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Voorwoord 
Zonder licht is de wereld donker. Aan onze ogen hebben we dan 

niets, want geen licht betekent geen zicht. Voor een camera is het 

niet anders. In het donker kan een fototoestel - zonder extra 

hulpmiddelen althans - geen foto’s maken. Toch draait het bij 

fotograferen niet alleen om de hoeveelheid licht. Meer is niet altijd 

beter. 

Ook de richting waaruit het licht komt, de soort lichtbron waarmee je te 

maken hebt en de lichtverdeling tussen onderwerp en omgeving bepalen in 

sterke mate hoe een foto eruit komt te zien. Dat geldt zowel voor de 

belichting als voor de kleurweergave. Zo hebben foto’s die je in de volle 

zon maakt een heel andere uitstraling dan wanneer je op een bewolkte dag 

fotografeert, tijdens de ondergaande zon, ’s avonds, of binnenshuis bij 

kunstlicht. Elk licht heeft zo zijn eigen sfeer en het is de kunst om het met 

je camera te vangen. 

Je hebt niets aan mooi licht als je het niet eerst ziet. De eerste stap op weg 

naar prachtige foto’s is daarom het herkennen van het alsmaar 

veranderende licht. Zodra je dan je camera oppakt om het tafereel vast te 

leggen, is het belangrijk dat je begrijpt hoe een camera op het aanwezige 

licht reageert en wat je moet doen om het maximale uit je fototoestel te 

halen. Camera’s zien het licht totaal anders dan wij dat doen. Vandaar dat 

het essentieel is dat je weet wanneer je op het toestel kunt vertrouwen en in 

welke situaties je de camera een handje moet helpen. 
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Behalve het zo goed mogelijk benutten van het bestaande licht, kun je het 

waar nodig aanvullen met extra licht. Door flitsers, studiolicht, 

reflectieschermen, diffusieschermen en allerlei andere handige 

hulpmiddelen in te zetten. Zodra we onze foto’s hebben gemaakt, is er 

altijd nog wel wat aan te verbeteren om een nog hogere kwaliteit te 

krijgen. Een fotobewerker zoals Adobe Photoshop of Adobe Photoshop 

Elements komt dan prima van pas om zaken als de kleurweergave en de 

belichting te optimaliseren. Laten we snel aan de slag gaan. Ik wens je 

alvast veel lees-, kijk en fotografeerplezier! 
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1. Belichting 
Om een foto te maken is een afgemeten hoeveelheid licht nodig. 

Niet te weinig, maar zeker ook niet te veel. Daarom heeft elke 

camera, net als onze ogen, een mechanisme waarmee de 

hoeveelheid licht nauwkeurig kan worden geregeld. Licht is 

essentieel in de fotografie. Daarom is het belangrijk om te 

begrijpen hoe een fototoestel met licht omgaat. Zodra je dat weet, 

kun je onder alle omstandigheden prachtige foto’s maken. 

Het oog van de camera 
Zodra je op de ontspanknop van een digitale camera drukt, maakt het 

toestel een foto door heel eventjes licht op de beeldsensor te laten vallen. 

Dit belichten kun je volledig aan de camera overlaten, maar mag je ook 

gedeeltelijk of volledig handmatig regelen. Waarom zou je zelf willen 

ingrijpen? Een moderne camera is een geavanceerd apparaat, met een 

automatische stand waarin het probeert om elke foto tot een succes te 

maken. 

Toch zit een fototoestel er helaas nog wel eens naast en daardoor 

mislukken foto’s zo nu en dan. Het is en blijft een apparaat en het kan de 

fotograaf die het bedient niet vervangen. Vandaar dat het belangrijk is om 

te snappen hoe de belichting werkt en te weten met welke 

lichtomstandigheden een camera moeite heeft. Op die manier is op vaak 

simpele wijze te voorkomen dat foto’s mislukken en ben je in staat om nog 

betere, mooiere en creatievere foto’s te maken. 
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Het is belangrijk te weten hoe een camera met licht omgaat. 

(1/50 sec, f/11, ISO 100, 67 mm) 

Belichting 
Belichten houdt in dat we de camera voldoende licht laten verzamelen om 

een mooie foto te maken. Een foto die naar jouw smaak niet te licht en ook 

niet te donker is. Is de foto maar een beetje te licht of te donker, dan is dat 

eigenlijk nooit een probleem. Want in de nabewerking is dat prima te 

herstellen. Maar is de afwijking groot, dan is er soms geen redden meer 

aan. De foto is nog wel wat te verbeteren, maar echt fantastisch wordt het 

niet meer. Kortom, liever meteen een (nagenoeg) goed belichte foto, dan 

dat we er achteraf veel tijd en energie in moeten stoppen. Elke camera kent 

drie belangrijke instellingen waarmee de belichting wordt bepaald. Dat 

zijn het diafragma, de sluitertijd en de lichtgevoeligheid (iso-waarde). We 

maken er in dit hoofdstuk kennis mee. 
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Drie-eenheid 

Er zijn dus drie instellingen nodig om een goed belichte foto te krijgen. Je 

mag zelf beslissen of je ze allemaal aan de camera overlaat, of je er zelf 

een deel van wilt instellen, of dat je ze zelfs allemaal handmatig instelt. 

Laat je alles aan de camera over, dan kies je voor een automatische 

camerastand zoals Auto of de P-stand. Wil je alleen het diafragma of de 

sluitertijd instellen, dan kom je uit bij een halfautomatische camerastand 

zoals de Av- en de Tv-stand. Hierin kun je eventueel zelf de 

lichtgevoeligheid instellen of dit automatisch laten regelen. Om alle drie 

de instellingen handmatig in te stellen kies je de M-stand. 

 
Slechts drie instellingen bepalen de belichting. 

(1/250 sec, f/11, ISO 200, 45 mm) 
Ben je nog niet zo bekend met deze camerastanden? Geen probleem, ik 

kom er straks nog uitgebreid op terug. De essentie is, dat je afhankelijk 

van de situatie kunt kiezen wat jou het beste uitkomt, simpelweg door een 
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bepaalde camerastand te nemen. Zolang de camera een prima belichting 

kiest, volstaat een automatische of halfautomatische camerastand. Maakt 

het toestel er een potje van, of wil je zelf volledige grip op de foto, 

overweeg dan om over te schakelen naar de handmatige stand. 

Tijdens de belichting van de foto komt het licht dat door de lens stroomt 

op de lichtgevoelige beeldsensor van de camera terecht. Om een goede 

foto te krijgen, hoeven we er alleen maar voor te zorgen dat dit de juiste 

hoeveelheid licht is. Dat is alles. Te veel licht zorgt voor een overbelichte 

(te lichte) foto en te weinig licht voor een onderbelichte (te donkere) foto. 

 
Belichten is de juiste hoeveelheid licht verzamelen. 

Diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid (iso-waarde) zijn lichtregelaars. 

Via deze drie instellingen kun je de hoeveelheid licht heel precies doseren, 

zodat je onder nagenoeg alle lichtomstandigheden prima kunt fotograferen. 

In een (niet bestaande) wereld waar het licht altijd en overal hetzelfde is, 

zouden deze drie lichtregelaars overbodig zijn. Een camera met een vaste 
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belichting zou dan volstaan. In onze wereld is het licht altijd anders. Daar 

moet een camera op kunnen reageren en daarom zijn er drie lichtregelaars 

bedacht. De drie instellingen vormen een drie-eenheid. Samen bepalen ze 

de belichting. 

Lens of objectief 

In dit boek heb ik het vaak over de lens van een camera. Toch is dit niet 

helemaal juist. De correcte benaming is namelijk: objectief. Een lens is een 

schijfje glas en in een objectief zitten er daar een heleboel van. Maar 

omdat bijna iedereen het in het dagelijkse leven over lenzen heeft, doe ik 

dat ook. 

 
Een camera moet met verschillende lichtintensiteiten om kunnen gaan. 

(1/250 sec, f/8, ISO 100, 100 mm) 
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Diafragma 

Omdat het niet altijd even licht om ons heen is, hebben onze ogen 

pupillen. Om goed te kunnen zien als er veel licht is, verkleinen de 

pupillen zich. Neemt de hoeveelheid licht af, dan worden ze juist groter. 

De pupillen reguleren dus de hoeveelheid licht die onze ogen opvangen. 

Ook voor een foto is een bepaalde hoeveelheid licht nodig. Registreert een 

camera te weinig licht, dan worden je foto’s te donker (onderbelicht) en bij 

een overschot aan licht raken je foto’s overbelicht. Een camera moet dus 

net als onze ogen met sterk wisselende lichtomstandigheden kunnen 

omgaan. 

 
Ook een camera heeft een ‘pupil’. 

Ook een camera heeft daarom een pupil en dit heet het diafragma. Het 

bevindt zich in de lens en is een opening die groter en kleiner gemaakt kan 

worden. Het diafragma wordt ook wel gewoon lensopening genoemd. Een 
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grote opening laat veel licht door en een kleine juist weinig. Vergelijk het 

met een waterkraan. Draai hem ver open en het water gutst eruit, zet hem 

op een kiertje en het water druppelt. Het diafragma kan in kleine stapjes 

geopend en weer gesloten worden. 

Omdat we het op de camera willen instellen en dus concreet moeten 

maken, wordt dit met een getal aangeven en dat is de diafragmawaarde. 

Die getallen zien er wat vreemd uit als je er niet regelmatig mee werkt. Het 

is vooral belangrijk om te onthouden dat een kleine diafragmawaarde 

betekent dat het diafragma ver openstaat, oftewel een grote lensopening is 

die veel licht doorlaat. Een grote diafragmawaarde betekent het 

tegenovergestelde: het diafragma is klein, dit is dus een kleine lensopening 

die maar weinig licht doorlaat. 

Lamellen 

Een diafragma bestaat uit strookjes materiaal die op ingenieuze wijze langs 

en over elkaar heen schuiven. Dat doen ze op zo’n manier, dat er in het 

midden een mooie ronde opening ontstaat. Door de strookjes te 

verschuiven, kan de opening groter en kleiner gemaakt worden, terwijl 

deze toch mooi rond blijft. De strookjes heten lamellen. De grootte van de 

lensopening geeft men met een getal aan: het diafragmagetal. Het is 

belangrijk om te onthouden dat het mechanisme zelf diafragma heet, maar 

de waarde die je op de camera instelt diafragmawaarde of diafragmagetal 

wordt genoemd. 
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Een diafragma bestaat uit lamellen met in het midden een opening. 

