
die er zijn.

Dat is de definitie van een superbeeld, een 
beeld dat je van je stoel slaat. Een beeld dat 
zowel je grootmoeder kan beroeren als een 
professionele natuurfotograaf. Dat is geen 
middelmatig beeld van een erg zeldzame soort. 
Dat is evenmin een beeld waar erg veel werk 
in gegaan is. Ook geen beeld gemaakt met de 
laatste nieuwe zoveelmegapixelcamera met 
een lens met gouden of rood randje.

Erg goede fotografen zijn daar niet zo mee 
bezig, die werken met om het even materiaal 
als het moet. Het is leuk als de objectieven 
een beetje lichtsterk en scherp zijn, maar een 
goede fotograaf maakt met bijna elk materiaal 
leuke beelden.

Dat komt door visie. Zij gebruiken een standpunt 
of een beeldhoek die je niet zou verwachten 
bij dat onderwerp. De kleuren spatten van 
het scherm of zijn net heel ingetogen. De 
scherptediepte is perfect gekozen. Alles klopt. 
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Je kan je ogen niet afhouden van dit beeld. Je 
mag er bijna zeker van zijn dat dit beeld niet 
toevallig tot stand is gekomen. Een goede 
fotograaf heeft dikwijls een beeld in zijn hoofd 
en dan ook de technische bagage en het 
geduld om dat beeld ook om te zetten in een 
gelukte foto. 

Over dat geduld wou ik het nog even hebben.  
Veel mensen denken dat een natuurfotograaf 
iemand is met een oneindig geduld, urenlang 
wachtend op dat vogeltje. Wel... ja en neen.  
Veel dieren hebben zo hun gewoontes en 
daar kan je op anticiperen. Wachten op licht 
of windluwte kan wel eens gebeuren, maar 
met een beeld in je hoofd wacht je tot de 
omstandigheden ideaal zijn om net dat beeld 
te maken. Als er al eens mensen met me 
meekomen verbazen die zich dat ik dikwijls 
wacht, op een wolkje bijvoorbeeld. Of tot de 
zon lager staat. Als ik een mogelijkheid zie 
een mooi beeld te maken zal ik niet zo snel 
vertrekken. Vandaar dat ik zelden iemand 
meeneem of desnoods een andere goede 
fotograaf.

Ben ik geduldig dat ik op windluwte wacht? 
Neen, ik geniet van het buitenzijn, en ik 
probeer het wachten te beperken door de 

omstandigheden in de hand te hebben door 
bijvoorbeeld windschermen mee te nemen. 
Ik heb diffusorschermen mee als er weinig 
wolkjes zijn. Ik heb reflectieschermen mee 
als het licht hard is of ik in tegenlicht werk. 
Ik heb standaard wat stokjes mee om 
wiebelende bloemetjes mee te blokkeren... Ik 
ben dus niet geduldig. Ik probeer zo efficiënt 
mogelijk te werken. Bovendien probeer 
ik de omstandigheden zoveel mogelijk te 
controleren. Bij schuilhutfotografie zorg ik dat 
de vogels op de voor mij ideale plaats gaan 
zitten. Professionals gaan niet zomaar wat 
zitten wachten om te zien wat er opdaagt, ze zijn 
voorbereid, ze hebben de locatie voorbereid 
en weten wat ze kunnen verwachten. Uiteraard 
kan het allemaal tegenvallen of daagt er een 
leuke verrassing op, maar steeds wordt er 
gericht gewerkt.

Het mag duidelijk zijn dat het maken van erg 
goede beelden geen kwestie van toeval is. 
Frans Lanting, Vincent Munier, Arte Wolfe, 
Jim Brandenburg en anderen hebben goede 
en dure toestellen, maar maken in dezelfde 
omstandigheden met hetzelfde materiaal 
betere beelden dan ieder van ons. Dat heeft 
te maken met ervaring, talent en vooral 
perfectionisme.
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Geen enkele van deze mensen is geboren als 
ultieme natuurfotograaf. Sommige volg ik al 
bijna 30 jaar. Ik kan je verzekeren dat de eerste 
beelden van Frans Lanting in Grasduinen niet 
te vergelijken zijn met wat hij nu maakt. Hij 
was toen weliswaar bij de betere (het niveau 
lag toen in het algemeen een stuk lager), maar 
het is onvergelijkbaar met zijn latere werk. 
Hetzelfde verhaal voor de anderen. Ze worden 
altijd maar beter en beter. Hoewel ze al lang 
beschouwd worden als erg goede fotografen 
zijn ze nooit tevreden. Steeds blijven ze 
zoeken naar nieuwe invalshoeken, andere 
manieren om dezelfde onderwerpen beter of 
verrassender in beeld te brengen. Dat leidt tot 
al dan niet gelukte experimenten. Maar zonder 
proberen ga je niet vooruit.

Ik kan meestal erg snel zeggen of iemand een 
goede fotograaf wordt. Dikwijls is dat iemand 
met een beetje talent, maar bereid om te 
werken en blij met elke tip die hij of zij krijgt. Ik 
kan meestal ook snel zeggen of iemand nooit 
een goede fotograaf wordt. Zij die geen tips 
meer nodig hebben (“jaja, het zal wel”), zij die 
van zichtzelf vinden dat ze erg goed bezig zijn. 
De grootste lawaaimakers op fora die zelden 
een gemiddeld niveau halen.

Een manier die ikzelf toepas om te verbeteren 
is de allerbeste beelden die ik kan vinden 
verzamelen, en tussen het gewone werk door 
die proberen na te maken. Niet omdat ik vind 
dat je alles moet kopiëren, maar omdat je zo in 
het denkproces komt van de groten. Je ziet hoe 

zij het licht hebben gezien. Welke technieken 
zij hebben toegepast om het beeld in hun hoofd 
te maken. Het is soms verrassend moeilijk een 
bos met varentjes goed in beeld te brengen, of 
een kikkeroog, een voorbijzwemmende vis of 
een dromerige heide. Maar op die manier heb 
ik veel truuks geleerd. Niet door blindelings 
naar het diafragma en sluitertijd te kijken die 
bij de foto staan, daar heb ik nog nooit iets aan 
gehad, maar wel door de visie te leren zien die 
in de foto verscholen zat.

En als het je lukt de foto na te maken, beschouw 
het als een eerbetoon aan de oorspronkelijke 
fotograaf. Vermeld hem als componist van het 
door jou uitgevoerde werk.

Kortom, beter worden kan alleen door eerst 
technisch perfect te worden. Door veel te 
fotograferen (onderzoekers beweren 10.000 
uur), door niets als vanzelfsprekend te vinden, 
door niet snel tevreden te zijn, door kritiek te 
vragen en vooral te aanvaarden. Door licht 
te leren zien, door compositieregels toe te 
passen en te negeren, door je onderwerp op 
15 verschillende manieren te benaderen, door 
te leren van de groten, door je af te vragen hoe 
het beter kan. Want het kan beter, het kan àltijd 
beter. Dat besef maakt de besten.

Veel succes ! Ik kijk vol verwachting uit naar 
het resultaat.

Rollin
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Conclusies : tips op een rij

In dit laatste deel overlopen we nog even wat 
dient te gebeuren om in de natuurfotografie 
ongekende hoogtes te bereiken

1. Bepaal je ambitie en doel

Het heeft geen zin het duurste materiaal te 
kopen en de beste natuurfotograaf van het 
universum te willen worden, als je enkel in de 
vakantie een tweetal weken kan fotograferen. 
Omgekeerd is het jammer als je fotografeert 
voor een krantje of tijdschrift dat het brede 
publiek probeert warm te maken voor de 
natuur, terwijl je met een wegwerpcamera 
werkt en geen moeite wil doen om echt iets 
van je beelden te maken. Probeer dus het doel 
waar je beelden voor dienen, de tijd die je erin 
steekt en het gebruikte materiaal op elkaar af 
te stemmen.