In onderstaande tabel zie je een opsomming van diafragmawaarden. Houd 

er wel rekening mee dat niet alle waarden op elke camera of lens 

voorkomen. Elke stap die je in de tabel doet, betekent steeds een halvering 

of verdubbeling van de hoeveelheid licht. Naar links verdubbel je het licht, 

naar rechts wordt het gehalveerd. Nemen we als voorbeeld een 

diafragmawaarde van f/11, dan is overschakelen naar f/16 een halvering 

van het licht, terwijl van f/11 naar f/8 juist een verdubbeling is. Het kan in 

het begin verwarrend zijn dat een groter getal juist betekent dat er minder 

licht door de lens stroomt, maar het is echt zo. 

1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 

Diafragmawaarden (van grote naar kleine opening) 
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Getal of verhouding? 

Welke camera of klok je ook pakt, 1/2000 seconde is altijd exact even 

lang. Maar met het diafragma werkt dat anders. Een diafragmawaarde is 

geen absoluut getal, maar de verhouding tussen de brandpuntsafstand van 

de lens en de diameter van de lensopening. In een knots van een lens zijn 

nu eenmaal grotere openingen mogelijk dan in een miniatuur lensje. Een 

opening van vele centimeters past gewoon niet in een lensje met een 

doorsnede van enkele millimeters. Vandaar dat het diafragmagetal niet in 

millimeters wordt aangegeven, maar als een verhouding. Zoals f/2.8 of 

f/11 dus. Op elk fototoestel en bij elke lens geeft het diafragma ‘naar 

verhouding’ altijd precies de juiste hoeveelheid licht. 

Sluiter 

Het diafragma regelt dus hoeveel licht er tegelijkertijd door de lens 

stroomt. Meer of meer licht dus. Het tweede mechanisme in de camera is 

de sluiter. Dit is een soort gordijn of schuifdeur die de sensor in de camera 

afdekt. Gesloten valt het licht dat door de lens stroomt dus op een ‘doek’. 

Het bereikt de sensor niet en je kunt geen foto maken. Dat is ook de 

bedoeling. Pas zodra je de ontspanknop indrukt om een foto te maken, 

schiet de sluiter razendsnel open, zodat het licht de sensor kan bereiken. 

Dit is de start van de belichting. Zodra er genoeg licht is verzameld, klapt 

de sluiter weer dicht. Einde belichting. 

Kortom, de sluiter bepaalt alleen hoelang er licht op de sensor valt. Die 

tijdsduur wordt de sluitertijd of belichtingstijd genoemd. Diafragma 

bepaalt dus hoeveel licht er tegelijkertijd door de lens stroomt, sluitertijd 

bepaalt hoelang dat licht op de sensor schijnt. Als we weer naar de 
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waterkraan teruggaan, is de sluitertijd de tijd dat de kraan openstaat. 

Overdag is de sluitertijd zeer kort. Duizendsten, honderdsten, of hooguit 

tienden van een seconde. ’s Avonds en ’s nachts kan de sluitertijd 

makkelijk oplopen tot vele seconden of minuten. 

 
Overdag staat de sluiter vaak maar kort open. 

(1/800 sec, f/8, ISO 100, 200 mm) 

Kijk je tijdens het fotograferen niet door een optische zoeker, maar op het 

schermpje van de camera, dan staat de sluiter ook open zonder dat je een 

foto maakt. Dat moet wel, want anders zou er niets op het scherm te zien 

zijn. Dit heet Live View. Zodra je een foto maakt, zal de sluiter dan eerst 

dichtgaan. Daarna gaat hij open en weer dicht om de foto te belichten. Ook 

als jouw camera een digitale zoeker heeft (EVF genaamd, oftewel 

Electronic View Finder), staat de sluiter open om het digitale beeld in de 

zoeker te laten zien. 

Buiten is er overdag voldoende licht, zodat een sluitertijd van een fractie 
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van een seconde al voldoende is om een foto te maken. Zodra de schemer 

invalt en het alsmaar donkerder wordt, krijg je met steeds langere 

belichtingstijden te maken. Bij weinig licht kan dat oplopen tot meerdere 

seconden of zelfs minuten. Ook binnen is er vaak net te weinig licht om 

een goede foto te kunnen maken, maar gelukkig kun je dan een flitser 

gebruiken om het tafereel bij te lichten. 

 
In het donker lopen de belichtingstijden snel op. 

(3.2 sec, f/4.5, ISO 100, 105 mm) 

Als we naar een sluitertijd van 1/500 seconde kijken, dan is een foto twee 

keer langer te belichten door de belichtingstijd te verdubbelen: op 1/250 
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seconde laat je twee keer langer licht binnenstromen. Wil je juist korter 

belichten, dan is een twee keer snellere tijd mogelijk door 1/1000 seconde 

te kiezen in plaats van 1/500 seconde. De hoeveelheid licht verdubbelen of 

halveren kan dus net als bij het diafragma, door de naastgelegen waarde uit 

onderstaande tabel te kiezen. 

1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 

Sluitertijden (van snel naar langzaam) 

Licht doseren 

Voordat ik het derde mechanisme toelicht, de iso-waarde, laat ik eerst zien 

hoe diafragma en sluitertijd in jouw camera samenwerken om tot de 

gewenste belichting te komen. We kijken weer even naar de waterkraan. 

Stel dat je een emmer wilt vullen met water. Dan kun je de kraan volledig 

opendraaien, zodat het water eruit gutst. Wel eerst de emmer eronder 

zetten natuurlijk. De emmer is nu snel vol, het kost maar weinig tijd. 

Terug naar de camera, betekent dit dat je bij een groot diafragma (grote 

lensopening), slechts een korte sluitertijd nodig hebt om veel (voldoende) 

licht te verzamelen. 

Draai je de kraan maar een klein stukje open, dan stroomt het water 

langzaam in de emmer en duurt het veel langer voordat hij vol is. Oftewel, 

bij een klein diafragma (kleine lensopening), heb je een lange(re) 

sluitertijd nodig. Althans, om tot dezelfde belichting te komen. Je hebt dus 

de keuze om een emmer snel of langzaam te vullen met water. Hetzelfde 

geldt voor jouw camera. Je kunt een foto heel snel maken of juist 

langzaam. 
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Je kunt een ‘emmer’ snel of juist langzaam vullen. 

Waarom is dat belangrijk, dat een foto snel maar ook langzamer gemaakt 

kan worden? Dus dat er meerdere combinaties van diafragma en sluitertijd 

mogelijk zijn die elk exact dezelfde belichting geven? In het geval van een 

waterkraan en een emmer inderdaad weinig. Uiteindelijk raakt de emmer 

wel vol, het is slechts een kwestie van korter of langer wachten. Maar als 

we terugkeren naar de camera, dan blijkt dat er afhankelijk van het 

diafragma en de sluitertijd allerlei effecten in een foto te zien zullen zijn. 

Een combinatie van diafragma en sluitertijd bepaalt dus in sterke mate het 

uiterlijk van de foto. Hier ga ik straks dieper op in. Voor nu is het 

belangrijk om te onthouden dat er talloze variaties van diafragma en 

sluitertijd bestaan die exact dezelfde belichting opleveren. 

Lichtgevoeligheid 

Er is dus nog een derde lichtregelaar in de camera. Dat is de 

lichtgevoeligheid van de beeldsensor en die wordt aangeduid met een iso-
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waarde. Elke sensor heeft een ‘basis lichtgevoeligheid’ (meestal ISO 100 

of ISO 200). Via een instelling kan deze lichtgevoeligheid worden 

opgevoerd, zodat het lijkt of de sensor plotseling meer licht ziet dan er in 

werkelijkheid is. Het is dus een elektronisch trucje. 

 
Dankzij hoge iso-waarden kun je bij weinig licht fotograferen. 

(1/100 sec, f/4, ISO 800, 40 mm) 

Als er weinig licht is, kun je het diafragma helemaal openzetten, zodat er 

de maximale hoeveelheid licht doorheen komt. Als er dan nog steeds niet 

genoeg licht is, kun je de sluitertijd verlengen. Zodat de camera 

uiteindelijk alsnog voldoende licht verzamelt voor een goed belichte foto. 
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Dus waar is de iso-waarde dan nog voor nodig? 

Soms willen we het diafragma niet helemaal openzetten, of kunnen we niet 

zo lang wachten (sluitertijd) om al dat licht te verzamelen. Om de 

belichting dan sneller te laten verlopen, kun je een hogere iso-waarde 

instellen. Het lijkt dan of de sensor lichtgevoeliger is geworden. De iso-

waarde is dus onze redder in nood. Ideaal is het niet. Want omdat het een 

elektronisch trucje is, een soort lichtversterking, gaat de beeldkwaliteit een 

beetje achteruit. 

Dat merk je in het begin niet, maar als de iso-waarde erg hoog wordt, 

ontstaat er zichtbare ‘storing’ in beeld. Een beetje alsof je op een 

ouderwets televisietoestel net naast de zender zit. Er ontstaat ruis. Spikkels 

die niet in de foto thuishoren. Moderne camera’s gaan hier wel steeds beter 

mee om, waardoor hoge iso-waarden steeds beter bruikbaar zijn. Als 

algemene stelregel, voor de beste beeldkwaliteit, is het verstandig om de 

iso-waarde zo laag mogelijk te houden als de lichtomstandigheden 

toelaten. Dus gebruik niet onnodig een hoge iso-waarde. 

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200 102400 

iso-waarde (van lage naar hoge gevoeligheid) 

Een verdubbeling van de iso-waarde heeft als effect dat het lijkt alsof de 

sensor twee keer zo gevoelig is voor licht. Bij iso-waarde 200 lijkt het of 

er twee keer meer licht op de sensor valt dan bij iso-waarde 100. Er is 

natuurlijk niet ineens meer licht, de sensor doet alleen meer met het 

bestaande licht. Als je in de automatische stand werkt, zal de camera de 

lichtgevoeligheid automatisch voor je aanpassen en heb je er geen 
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omkijken naar. Dit heet auto-iso. In andere standen kun je deze auto-iso 

vaak ook gewoon ingeschakeld laten, maar je mag de iso-waarde dan ook 

zelf op een vaste waarde zetten, zodat je er meer grip op hebt. 

Ruisonderdrukking 

Naarmate de iso-waarde hoger wordt, neemt de kwaliteit van foto’s een 

beetje af. Er treedt steeds meer ruis op. Die is vooral zichtbaar in donkere 

delen van een foto. Een camera heeft ruisonderdrukking om dit effect te 

verminderen en daar bestaan twee soorten van. De eerste variant is bedoeld 

om ruis bij hoge iso-waarden te verminderen. Nadeel is dat je foto’s er iets 

minder scherp van worden en allerlei fijne details verloren gaan. Vaak is 

de sterkte van de ruisreductie in het cameramenu instelbaar, waarmee je 

zelf bepaalt in hoeverre het beeld wordt aangetast. 

 
De sterkte van ruisreductie is vaak instelbaar. 
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De tweede variant is specifiek bedoeld voor heel lange belichtingstijden. 

Van meerdere seconden of minuten. Want dan treedt er zelfs ruis op als je 

de allerlaagste iso-waarde instelt. Om deze speciale ruisvariant te 

verhelpen, maakt de camera direct na de foto automatisch een tweede 

opname, alleen ditmaal met gesloten sluiter. De foto wordt zwart, maar er 

komt wel ruis op. Dit tweede beeld krijg je niet te zien, maar gebruikt het 

toestel om de echte foto ruisvrij te maken. Voordeel is dus dat je ruisarme 

foto’s krijgt, maar een (groot) nadeel is dat het ineens twee keer zo lang 

duurt voordat de foto klaar is. Dat lijkt misschien niet zo erg, maar daar 

denk je vast anders over zodra je met belichtingen van meerdere minuten 

te maken hebt. 

Sardientjes in blik 

Bij hetzelfde aantal megapixels heeft een camera met een grote 

beeldsensor minder last van ruis dan een toestel met een kleine chip. Want 

een grote sensor heeft veel meer ruimte voor de pixels en zodoende vangen 

ze meer licht op. Daarom heeft de grote sensor van een 

spiegelreflexcamera aanzienlijk minder last van ruis dan het kleintje in een 

compactcamera of smartphone. 

Belichtingsstop 
Diafragma, sluitertijd en lichtgevoeligheid bepalen dus samen als een drie-

eenheid de belichting van de foto. Elk van de drie lichtregelaars zijn in 

vaste stappen aan te passen. Zo’n stap wordt ook wel een belichtingsstop 

of stop genoemd. Kijk nog eens naar de drie tabellen. Elk stapje in de ene 

richting is steeds een verdubbeling van de hoeveelheid licht. Ga je een stap 

in de andere richting, dan halveert de hoeveelheid licht. Ga je in de tabel 
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van het diafragma een stap naar rechts en in de tabel van de sluitertijd een 

stap naar links, dan kom je weer op exact dezelfde hoeveelheid licht uit. 

De ene verdubbelt, terwijl de tweede halveert. 

 
Groter diafragma plus snellere sluitertijd, 

of kleiner diafragma plus langzamere sluitertijd, 
waren in deze situatie ook prima geweest. 

(1/320 sec, f/8, ISO 100, 24 mm) 

Vandaar dat je vele combinaties van diafragma, sluitertijd en iso-waarde 

kunt kiezen, die allemaal dezelfde hoeveelheid licht opleveren. Bij de ene 

staat het diafragma wat verder open, bij een andere is de sluitertijd iets 

langer, of de iso-waarde hoger. Jij (of de camera) mag bepalen hoe je de 

drie lichtregelaars instelt. In de camera zit dus een soort super-mengkraan. 

Om de belichting nog nauwkeuriger in te stellen, kun je op de meeste 

camera’s ook nog met halve stops en zelfs met derden van stops werken. 

In dit hoofdstuk gebruiken we voor het gemak hele stops. 
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Diafragma en scherptediepte 

Diafragma en sluitertijd zijn niet alleen lichtregelaars. Als dat wel zo was, 

zouden camerafabrikanten één van beide lang geleden vast al hebben laten 

vervallen. Want waarom twee regelaars in een camera bouwen als het ook 

prima met eentje lukt? De instellingen hebben echter nog een ander effect. 

Met het diafragma regel je de scherptediepte. De sluitertijd bepaalt hoe 

bewegende voorwerpen op de foto komen. 

 
Een groot diafragma (klein diafragmagetal) geeft een beperkte 

scherptediepte. 

Scherptediepte is iets anders dan scherpstellen. Met de camera stel je 

scherp op het hoofdonderwerp. Daarnaast is het de bedoeling dat een 

bepaald gebied scherp op de foto komt. Dat kan bijvoorbeeld het gezicht 

van een model zijn, of juist alleen de ogen. Een auto, of alleen een detail 

zoals een koplamp. 

Het gebied van voor tot achter het onderwerp dat scherp op de foto moet 
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komen, noemen we de scherptediepte. Scherptediepte wordt door een paar 

factoren bepaald. De belangrijkste zijn het diafragma en de afstand tot het 

onderwerp. Bij een grote lensopening (kleine diafragmawaarde zoals f/2.8) 

heb je weinig scherptediepte. Bij een kleine opening (grote 

diafragmawaarde zoals f/16) juist erg veel. Op korte afstand van een 

onderwerp heb je weinig scherptediepte en fotografeer je vanaf afstand, 

dan heb je weer veel scherptediepte. Diafragma en afstand kun je 

zodoende combineren om meer of minder scherptediepte in je foto te 

krijgen. 

 
Bij een klein diafragma komt er meer scherp op de foto te staan. 

Houd er wel rekening mee dat je op het scherm of in de zoeker de 

scherptediepte niet ziet veranderen zodra je een andere diafragmawaarde 

kiest. Zolang je geen foto maakt, staat het diafragma namelijk altijd 

wagenwijd open. Pas zodra je afdrukt, sluit het diafragma zich razendsnel 

tot de door jou ingestelde of door de camera gekozen waarde. Je ziet de 
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uiteindelijke scherptediepte dus pas zodra je een foto hebt gemaakt. 

Scherptediepte controle 

Op veel spiegelreflexcamera’s en systeemcamera’s zit een knopje naast de 

lens waarmee je de scherptediepte kunt beoordelen voordat je de foto hebt 

gemaakt. Dit heet scherptedieptecontrole. Het diafragma neemt dan 

tijdelijk de ingestelde grootte aan, zodat je de scherptediepte in de zoeker 

of op het scherm kunt beoordelen. Door de kleinere lensopening zal een 

optische zoeker wel een stuk donkerder worden. 

Sluitertijd en beweging 

Met het diafragma regel je dus de scherptediepte en met de sluitertijd hoe 

bewegende voorwerpen op de foto komen. Wat de sluitertijd betreft, geldt 

dat je snelle tijden nodig hebt om alles wat in beeld beweegt te bevriezen. 

Zodat het onbewogen oftewel scherp op de foto komt. 

 
Met een korte sluitertijd komen druppels scherp op de foto. 
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Kies je een langzame sluitertijd, dan komen bewegende voorwerpen 

bewogen op de foto, zodat ze in een bepaalde mate vervagen (onscherper 

worden). Dit komt omdat ze zich verplaatsen gedurende de tijd dat de 

sluiter openstaat. Hoe sneller een onderwerp beweegt, hoe snellere 

sluitertijd er nodig is om het nog scherp op de foto te krijgen. Is er weinig 

of geen beweging, dan mag je dus gerust een langzame sluitertijd 

gebruiken. 

 
Bij langzame tijden vervaagt het water. 

Binnen, maar ook ’s avonds en ’s nachts, fotograferen we bij weinig licht. 

De kans is dan groot dat de sluitertijd zo lang wordt dat foto’s onscherp 

worden. Dat komt omdat een camera altijd lichtjes trilt in onze handen. De 

iso-waarde ophogen kan dit probleem verhelpen, met als gevolg dat de 

beeldkwaliteit wat achteruit gaat. Zet je de camera op een statief, dan hef 

je de trillingen van het vasthouden op en kan de iso-waarde lekker laag 

blijven zodat je ruis voorkomt. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer iets 
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onscherp op de foto komt. Want bewegende voorwerpen kunnen nog 

steeds vervagen. Ze bewegen immers door het beeld. 

Belichtingsprogramma 
Je kunt de belichting volledig door de camera laten bepalen, maar kunt dit 

ook deels of zelfs helemaal zelf doen. Wie wat doet, bepaal je door de 

camera in een bepaalde stand te zetten. Ze worden programma- of 

camerastanden genoemd. Vaak kies je er eentje via een draaiknop die 

bovenop het toestel zit, dan weer via het cameramenu. 

 
Camera’s kennen meerdere standen. 

Misschien wel de bekendste camerastand is de automatische stand. In deze 

stand vertrouw je er blindelings op dat jouw fototoestel een mooie foto 

voor je maakt. Het andere uiterste is de handmatige stand. Hierin moet je 

echt alles zelf regelen. Vaak is het makkelijker om voor een tussenweg te 

kiezen en dat is door met het fototoestel samen te werken. Je doet dan 

allebei een deel van het werk. Omdat wel altijd duidelijk moet zijn wie wat 
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doet, zitten er een aantal standen op een camera. Het enige wat je hiermee 

dus eigenlijk doet, is de rolverdeling aangeven tussen jou en de camera. 

Omstandigheden 

Op de meeste compactcamera’s zitten alleen varianten van de 

automatische stand. Met deze standen geef je alleen aan wat voor soort 

foto je wilt maken, of onder welke lichtomstandigheden je werkt. Ze 

worden ook wel motiefprogramma’s of scènes genoemd. Door zo’n stand 

te kiezen geeft je de camera een duwtje in de rug, omdat je vertelt wat voor 

soort tafereel je fotografeert. Meestal vind je een stand voor nacht-, 

portret-, macro-, landschap- en sportfotografie, net als voor 

zonsondergangen, vuurwerk, huisdieren en onderwaterfotografie. De 

camera kan hier dan beter op anticiperen en zodoende zal een foto vaker 

lukken dan wanneer je op de algemene automatische stand werkt. 

Steeds vaker herkennen compactcamera’s zelf waar ze mee te maken 

hebben. Op het scherm verschijnt dan bijvoorbeeld het pictogram van de 

landschap-, macro-, of portretstand. Zolang het automatisch goed gaat, 

hoef je dan niet zelf naar die stand over te schakelen. Op geavanceerdere 

camera’s zoals spiegelreflexen en systeemcamera’s, vind je dit soort 

motiefprogramma’s soms ook. Daarnaast vind je er de echte 

programmastanden. Dat zijn standen waarmee je rechtstreeks invloed 

uitoefent op hoe de foto wordt. Je geeft er niet mee aan wat voor soort foto 

je maakt of onder welke lichtomstandigheden je werkt, maar kiest 

bijvoorbeeld zelf de sluitertijd, het diafragma, of beide. 
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Auto-stand 

Eigenlijk elke camera heeft een automatische stand. Hierin hoef jij je niet 

druk te maken over hoe je de camera instelt en of de flitser nodig is of niet. 

Je richt de camera, stelt scherp, verandert eventueel de compositie en drukt 

af. Zo is het kinderlijk eenvoudig om in niet al te moeilijke 

(licht)omstandigheden een goede foto te maken. Deze stand wordt vaak 

aangeduid met Auto, iAuto, of heeft een groene rechthoek als symbool. De 

camera regelt alles voor je, hoewel je afhankelijk van het toestel soms een 

paar dingetjes ook zelf mag aanpassen. 

 
In de automatische stand kun je ‘richten en klikken’. 