2. Haal alles uit je materiaal

Al te vaak, meestal zelfs, lopen fotografen 
met een overdaad aan materiaal rond, zijn 
ze steeds op zoek naar het nieuwste (of 
alleszins dromen ze ervan) zonder dat ze al 
het maximum uit hun huidige materiaal halen. 
Leer eerst degelijk fotograferen voor je zwaar 
investeert. En als je denkt dat je degelijk kan 
fotograferen, vraag dan ongezouten mening 
op fora. Als je veel materiaal hebt omdat dat 
je hobby het verzamelen van objectieven 
is, is dat natuurlijk ook OK. Maar dan ben je 
verzamelaar, geen fotograaf

3. Koop niet teveel, maar evenmin te 
weinig

Laat me niet gezegd hebben dat alles kan 
met elke compactcamera van een onbekend 
Koreaans merk. Je hebt geen objectieven 
van duizenden euro’s nodig om fantastische 
beelden te maken, maar investeer in het 
begin in de middenklasse : een degelijke 
body, een degelijke groothoek (van welk merk 
dan ook), wat tussenringen, een 300 mm 
met 1,4 convertor, een degelijk statief, een 
reflectiescherm en een macro van ongeveer 
100 mm. Hiermee kan je jaren verder. Zoek 
tweedehands bij mensen die altijd het nieuwste 
willen hebben.

4. Gebruik je statief voor elk beeld 

Maak er een gewoonte van dat als je 
fotografeert met als doel topbeelden, je statief 
te gebruiken. Uiteraard kan je voor feestjes 
of losse kiekjes gewoon zo werken. Maar de 
kwaliteit van je beelden verbetert merkelijk als 
je een statief gebruikt.

5. Gebruik je diafragma om de 
scherptediepte te regelen

De scherptediepte is een cruciale factor 
van een beeld, je kan je onderwerp isoleren 
of net in zijn omgeving plaatsen. Zowel in 
macro-, tele-, landschapsfotografie is het 
cruciaal die scherptediepte bewust te bepalen. 
Experimenteer zoveel mogelijk met dat 
diafragma, kijk thuis wat het beste is, probeer 
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te zien welke scherptediepte tot welke sfeer 
leidt.

6. Je kan zoomen met je voeten, de 
zoom op je lens bepaalt de beeldhoek

Net als met het diafragma niet gebruikt wordt 
voor de belichting, zullen doorgewinterde 
fotografen hun zoom niet steeds gebruiken om 
iets dichter te halen of meer in beeld te brengen 
vanuit hetzelfde standpunt. De beeldhoek zelf 
bepaalt in belangrijke mate de sfeer van het 
beeld. Hetzelfde onderwerp gefotografeerd 
met een 17 mm, een 70 mm of een 210 mm 
op een manier dat die even groot in beeld staat 
geeft een heel ander beeld. Leer dat effect 
gebruiken om te vertellen wat je wil. Uiteraard 
kan je zoomen om te zoomen, maar weten hoe 
je met beeldhoeken werkt is belangrijker.

7. Kijk niet neer op basistechniek

Veel fotografen vinden van zichzelf dat ze goed 
bezig zijn. Ik krijg redelijk wat van die mensen in 
mijn opleidingen. Meestal zijn ze verkeerd. De 
meesten zijn niet in staat een mogelijke over- 
of onderbelichting op voorhand in te schatten 
of zelfs maar een beeld ècht scherp te krijgen 
in minder dan ideale omstandigheden. En de 
mooiste foto’s maak je bij zacht licht of slecht 
weer. Werk aan je basistechniek !

8. Werk door tot het goed is

Iets wat veel mensen vergeten is dat het steeds 
beter kan. Je vindt een prachtige paddenstoel. 
Volgens de regels van de kunst leg je je 
neer,  standpunt ooghoogte, rijstzak, perfecte 
techniek. Foto gemaakt en weer verder. 
Besef dan dat je niet alles uit deze situatie 
hebt gehaald. Negen van de tien fotografen 

die hierlangs zouden gelopen zijn zouden 
dezelfde foto hebben gemaakt. Blijf liggen, 
kijk goed hoe het beter kan. Is het met een 
andere lichtinval niet beter, kan het niet met 
een ander standpunt? Als je jezelf een 20 cm 
meer naar links of rechts verschuift verandert 
de achtergrond wellicht al, is dat niet beter. 
Moet die tak in de achtergrond niet weg ? Moet 
dat blaadje in de voorgrond niet wat dichterbij 
het onderwerp, of net verder ? Blijf werken tot 
je er alles hebt uitgehaald.