 (1/125 sec, f/11, ISO 100, 50 mm) 

Deze stand is vooral bedoeld voor mensen die op de eenvoudigste wijze 

foto’s willen maken, weinig ervaring hebben met fotograferen, of zich 

liever (nog) niet in de werking van een camera willen verdiepen. Kortom, 

het feit dat jij dit boek leest, geeft al aan dat jij deze stand vanaf nu 
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waarschijnlijk veel minder zult gebruiken. Toch kan de autostand af en toe 

best handig zijn. Bijvoorbeeld als je de camera aan een onervaren persoon 

geeft omdat je ook zelf wel eens op de foto wilt staan. Dan zorgt de 

‘groene stand’ ervoor dat iemand die jouw toestel niet kent, toch een leuke 

foto kan maken. 

P-stand 

In de P-stand kiest de camera zowel het diafragma als de sluitertijd. Je laat 

de belichting dus nog steeds aan de camera over, maar in tegenstelling tot 

de Auto-stand mag je enkele camera-instellingen nu wel aanpassen. Zoals 

de lichtgevoeligheid (iso-waarde) en de witbalans. Om de belichting hoef 

jij je in de P-stand in ieder geval niet druk te maken, dat regelt de camera. 

 
In de P-stand heb je al wat meer invloed op het resultaat. 

(1/160 sec, f/11, ISO 200, 80 mm) 
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Wel is het mogelijk om met een knopje of wieltje voor een andere 

combinatie van sluitertijd en diafragma te kiezen dan de camera heeft 

genomen, waarbij de uiteindelijke belichting gewoon hetzelfde blijft. Deze 

mogelijkheid heet Program Shift (PS) en de ‘verschuiving’ geldt meestal 

maar voor één opname. 

De P-stand is vooral handig als je slechts af en toe invloed op de 

scherptediepte wilt uitoefenen, of sporadisch met een snel bewegend 

onderwerp te maken hebt. Alleen als het echt nodig is, kies je dan voor een 

andere combinatie van sluitertijd en diafragma (Program Shift). Merk je 

dat je vaak voor een andere combinatie kiest, dan ben je beter af met een 

van de volgende programmastanden. 

Av-stand (diafragma-stand) 

De Av-stand wordt bij sommige merken ook wel de A-stand genoemd. In 

deze stand stel jij het diafragma in (aperture in het Engels), waarna de 

camera een bijpassende sluitertijd en iso-waarde berekent voor de juiste 

belichting. Zodoende heb je maximale invloed op de scherptediepte, 

terwijl jij je verder niet druk hoeft te maken over de uiteindelijke 

belichting. Omdat de sluitertijd (en iso-waarde) automatisch gekozen 

wordt. 

Ook als je de snelst haalbare sluitertijd wilt gebruiken, is de Av-stand 

perfect. Kies de grootste lensopening. Dus die met het kleinste 

diafragmagetal. Doordat je nu de maximale hoeveelheid licht door de lens 

laat stromen, zal altijd de onder deze lichtomstandigheden snelst mogelijke 

sluitertijd gekozen worden. In de Av-stand mag je zelf een iso-waarde 

instellen, of je kunt dit aan de camera overlaten (auto-iso). 
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Spelen met scherptediepte kan in de Av-stand. 

(1/200 sec, f/7.1, ISO 100, 300 mm) 

Tv-stand (sluitertijd-stand) 

In de Tv-stand stel jij de sluitertijd in. De camera zal een bijpassende 

diafragmawaarde en iso-waarde kiezen. Op sommige camera’s heet dit de 

S-stand, waarbij de letter S staat voor sluitertijd (shutter). Deze stand is 

enorm handig als je met bewegende onderwerpen te maken hebt, want je 

kunt nu zelf voor een voldoende snelle sluitertijd kiezen. 

Ook als er minder licht is en je wilt voorkomen dat je foto’s onscherp 

worden door cameratrillingen, kun je hier goed mee uit de voeten. Je stelt 
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dus een langzamere of snellere tijd in afhankelijk van de 

lichtomstandigheden en wat je onderwerp doet (stilstand, langzame of 

snelle bewegingen). 

Houd er wel rekening mee dat je in deze stand weinig invloed hebt op de 

scherptediepte. Als je meerdere foto’s achter elkaar maakt en het licht 

verandert tussentijds, dan kiest de camera steeds een ander diafragma. 

Daardoor kan de grootte van het scherptegebied per foto anders zijn. Ook 

in deze stand mag je weer zelf een iso-waarde instellen, of kun je dit aan 

de camera overlaten. 

 
Spelen met snelheid en beweging in de Tv-stand. 

(1/60 sec, f/13, ISO 100, 108 mm) 

M-stand (handmatige stand) 

Als je zowel de sluitertijd als het diafragma wilt instellen, kom je terecht 
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bij de M-stand. De M staat voor manual, ofwel handmatig. Een groot 

voordeel van de handmatige stand is dat je de belichting één keer kunt 

instellen, waarna al je opnamen exact hetzelfde belicht worden. Maak je 

een reeks opnamen, dan ziet elke foto er wat betreft de belichting exact 

hetzelfde uit. Je voorkomt er onderlinge verschillen mee, zodat je 

consequent belichte foto’s krijgt. Voorwaarde is wel dat de 

lichtomstandigheden constant zijn. Stel dat er elke paar minuten een 

wolkje voor de zon schuift, dan moet je telkens de belichting bijstellen. 

 
Bij moeilijke lichtomstandigheden heb je veel gemak van de M-stand. 

(1/10 sec, f/4, ISO 1600, 45 mm) 
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De M-stand is bedoeld voor gevorderden. Het beste kun je daarom eerst 

wat ervaring opdoen met de P-, Av- en Tv-stand en daarna eventueel 

overstappen op de M-stand. Sowieso hoef je niet altijd in de M-stand te 

werken om de beste foto’s te krijgen. Veel professionele fotografen 

gebruiken bij voorkeur de Av-stand of de Tv-stand en schakelen alleen in 

bepaalde situaties over naar de M-stand. 

Dat je in de M-stand de belichting volledig zelf instelt, wil niet zeggen dat 

de camera je niet helpt. Zodra je de camera op een onderwerp richt en je de 

ontspanknop half indrukt, zal de belichtingsmeter nog steeds advies geven. 

Door de zoeker of op het scherm zie je dus of de foto (naar inschatting van 

de camera) onder- of overbelicht zal worden. Je beslist zelf wat je met dit 

advies doet. Want alleen jij mag het diafragma en de sluitertijd veranderen. 

De camera blijft er nu vanaf. 

In de M-stand belicht je vaak expres anders dan de camera adviseert. Je 

schakelt ook niet voor niets over naar de M-stand. Bijvoorbeeld omdat er 

veel lichte of juist veel donkere gebieden in beeld te zien zijn. Zoals je 

straks in het hoofdstuk over lichtmeting zult lezen, raakt een camera daar 

behoorlijk van in de war. Vandaar dat je het advies van de camera dan 

beter kunt negeren. Voor dit soort situaties is de M-stand ideaal. Je hebt er 

volledige grip op de belichting. 

Of je in de M-stand behalve het diafragma en de sluitertijd, ook handmatig 

een iso-waarde moet instellen, hangt van het cameramerk af. Bij sommige 

merken mag je net als in andere camerastanden ook voor auto-iso kiezen. 

Het voordeel is dat je zo rekening kunt houden met zowel scherptediepte 

als bewegende onderwerpen, terwijl de camera automatisch een 
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bijpassende iso-waarde kiest. 

B-stand (Bulb) 

De B-stand is een variant van de M-stand. Je komt hem nagenoeg alleen 

op spiegelreflexcamera’s en systeemcamera’s tegen. De letter B staat voor 

Bulb. Ditmaal stel je alleen een diafragmawaarde en de iso-waarde in, 

maar dus geen sluitertijd. De belichtingstijd bepaal je door de ontspanknop 

een tijdje ingedrukt te houden. Je kunt de camera daarom het beste op een 

statief plaatsen en een afstandsbediening gebruiken. Daarmee voorkom je 

dat het toestel tijdens het maken van de opname trilt en je foto’s onscherp 

worden. 

 
Dankzij een lange belichtingstijd en het licht van de volle maan (je ziet 

hier niet de zon) is het bevroren IJmeer goed te zien. 

(60 sec, f/8, ISO 400, 12 mm) 

Waarom zou je voor de B-stand kiezen in plaats van de M-stand? Onder 

andere omdat de meeste camera’s ‘maar’ tot dertig seconden kunnen 
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belichten in de M-stand. Wil je langer belichten, dan kan dit alleen via de 

B-stand. Verder is de B-stand is ideaal als je vooraf niet weet wanneer iets 

plaatsvindt, of hoe lang een bepaalde gebeurtenis duurt. Je drukt de 

ontspanknop of een knop op de afstandsbediening in en zodra alles achter 

de rug is, laat je de knop weer los en is de foto gemaakt. 

Dit kan alleen in specifieke lichtomstandigheden, zoals bij nachtopnamen. 

Overdag is de B-stand normaalgesproken onbruikbaar, want dan raakt je 

foto geheid overbelicht. Deze stand wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om 

vuurwerk of onweer te fotograferen. Daar kom ik in een later hoofdstuk 

nog op terug. 
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2. Lichtmeting 
Hoe weet een camera welke belichting de juiste is? Er zit een 

lichtmeter ingebouwd en die meet het aanwezige licht. Je zou dus 

verwachten dat er verder weinig mis kan gaan, maar helaas slaat 

een camera in bepaalde situaties de plank nog steeds flink mis. Na 

dit hoofdstuk weet je hoe een camera ‘denkt’ en maak je ook in 

moeilijke lichtomstandigheden nog geslaagde foto’s. 

Gemiddeld licht 
Hoe bepaalt een camera eigenlijk hoe lang een foto belicht moet worden? 

Lang geleden heeft men gekeken naar wat gemiddeld genomen een goed 

belichte foto oplevert. Zonder al te diep op de technische details in te gaan: 

als je een doorsnee tafereel bekijkt, zal dat altijd uit een mengverhouding 

van lichte en donkere gebieden bestaan. Door daar een gemiddelde over te 

berekenen, weet de camera welke belichting nodig is om het complete 

tafereel vast te leggen. 

Deze manier werkt in veel dagelijkse omstandigheden prima, maar helaas 

(of gelukkig) is de wereld om ons heen verre van gemiddeld en daarom 

gaat het wel eens fout. Zo wordt een foto al snel verkeerd belicht als er 

bovengemiddeld veel donkere gebieden of juist voornamelijk lichte delen 

in beeld te zien zijn. Het gaat dus fout bij afwijkingen van het gemiddelde. 
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Een doorsnee tafereel bestaat uit zowel lichte als donkere tinten. 

(1/80 sec, f/4.5, ISO 100, 38 mm) 

Lichtbronnen 

Het licht om ons heen is altijd van één of meerdere lichtbronnen 

afkomstig. Maar nu komt het. Als je de camera ergens op richt om een foto 

te maken, wordt niet gemeten hoeveel zonlicht of lamplicht er op het 

onderwerp en de omgeving valt. Een camera ziet alleen hoeveel licht 

erdoor weerkaatst wordt en weet dus niet hoeveel licht er in werkelijkheid 

is. De lichtstralen van een of meerdere lichtbronnen verlichten alles wat je 

op het camerascherm of door de zoeker ziet. Slechts een deel ervan wordt 

gereflecteerd en het is dit licht dat uiteindelijk de camera bereikt en 

gemeten wordt. 

Hoeveel licht er weerkaatst wordt, hangt af van allerlei factoren, zoals 

kleur, structuur en het soort materiaal van alles wat er in beeld te zien is. 
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Zet je twee verschillende voorwerpen naast elkaar onder een lamp, dan 

hoeven ze niet evenveel licht te reflecteren, ondanks dat de hoeveelheid 

licht die erop valt wel exact gelijk is. Dat verklaart waarom de lichtmeter 

van je camera soms flink in de war raakt en een foto zomaar overbelicht of 

onderbelicht uit het toestel rolt. 

 
De lichtmeter in een camera meet gereflecteerd licht. 

(1/250 sec, f/4.5, ISO 100, 300 mm) 

Indirect licht 

Een camera bepaalt de belichting van een foto aan de hand van 

gereflecteerd licht en ‘weet’ nooit honderd procent zeker hoeveel licht er 

in werkelijkheid is. Het is vooral deze indirecte manier van licht meten die 

er de oorzaak van is dat foto’s niet altijd goed belicht worden. Door op dit 

cameragedrag te anticiperen en in te grijpen zodra nodig, maak je onder 

alle (licht)omstandigheden goed belichte foto’s. 
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Gereflecteerd licht 

Een witte muur weerkaatst enorm veel licht, terwijl een matzwart gordijn 

het meeste licht absorbeert. De muur is dus heel licht en het gordijn erg 

donker. Het betekent alleen niet dat er minder licht op het gordijn valt dan 

op de muur. Stel dat we alleen een van beide in beeld nemen. Hoe weet 

jouw camera nu hoelang de foto belicht moet worden? Om het botweg te 

zeggen: het toestel heeft er geen idee van en zal dan ook de verkeerde 

belichting kiezen. 

 
Bij een donker tafereel raakt de lichtmeter in de war. 
Hier moet je voorkomen dat de foto overbelicht raakt. 

(1/250 sec, f/4, ISO 100, 184 mm) 

De muur weerkaatst zo veel licht, dat de camera besluit om te gaan 

onderbelichten. Zodoende komt de witte muur er op de foto grijs uit te 

zien. Het matzwarte gordijn absorbeert het meeste licht, lijkt erg donker en 
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de camera gaat overbelichten om dit gebrek aan licht te compenseren. Ook 

het gordijn komt zodoende, net als de muur, grijs op de foto te staan. In 

beide gevallen gaat het mis omdat er geen goede verdeling van lichte en 

donkere tinten is, terwijl de camera dit wel verwacht. 

 
Door de sneeuw denkt de camera dat er te veel licht is. 

Hier moet je juist onderbelichting voorkomen. 
(1/200 sec, f/8, ISO 100, 82 mm) 

In de praktijk heb je vrijwel altijd te maken met een mengverhouding van 

lichte en donkere gebieden. Naarmate de balans sterker naar één kant 

uitslaat, zul je de camera meer moeten helpen om de juiste belichting te 

kiezen. Kortom, elke situatie die afwijkt van de middenmoot, verdient 

extra aandacht. 

Onderwerpgrootte en contrast 

Omdat bij het bepalen van de belichting standaard naar het hele beeld 
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wordt gekeken, moet je bij het maken van een foto niet alleen letten op het 

onderwerp. Let daarnaast op de omgeving, want ook die speelt een 

belangrijke rol bij de belichting. Het maakt enorm veel uit hoe groot je het 

onderwerp in beeld neemt. Daarnaast moet je extra goed oppassen 

naarmate het verschil in licht (het contrast) tussen onderwerp en omgeving 

groter is. 

 
Het donkere bos heeft veel invloed op de belichting. 

Omdat het meisje klein in beeld is. 
(1/20 sec, f/4.5, ISO 100, 136 mm) 

Neem een felverlichte sneeuwvlakte waarin een kind loopt. Omdat de 

omgeving spierwit is en je het kind klein in beeld neemt, telt al dat wit 
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zwaar mee in de belichting. Er lijkt bovengemiddeld veel licht te zijn, dus 

zal de camera korter belichten. Te kort. Het kind komt zodoende te donker 

op de foto en het wit van de omgeving verandert in een grauwe grijze 

massa. Vult het kind juist een groot deel van het beeld en is de witte 

achtergrond meer bijzaak geworden, dan zal de belichting ineens een stuk 

beter kloppen. 

Mate van invloed 

Omdat de camera standaard een lichtmeting over het totale beeld doet, 

maakt het uit wat de verhouding tussen het onderwerp en de omgeving is. 

Hoe kleiner het onderwerp in beeld is en hoe groter het lichtcontrast, hoe 

minder invloed het op de lichtmeting heeft. Hoe groter je het onderwerp in 

beeld neemt, hoe meer invloed het heeft op de lichtmeting en dus op de 

gekozen belichting. 

Om je in situaties met een groot lichtcontrast te helpen, kent een camera 

meerdere methoden om het licht te meten. Die komen later in dit 

hoofdstuk aan bod. Andere manieren om dit probleem op te lossen en die 

vaak nog beter werken ook, zijn een ander (beter) standpunt kiezen, het 

onderwerp prominenter (groter) in beeld plaatsen of het veranderen van de 

lichtomstandigheden. 

Grijskaart 
Er is een manier om de camera onder alle omstandigheden de juiste 

belichting te laten meten en dat is door een grijskaart te gebruiken. Houd 

dit kaartje in exact hetzelfde licht als wat er op het onderwerp valt. Je richt 

het dus op de lichtbron. Neem de grijskaart beeldvullend in beeld en kijk 
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welke belichting de camera kiest. Deze combinatie van diafragma, 

sluitertijd en iso-waarde is de juiste. 

Omdat je vanaf een grijskaart meet, heb je met een gemiddelde situatie te 

maken, zodat je camera de juiste lichtmeting doet. Probleem is alleen dat 

je wel bij je onderwerp moet kunnen komen om de grijskaart er in de buurt 

te houden. Er moet immers exact hetzelfde licht op vallen. In een 

fotostudio is dat eenvoudiger dan wanneer je buiten fotografeert. 

Daarnaast kan het lichtcontrast zo groot zijn, dat je nog steeds last hebt van 

onder- of overbelichting in bepaalde delen van de foto. Dat heeft niet met 

de lichtmeting te maken, maar met het lichtcontrast dat het dynamisch 

bereik van je camera overschrijdt. 

Belichtingscompensatie 
Zodra je merkt dat je niet met een gemiddelde scène te maken hebt en de 

camera in de war raakt, is het tijd om zelf de belichting bij te sturen. Je 

hoeft gelukkig niet meteen naar de ingewikkelde M-stand te grijpen, want 

op elke camera zit een functie waarmee dit veel eenvoudiger is op te 

lossen. Het heet belichtingscompensatie en je stelt het in met een knop of 

menu-optie waar een plus/min-symbool bij staat. Hiermee dwing je af dat 

de camera korter of langer belicht dan het zelf van plan was. Je beïnvloedt 

dus het automatische gedrag van de camera.  Hoeveel je compenseert, 

verschilt per situatie; dat is een kwestie van uitproberen en ervaring 

opdoen. 

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar als een scène overwegend licht is, 

moet je overbelichten om alles goed op de foto te zetten. Bijvoorbeeld als 

je een groep bezoekers aan Sensation White (een dance feest waar de 
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bezoekers in het wit gekleed gaan) voor een witte muur fotografeert, of 

een zwarte kat die door een besneeuwd landschap loopt. Alleen dan komen 

beide goed op de foto. Andersom moet je juist onderbelichten om een 

donkere scène te fotograferen. Bijvoorbeeld een zwarte panter die in de 

schaduw ligt te slapen. 

Dynamisch bereik 

Er zijn situaties denkbaar waarin ongeacht de gekozen belichting toch nog 

een paar overbelichte of onderbelichte gebieden op de foto te zien zijn. In 

dat geval is het lichtcontrast groter dan de beeldsensor van de camera kan 

vastleggen. De maximale hoeveelheid lichtcontrast die een fototoestel 

aankan, wordt het dynamisch bereik genoemd. Hoe geavanceerd camera’s 

tegenwoordig ook zijn, het menselijk oog ziet nog steeds veel meer dan 

een camera in één plaatje kan vastleggen. 

 
Ondanks het grote lichtcontrast, is het gelukt alles vast te leggen. 

(1/400 sec, f/8, ISO 200, 24 mm) 
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Als het lichtcontrast groter is dan het dynamisch bereik van de camera, 

moet je kiezen wat je op de foto vastlegt en wat je verloren laat gaan. Daar 

stem je vervolgens de belichting op af. Dat kiezen is heel belangrijk, want 

alleen jij weet wat de bedoeling is en de camera niet. Die probeert slechts 

om de wereld als een gemiddelde scène te zien. Bij een zonsondergang 

gaat het vooral om het mooie kleurrijke licht. Je kiest er dan vast voor om 

het donkere landschap onderbelicht te laten, zodat het in een silhouet 

verandert. Maak je een portretfoto en is de lucht erg fel, dan zorg je dat het 

gezicht goed belicht wordt en neem je op de koop toe dat de lucht 

overbelicht raakt. 