9. Werk in projecten

De aller- allerbesten werken in projecten, ze 
fotograferen een heel jaar niet anders dan enkel 
een bepaald onderwerp. En dat is niet voor 
niks. Op die manier leren ze het door en door 
kennen, en vooral, worden ze erg goed in net 
het fotograferen van dat. Als je constant alles 
tegelijk wil doen wordt je nergens echt goed 
in. Een bloem hier, een zwam daar, een vogel 
ginder. Hou je een hele tijd bezig met enkel 
bloemen, of enkel beeklandschappen, of enkel 
pissebedden. Zoek alle foto’s op die je hiervan 
kan vinden, kijk hoe dat is gedaan. Probeer 
dit zelf. Je zal hier erg goed in worden. En 
uiteindelijk, als je erg goed beeklandschappen 
kan fotograferen, zal je dat helpen bij alle 
landschapsfotografie en bij uitbreiding alle 
onderwerpen die je fotografeert. 

10. Leer je beelden digitaal verbeteren

Heel dikwijls is het zo dat het beeld 
digitaal kan verbeterd worden in een 
fotobewerkingsprogramma. Meestal is dat 
subtiel, maar toch duidelijk. Wat trekken aan 
het contrast, een opgelichte schaduw,.. Van 
een goed beeld kan je een perfect beeld 
maken. Dit sluit aan bij tip 8. Werk door tot het 
goed is, en werk thuis door aan de pc

11. Werk samen met anderen

Fotografie moet leuk blijven. Vroeg opstaan, 
met statieven sleuren, in het slijk liggen. Dat 
lukt allemaal beter als je met twee of drie 
fotografen samen op stap bent. Spreek af 
met anderen en vorm een groepje. En door 
samen te werken en elkaar tips te geven ga je 
tweemaal zo snel vooruit dan als je alleen blijft 
prutsen.
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Rollin

Ik begon in 1982 met natuurfotografie toen ik 
na lang zeuren een reflexcamera mocht kopen 
na mijn eerste goede rapport in jaren, een 
Canon Ae1. Jaren van onwaarschijnlijk prutsen 
volgden, met de ene slechte en zeer goedkope 
zoomlens na de andere.

Begin jaren ‘90 begon ik stilaan meer op te 
trekken met een vriend, mentor en goede 
natuurfotograaf Hugo Willocx. Pas toen 
werd duidelijk dat een goede foto geen extra 
objectieven, maar wel extra werk vraagt. Het 
kostte me nog eens tien jaar (talent heb ik 
niet, maar ik hou wel vol!) om een voldoende 
niveau te bereiken om de volgende grote stap 
te zetten. 

In 2004 richtte ik samen met Yves Adams 
Vilda op. Een klein fotobureautje dat het 
moest hebben van poëtische beelden en een 
supergoede service. Intussen zijn we met 5 
fotografen en komen we zelfs uit de kosten.

Voor mij stond en staat altijd de liefde voor 
de natuur voorop. Van zeearenden over 
ringmussen tot pissebedden en korstmossen, 
ik vind dat allemaal even mooi en kan vol 
verbazing een uur door de camerazoeker naar 
mijn mede-aardbewoners zitten kijken. Het 
eerste wat ik naar het schijnt deed toen ik kon 
lopen was aan bloemetjes snuffelen en achter 
vlinders hollen. Mijn ouders hebben daar 
naar hun zeggen geen verdienste aan, het zit 
er gewoon in van de geboorte. En fotografie 
is mijn manier om die passie met anderen te 
delen.

Als docent ecologie bij Inverde deel ik ook 
graag mijn kennis, vandaar dit handboek.