Het licht naar je hand zetten 

In situaties met een groot lichtcontrast kun je een poging wagen om de 

grootste verschillen op te heffen of in ieder geval te verkleinen, zodat het 

alsnog (grotendeels) binnen het dynamisch bereik van de camera valt. Zo 

kun je een felle lichtbron zoals de zon uit beeld laten, of een deel van de 

omgeving waar je alleen maar donkere schaduwen ziet. Zodat het niet 

langer invloed heeft op de opname. Dit is een eenvoudige en zeer 

effectieve methode. Vaak is het al voldoende om je camera net even iets 

anders te richten, een stukje met de lens in te zoomen, of een beter 

standpunt te kiezen. De lichtbron zelf aanpakken is ook een idee. Een 

storende lamp op de achtergrond uitschakelen, of juist extra lampen 

aanzetten om de omgeving gelijkmatiger te verlichten. Verder kun je het 

onderwerp dichter bij een raam plaatsen om optimaal van het natuurlijke 

licht gebruik te maken. 
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Dankzij de zon en de witte muur is het licht mooi verdeeld en de belichting 

goed. 
(1/320 sec, f/11, ISO 100, 75 mm) 

Vooral wanneer je buiten in de zon fotografeert, moet je goed opletten. Het 

beste resultaat krijg je als het onderwerp zich in ongeveer hetzelfde licht 

bevindt als de omgeving die je ook in beeld neemt. Staat iemand in de 

koele schaduw van een boom, terwijl achter hem of haar een felverlichte 

zandvlakte of een spierwit gebouw te zien is, dan heb je met een groot 

lichtcontrast te maken en is de kans groot dat de camera dit niet allemaal 

tegelijkertijd kan vastleggen. Er zijn wel oplossingen voor. Zoals een 

andere achtergrond kiezen. Of door een flitser of een reflectiescherm te 
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gebruiken om het contrast te verlagen. Dit laatste komt in het hoofdstuk 

over flitsfotografie aan bod. 

Histogram 

Het histogram is een ideaal hulpmiddel om te bepalen hoe het met het 

lichtcontrast en de belichting zit. Op een digitale camera kun je het 

opvragen zodra de foto gemaakt is, maar vaak is het ook ‘live’ te zien, dus 

nog voordat de foto gemaakt is. Elke situatie is anders en daarom zal deze 

grafiek er steeds weer anders uitzien. Er is niet één histogram altijd het 

beste. Toch wordt het linker histogram hieronder vaak als het ideale 

histogram gezien. Wat wel er in ieder geval uit kunnen afleiden, is dat er 

geen onder- of overbelichting is opgetreden. Maar of de foto ook echt goed 

belicht is, is zonder het bijbehorende plaatje echt niet te zeggen. 

 
Het histogram van een gemiddelde, lichte en donkere scène. 

In totaal kunnen er 256 helderheidwaarden in een foto voorkomen. Dit 

worden ook wel tonen genoemd. De grafiek begint links bij nul, wat staat 

voor zwart, ofwel het ontbreken van licht. Uiterst rechts bevindt zich de 

waarde 255 en dat is de lichtste tint die in een foto kan zitten: puur wit. De 

tussenliggende getallen (1 tot en met 254) staan voor de tonen tussen zwart 

en wit in. Dit zijn grijswaarden. Bij het histogram moet je even niet in 

kleur denken, maar puur in hoeveelheden van licht. Het gaat immers om de 
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belichting. 

Hoge uitschieters in een histogram geven aan welke lichtwaarden (tonen) 

het meest in een foto voorkomen. Een zwak lijntje op de bodem geeft het 

(vrijwel) ontbreken van helderheden aan. Het tweede histogram in het 

rijtje hierboven hoort bij een foto die blijkbaar veel lichte delen heeft. De 

grafiek ziet er in ieder geval heel anders uit dan het linker histogram. 

Zolang er inderdaad veel lichte gebieden te zien zijn, kan de foto nog 

steeds prima belicht zijn. Een losstaand histogram geeft dus geen 

zekerheid over goed of fout. Alleen in combinatie met hetgeen je vastlegt. 

Wat je vaak wilt voorkomen, is een opeenhoping van hoge pieken tegen de 

zijkant van het histogram. Want dat betekent dat een deel van de foto 

volledig wit of zwart is geworden, zonder nog enige detaillering erin. In 

het derde histogram hierboven is duidelijk te zien dat de grafiek aan de 

linkerzijde abrupt wordt afgekapt. Een deel van de foto is daar volledig 

zwart geworden. Of dat een probleem is, is ook nu weer niet te bepalen 

zonder de bijbehorende foto te zien. Misschien hoort het zo. Als dat niet zo 

is, pas je de belichting aan zodat het berglandschap een stukje naar rechts 

opschuift en het niet langer (of in ieder geval minder) wordt afgekapt. Een 

aan de zijkant afgekapte berg kan dus wijzen op een verkeerde belichting, 

maar het hoeft dus niet. 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 55 van 195 

 
Hier is veel zwart te zien omdat het een nachtscène is. 

(1/6 sec, f/3.5, ISO 100, 200 mm) 

Het kan ook gebeuren dat het lichtcontrast te groot is voor het dynamisch 

bereik van de camera. De lichtste en donkerste delen kunnen dan 

onmogelijk samen op de foto worden vastgelegd. In dat geval moet je 

kiezen: leg je de lichtste gebieden gedetailleerd vast en offer je de donkere 

gebieden op, of kies je voor het omgekeerde. Door voor de een te kiezen, 

raak je de ander helaas ‘kwijt’. Dat zie je dan in het histogram terug als 

een opeenhoping tegen de zijkant. Bij extreem hoge contrasten passen 

zowel de lichtste als de donkerste tonen niet op één foto. 

Een foto kan ook (te) weinig contrast hebben. Aan een of aan beide kanten 

van het histogram bevindt zich dan een laagvlakte. Die lichtwaarden 

komen niet of nauwelijks in de foto voor. De essentie is dus, dat er geen 
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enkel histogram bestaat dat in alle situaties de juiste is. Analyseer altijd 

wat je om je heen ziet en beoordeel dan pas of de belichting aannemelijk is 

aan de hand van het histogram van de camera. 

Zonnescherm 

In zonlicht is een camerascherm vaak slecht af te lezen. Steeds de schaduw 

opzoeken om je foto’s te beoordelen is omslachtig en tijdrovend. Maar hoe 

weet je dan of kleur, belichting en scherpte in orde zijn? Het histogram 

helpt je al een stuk op weg, maar er zijn ook hulpmiddelen te koop 

waarmee je het scherm beter ‘leesbaar’ maakt, zoals deze Hoodman 

HoodLoupe, die je tijdens het bekijken eventjes op het scherm plaatst. 

Hiermee scherm je het zonlicht af, zodat je de foto goed kunt beoordelen. 

 

Lichtmeetmethoden 
Op de allersimpelste compactcamera’s na, hebben alle camera’s een aantal 
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manieren waarop een lichtmeting gedaan kan worden. De methoden heten 

niet bij elk merk hetzelfde, maar gelukkig is de werking wel goed 

vergelijkbaar. Ongeacht welke lichtmeetmethode je ook kiest, het is 

belangrijk om te onthouden dat de camera nog steeds blijft uitgaan van een 

gemiddelde scène. Het enige wat je ermee verandert, is de manier waarop 

naar (een gedeelte van) het beeld wordt gekeken. 

Matrixmeting 

Bij deze manier van lichtmeten wordt het beeld in een groot aantal vakjes 

opgedeeld. Het wordt ook wel meervlaksmeting of evaluatieve meting 

genoemd. Per vakje wordt de hoeveelheid licht gemeten en over al die 

vakjes wordt via een verdeelsleutel een gemiddelde berekend. Vaak wordt 

hierbij rekening gehouden met het scherpstelpunt. Want de camera neemt 

aan dat wat scherp is, ook wel het hoofdonderwerp zal zijn. Dat moet goed 

belicht worden en weegt daarom zwaarder in de berekening. Afhankelijk 

van het cameramodel wordt ook nog gekeken naar kleurinformatie, de 

afstand tot het onderwerp en de totale compositie. Sommige camera’s zijn 

zelfs in staat om te herkennen wat je aan het fotograferen bent, doordat er 

vele duizenden fotografische situaties in het toestel zitten opgeslagen. Het 

is dus een zeer intelligente manier van lichtmeten. 
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Standaard wordt het volledige beeld bij de lichtmeting betrokken. 

(1/2000 sec, f/2.8, ISO 200, 100 mm) 

Deze lichtmeetmethode is doorgaans de standaardinstelling van de camera 

en heeft als voordeel dat het volledige beeld bij de lichtmeting betrokken 

wordt en de camera ook nog eens probeert met je mee te denken. Je kunt in 

onverwachte situaties lekker snel reageren, zonder je al te druk te maken 

over waar de lichtmeting precies moet plaatsvinden. Dat de camera 

probeert te raden wat je fotografeert kan ook een nadeel zijn. Het is en 

blijft een apparaat en vooral bij grote lichtverschillen kan de omgeving het 

totale beeld zo domineren, dat het onderwerp niet goed tot zijn recht komt. 

Ook speelt onvoorspelbaarheid een rol. Als je belichtingscompensatie 

gebruikt omdat je ziet dat een foto te licht of te donker is geworden, kan 

dit bij de volgende opname plotseling heel anders uitvallen. Dan blijf je 

aan de gang met corrigeren. Camera en fotograaf zitten elkaar dan alleen 

maar in de weg. 
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Belichtingsvergrendeling 

Soms wil je de lichtmeting op een andere plek doen dan waar je 

scherpstelt. Dat kan via belichtingsvergrendeling. Meestal is dit een aparte 

knop die bijvoorbeeld Auto Exposure Lock (AE Lock) heet of met een 

sterretje gemarkeerd is. Je richt de camera eerst op het gebied waar je de 

lichtmeting wilt doen en drukt het knopje in. Daarna bepaal je de 

compositie en laat je de camera scherpstellen door de ontspanknop half in 

te drukken. Vervolgens druk je af. 

Integraalmeting met nadruk op het midden 

Ook bij deze methode wordt naar het totale beeld gekeken, maar het 

midden telt een stuk zwaarder mee. Het wordt ook wel centrummeting 

genoemd. De belichting bepaal je door (eventueel tijdelijk) het onderwerp 

centraal in beeld te nemen, want dat deel van het beeld telt het zwaarst 

mee. Stel dat er een sterk lichtverschil is tussen onderwerp en omgeving. 

Dan heb je natuurlijk liever een goed belicht onderwerp en mag de 

achtergrond eventueel te licht of te donker op de foto komen. Deze 

methode komt dan ook prima van pas bij tegenlicht. 

Houd er wel rekening mee dat het alsnog nodig kan zijn om via 

belichtingscompensatie een beetje bij te sturen, want het gebied buiten het 

midden telt wel degelijk mee in de belichting. Mocht je camera een 

ingebouwde database met fotografische situaties hebben, dan wordt die in 

deze stand niet gebruikt. Er wordt dus veel minder camera-intelligentie 

gebruikt, waardoor het gedrag van de camera beter voorspelbaar is. 
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De achtergrond is ondergeschikt gemaakt aan het onderwerp. 

(1/320 sec, f/4.0, ISO 100, 106 mm) 

Spotmeting 

Als de omgeving (wat licht betreft) sterk afwijkt van het onderwerp en niet 

zo belangrijk is voor de foto, is het beter een lichtmeting op een piepklein 

gebiedje uit te voeren. Spotmeting stelt je dan in staat om het licht heel 

precies te meten op (een deel van) het onderwerp. Hoe groot het spotmeet-

gebied is scheelt per toestel, maar je moet denken aan hooguit een paar 

procent van het totale beeld, bijvoorbeeld 2% of 3,5%. Het gebiedje wordt 

ruwweg aangegeven met een cirkel in het midden van de zoeker of het 

scherm. Maar let op, het is slechts een indicatie van het gebied. Op 

sommige camera’s is de grootte van het meetgebied ook nog eens 

instelbaar. 
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In moeilijke omstandigheden geef je met spotmeting exact aan waar 

gemeten moet worden. 
(1/320 sec, f/3.5, ISO 200, 400 mm) 

Met spotmeting moet je altijd zeer nauwkeurig te werk gaan, want een 

misser heeft grote gevolgen voor de belichting. Maar ook als je goed 'mikt' 

kan een foto met spotmeting tegenvallen. Bijvoorbeeld als het onderwerp 

zelf uit grote lichtcontrasten bestaat. Want waar meet je dan het licht? Kies 

in dat geval liever een van de andere methoden. Wat veel mensen niet 

weten, is dat een camera ook bij spotmeting nog steeds uitgaat van een 

gemiddelde situatie. Alleen dan door te kijken naar een piepklein gebied. 

Dus neem je iets wits in beeld, dan wordt het beeld aanzienlijk donkerder 
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dan wanneer je op iets zwarts richt. 

Spotmeting komt vooral van pas op korte afstanden. Wanneer er een groot 

lichtverschil is tussen onderwerp en omgeving. Zoals bij macrofotografie, 

productfoto’s en portretten. Spotmeting kan meestal ook aan het 

scherpstelpunt gekoppeld worden, zodat je niet per se met het onderwerp 

in het midden hoeft te meten. Overigens kent ook weer niet elke camera 

deze lichtmeetmethode. 

Deelmeting 

Sommige camera’s hebben een variant op spotmeting genaamd 

deelmeting. Ook nu wordt het licht in een klein gebied in het midden 

gemeten en wordt alles erbuiten volledig genegeerd. In tegenstelling tot 

spotmeting is dat gebied wel wat groter, het kan bijvoorbeeld wel 8% van 

het beeld omvatten. Helaas wordt het niet in de zoeker of op het scherm 

aangegeven, maar het strekt zich in ieder geval uit tot voorbij de cirkel in 

het midden. 

Bracketing 
Wanneer je onder wisselende lichtomstandigheden werkt, vraagt de 

belichting meer aandacht. Soms moet je zo snel reageren, dat je het risico 

loopt dat een unieke foto mislukt, of je het fotomoment mist terwijl je aan 

de instellingen sleutelt. In die situaties is het tijd om een belichtingstrapje 

te maken. 

Belichtingstrapje 

Om de kans op een goed belichte foto te vergroten, kun je de camera snel 

achter elkaar meerdere opnamen laten maken, met steeds een iets andere 
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belichting. Officieel heet dit auto-bracketing, maar iedereen noemt het 

bracketing. Om een belichtingstrapje te maken stel je doorgaans twee 

waarden op de camera in. Allereerst geef je aan uit hoeveel opnamen de 

fotoreeks bestaat. Drie of vijf komt vaak voor, maar meer kan ook. De 

eerste foto wordt gemaakt volgens de lichtmeting van de camera. Van het 

resterende aantal wordt de helft onderbelicht en de andere helft 

overbelicht. Daarom geef je naast het aantal opnamen ook de stapgrootte 

aan, oftewel hoeveel stops de belichting per opname varieert. Veel 

voorkomende keuzes zijn 1/3, 2/3, een hele stop of twee stops. 

Een voorbeeld. Stel dat je drie opnamen maakt met stapjes van 2/3 stop. 

Dan krijg je de volgende reeks: +0, -2/3, +2/3 (‘juist’ belicht, onderbelicht, 

overbelicht). Vijf foto’s met stappen van 1/3 geeft: +0, -2/3, -1/3, +1/3, 

+2/3. Hoe groter het lichtverschil in de scène, hoe meer en/of grotere 

stappen je instelt, zodat je uiteindelijk het volledige lichtcontrast vastlegt. 

 
Drie opnamen gemaakt met een belichtingstrapje (0, -1 en +1). 
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Bracketing is prima te combineren met belichtingscompensatie. Daarmee 

schuif je het complete belichtingstrapje een stukje op. Stel dat je nu al weet 

dat je moet overbelichten. Dan zet je de belichtingscompensatie alvast op 

bijvoorbeeld 2/3. Bij bracketing van drie opnamen met stapjes van 1/3, 

krijg je dan de volgende foto’s: 2/3, 1/3, 1. 

Uitkiezen of samenvoegen 

Bracketing is oorspronkelijk bedoeld om de kans te vergroten dat je in 

lastige of snel veranderende lichtomstandigheden minstens één bruikbare 

opname op je geheugenkaartje hebt staan. De beste opname(n) bewaar je, 

de rest kan de digitale prullenbak in. Tegenwoordig wordt bracketing 

vooral ingezet voor een techniek genaamd HDR. Met High Dynamic 

Range smelt je drie, vijf, of nog meer beelden samen tot één nieuwe foto, 

met een dynamisch bereik dat vele malen groter is dan wat een camera in 

één foto kan vastleggen. HDR is een bewerking die je achteraf op de 

computer uitvoert met een programma zoals Photoshop, hoewel er 

tegenwoordig ook veel camera’s zijn die dit zelf kunnen doen. HDR is een 

prima hulpmiddel als het lichtcontrast groter is dan het dynamisch bereik 

van je camera. 
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Het resultaat na samenvoegen van de drie foto’s (HDR). 

Repeterende opnamen 

Staat de camera op serieopnamen (repeterend foto’s maken), dan is het bij 

bracketing een kwestie van de ontspanknop ingedrukt houden. De camera 

stopt dan vanzelf zodra het ingestelde aantal foto’s is gemaakt. Bij 

enkelbeeld maak je bij de meeste toestellen per druk op de ontspanknop 

één foto. Let er dan extra goed op dat je steeds een compleet 

belichtingstrapje afrondt, voordat je ergens anders foto’s van maakt. Want 

als je de reeks niet afmaakt, krijg je juist verkeerd belichte foto’s. 

Sommige camera’s schakelen automatisch over naar serieopnamen zodra 

je bracketing gebruikt. 

Filters 
Om moeilijke lichtomstandigheden het hoofd te bieden, kun je met filters 

werken die je aan de voorkant van de lens plaatst. Er zijn ronde filters die 

je op de lens vastdraait, maar er bestaan ook vierkante en rechthoekige 
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exemplaren die je eerst in een houder stopt en dan op de lens bevestigt. 

Een opschroefbaar exemplaar heeft als voordeel dat je de zonnekap kunt 

blijven gebruiken. Je hebt wel een filter met de juiste diameter nodig, 

anders past hij niet op de lens. Gebruik je lenzen met verschillende 

diameters, dan heb je aan één filter dus niet genoeg. Daarnaast heb je voor 

groothoeklenzen extra dunne filters nodig, want anders krijg je donkere 

hoeken op je foto’s te zien (vignettering). 

Het grote voordeel van een filterhouder, is dat je alle filters maar eenmalig 

hoeft te kopen. Je kunt ze vervolgens op al je lenzen gebruiken. Dat is een 

stuk goedkoper dan wanneer je met opschroeffilters werkt. Je hebt slechts 

een (goedkope) montagering nodig per lensdiameter. Met die ring plaats je 

de houder op de lens. Omdat je nu een filterhouder gebruikt, kun je helaas 

de zonnekap niet meer op de lens plaatsen. De zon met je hand afschermen 

zal nodig zijn om nare reflecties en spiegelingen op de filters te 

voorkomen. Een houder biedt plaats aan meerdere filters. Zodoende kun je 

effecten eenvoudig met elkaar combineren. 

Polarisatiefilter 

Met een polarisatiefilter haal je ongewenste reflecties weg en verzadig je 

de kleuren nog eens extra. Zelfs een landschap dat er wat heiig uitziet 

heldert er vaak van op, omdat allerlei schitteringen verdwijnen. Voor 

digitale camera’s heb je een zogeheten circulair polarisatiefilter nodig. 

Zonlicht bestaat uit lichtstralen die uit alle richtingen komen, maar bij 

reflecties komen ze vaak nog maar uit één richting. Een polarisatiefilter 

kan deze gerichte lichtstralen tegenhouden en op die manier storende 

reflecties wegnemen, of in ieder geval verminderen. 
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Hinderlijke reflectie op de winkelruit wordt bijna volledig opgeheven. 

Richtingsgevoelig 

Een polarisatiefilter verzadigt kleuren, dus luchten worden blauwer en 

weilanden groener. Het maakt wel uit hoe je de camera richt. Het effect is 

het grootst als je haaks op de zon fotografeert. Reflecties op water of glas 

demp je door het toestel schuin op het oppervlak te richten. Speel met de 

hoek tot je het gewenste effect ziet. Laat bij water de reflectie niet altijd 

maar volledig verdwijnen, want dan is niet meer te zien dat je met water te 

maken hebt. Reflecties op allerlei soorten (ongelakte) metaal zijn helaas 

niet op te heffen. 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 68 van 195 

 
Dankzij een polarisatiefilter ziet de foto er veel beter uit. 

Omdat een polarisatiefilter lichtstralen uit een bepaalde richting 

tegenhoudt, is de intensiteit van het effect (de blokkering) in te stellen door 

aan een ring te draaien. Zit het filter in een houder, dan heb je geen 

draairing en verdraai je het filter zelf. Een polarisatiefilter houdt 

afhankelijk van de ingestelde sterkte behoorlijk wat licht tegen en je 

camera zal langer moeten belichten om het lichtverlies te compenseren. 

Grijsverloopfilter 

De lucht is over het algemeen feller dan het landschap eronder. Dat maakt 

het soms extra lastig om een foto te maken waarop beide goed belicht zijn. 

Met een grijsverloopfilter los je dit op. De ene helft van het filter is 

donker, de andere helft is volledig transparant, met een geleidelijke 

overgang (een verloop) ertussen. Met het donkere deel bedek je (in dit 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 69 van 195 

geval) de lucht en zo breng je de lichtintensiteit van landschap en lucht 

beter in balans. 

 
Met een grijsverloopfilter temper je (bijvoorbeeld) de lucht. 

(1/125 sec, f/11, ISO 200, 17 mm) 

Bij een opschroefbaar filter zit de scheidingslijn altijd exact in het midden, 

dus moet je daar de horizon plaatsen en ben je wat beperkter in de 

compositiemogelijkheden. Dit probleem heb je niet met een filter in een 

houder. Ze zijn rechthoekig en dus langer dan strikt noodzakelijk. Je 

schuift ze iets omhoog of omlaag om te bepalen welk deel van de foto ze 

afdekken. Zo ben je een stuk vrijer in het plaatsen van de horizon. 

Let wel op dat alles wat boven de horizon uitsteekt in het donkerdere deel 

van het filter terechtkomt en dus net als de lucht getemperd wordt. Je hebt 

filters met een hard en met een zacht verloop. Bij een hard verloop gaat de 

overgang vrij abrupt en dit gebruik je vooral als je een strakke horizon 

hebt. Bij een zachte verloop gaat de overgang zeer geleidelijk en dan mag 
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er hier en daar wel iets boven de horizon uitsteken. 

Schuin in beeld 

Een verloopfilter mag je ook schuin zetten. Dat is handig als je met een 

schuine scheidingslijn tussen licht en donker te maken hebt. Ook kan het 

ondersteboven geplaatst worden. Als de voorgrond lichter is dan de 

achtergrond. Verloopfilters met een kleurtje bestaan ook, zoals blauw of 

oranje. Je voegt dan een kleurtint toe aan het te temperen deel van de 

scène. Een echt grijsverloopfilter is neutraal van kleur en de beste keuze 

als het gaat om het in balans brengen van de lichtintensiteit. 

Grijsfilter (ND, oftewel neutral density) 

Een grijsfilter of ND-filter is een filter met een neutraal grijze kleur. 

Anders dan bij een verloopfilter, is het volledige oppervlak nu grijs 

gekleurd. Alle kleuren worden er evenveel door tegengehouden, vandaar 

dat je met dit filter de indruk wekt dat het donkerder is dan het in 

werkelijkheid is. Je gebruikt het filter als een soort verduisteringsgordijn. 

Waarom zou je dat willen? 

Er kan bijvoorbeeld zo veel licht zijn dat de sluitertijd van de camera niet 

snel genoeg is. Misschien is 1/8000 nodig en gaat jouw toestel maar tot 

1/2000. De foto raakt dan overbelicht. Je kunt het diafragma heel klein 

maken zodat er weinig licht door de lens stroomt, maar dan neemt ook de 

scherptediepte toe en misschien wil je dat niet. Dankzij een grijsfilter 

denkt de camera dat het donkerder is en nu kun je wel een passende 

sluitertijd instellen. 
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Dankzij de lange belichting is de branding extra goed te zien. 

(6 sec, f/32, ISO 50, 120 mm) 

Een grijsfilter is ook een handig hulpmiddel om beweging in je foto’s te 

benadrukken door expres een lange belichtingstijd te gebruiken. Overdag 

zijn de sluitertijden over het algemeen heel kort (snel) en dan komen 

bewegende onderwerpen haarscherp op de foto. Om meer actie en 

dynamiek aan het beeld toe te voegen, kan het leuk zijn als alles wat 

beweegt strepen door het beeld trekt. 

Overdag moet je het licht flink dempen om een sluitertijd te krijgen die 

langzaam genoeg is. Gelukkig bestaan er grijsfilters in verschillende 

sterktes (absorptiefactor), dus kan het geen kwaad om een setje aan te 

schaffen. Het voordeel van een filterhouder is dat je er meerdere achter 

elkaar kunt plaatsen. Zo wordt de demping nog groter. Pas wel op, want 

bij sommige (goedkopere) merken ontstaat dan een kleurzweem, al is die 

in de nabewerking vaak nog wel weg te werken. 
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Bij grijsfilters wordt vaak de absorptiefactor aangegeven. Een factor van 

0,3 staat voor een lichtvermindering van één stop. Een 0.9 filter levert dus 

drie stops aan winst op. Een sluitertijd van 1/125 seconde valt dan zomaar 

terug naar 1/15. Er bestaan grijsfilters die maar liefst tien stops aan licht 

tegenhouden. Het worden ook wel big-stoppers genoemd en ze reduceren 

het licht met een factor duizend. Zo kun je overdag belichtingstijden van 

een halve minuut of nog langer halen. 

 
Met een lange belichtingstijd verzacht je de waterval. 

(2 seconden, f/5.6, ISO 100, 200 mm) 

Mysterieuze mist 

Grijsfilters zijn een favoriet hulpmiddel om stromend water vast te leggen, 

zoals een beek, waterval, of de branding. Met een snelle sluitertijd bevries 

je desnoods elk druppeltje, maar met langzame tijden (en een statief) 

verandert stromend water in een mooie, witte, zijdeachtige waas die wel 

iets van een mysterieuze mist weg heeft. 
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(30 sec, f/11, ISO 100, 28 mm) 

Wil je meer weten over het fotograferen met lange sluitertijden? Op mijn 

website www.keeskrick.com vind je een eBoek genaamd Fotograferen met 

lange sluitertijden – Een andere kijk op de werkelijkheid. In dit boek 

komen alle aspecten van het fotograferen met lange sluitertijden uitgebreid 

aan de orde. Door grijsfilters en grijsverloopfilters te gebruiken, kun je 
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overdag belichtingstijd tot maar liefst enkele minuten halen. De wereld 

ziet er dan heel anders uit dan je met je eigen ogen kunt zien. Je maakt er 

unieke en mysterieuze foto’s mee. 
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3. Het licht zien 
Foto’s die je op een zonnige dag maakt, zien er heel anders uit dan 

de plaatjes die je bij bewolkte hemel schiet. Ook maakt het veel 

uit of je ’s morgens vroeg, midden op de dag, of rond 

zonsondergang fotografeert. Het licht om ons heen is altijd in 

beweging en dat zie je terug in je foto’s. Licht, schaduw en 

kleurweergave is altijd weer anders. Daarom is het zo belangrijk 

dat je ‘het licht ziet’ en dat je weet hoe je het zo goed mogelijk in 

je foto’s gebruikt. 

Zon en bewolking 
Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom de ene foto er veel 

mooier en levendiger uitziet dan een andere foto. Terwijl ze allebei 

overdag zijn gemaakt, buiten, op dezelfde plek en met dezelfde camera en 

lens. Dat kan met een aantal zaken te maken hebben. Zoals het tijdstip van 

de dag, maar ook of de zon scheen of dat deze net achter een dikke wolk 

verdween. Twee foto’s die je luttele seconden na elkaar maakt, kunnen er 

zodoende al compleet anders uitzien. 

‘Mooi weer’-fotograaf 

Zodra het mooi weer is, worden er veel foto’s gemaakt. Logisch, want 

vrolijk weer nodigt uit om naar buiten te gaan en al het moois op de 

gevoelige plaat (sorry, sensor) vast te leggen. Toch is het een goed idee om 

ook bij minder goed weer en zelfs bij slecht weer foto’s te maken. Zo krijg 

je een totaal andere sfeer en foto’s die anders zijn dan de foto’s die we 
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normaalgesproken zien. Houd er wel rekening mee dat camera’s over het 

algemeen slecht tegen water kunnen. 

 
Neem ook bij slecht weer je camera mee. 

(1/125 sec, f/4.5, ISO 80, 85 mm) 

Zonlicht 

Op een onbewolkte dag heb je te maken met direct zonlicht, oftewel 

lichtstralen die ons rechtstreeks bereiken. Daarnaast wordt het zonlicht 
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weerkaatst door de omgeving, dus door allerlei objecten om ons heen. De 

atmosfeer van de aarde draagt ook een steentje bij. Die verstrooit het 

zonlicht, waardoor de hemelkoepel als een enorme blauwgekleurde 

lichtbak werkt. Dit betekent dat je op een onbewolkte dag niet alleen met 

direct licht te maken hebt, maar ook met een flinke hoeveelheid indirect 

licht. 

Het contrast is op een zonnige dag dan ook vaak erg groot. Er is een groot 

verschil tussen plekken waar de zon schijnt en schaduwgebieden waar 

geen rechtstreeks zonlicht komt. Het lukt een camera meestal niet om 

beide feilloos vast te leggen. Je moet dan kiezen wat er goed belicht op de 

foto komt: de felverlichte delen, of juist wat er in de schaduw te zien is. 

 
De atmosfeer is een enorme blauwe lichtbak. 

(1/3200 sec, f/3.5, ISO 125, 200 mm) 

Direct zonlicht komt altijd uit één richting: die van de zon zelf. De zon is 
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een enorme ‘vuurbol’ die zijn licht alle kanten opstuurt, maar de afstand 

tot de aarde is zo enorm groot, dat voor ons alle lichtstralen uit exact 

hetzelfde punt komen en parallel tegen de aarde opbotsen. Direct zonlicht 

bereikt nooit de zijde van objecten die van de zon is afgekeerd. Heb je een 

achtertuin op het zuiden, dan vangt de voorkant van het huis geen 

rechtstreeks zonlicht op. Althans, bij ons op het noordelijk halfrond. Toch 

is het niet zo dat er helemaal geen zonlicht komt. Want zonder licht zou de 

schaduwzijde in absolute duisternis gehuld zijn en dan zouden we 

helemaal niets kunnen zien. Dat is natuurlijk niet zo. Ook in de schaduw 

zie je nog flink wat doortekening. De reden hiervoor, is dat er wel indirect 

zonlicht kan komen. Gereflecteerd licht dus. Stel dat er op aarde alleen 

maar direct zonlicht bestond, dan zouden alle schaduwen inktzwart zijn. 

Zwarte gaten zonder enige detaillering. 

Bewolking 

Op een bewolkte dag zul je het zonder direct zonlicht moeten stellen. Er is 

alleen indirect licht en dat komt uit alle richtingen, want de wolken 

verstrooien het zonlicht. De zon ziet geen kans om lichtstralen rechtstreeks 

naar je toe te sturen. Het licht is daardoor veel gelijkmatiger verdeeld. 

Diepe schaduwen ontbreken nu. Het contrast is een stuk minder dan op een 

dag met direct zonlicht en de camera kan dit allemaal prima vastleggen. 

Het past met gemak binnen het dynamisch bereik van de camera. Uiteraard 

maakt het wel uit hoe dik de bewolking is, want bij lichte sluierbewolking 

kan veel zonlicht alsnog rechtstreeks de aarde bereiken. 
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Vooral bij mistig weer is het contrast laag. 

(1/320 sec, f/4, ISO 100, 200 mm) 

Ook bij mist of nevelig weer is het contrast laag. Een foto kan er dan wat 

flauwtjes en vlak uitzien. Lichte en donkere gebieden verschillen maar 

weinig van elkaar en er is amper schaduwwerking. Kleuren spreken 

minder en komen minder verzadigd over. Ze ‘spatten’ niet van de foto af. 

Er is op alle fronten duidelijk een tekort aan contrast en niets op de foto 

springt er echt uit. Wat dat betreft fleurt een zonnetje de boel flink op. Het 

maakt je foto’s levendiger. 
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Zonder zonlicht zijn er nagenoeg geen schaduwen. 

(1/80 sec, f/11, ISO 200, 60 mm) 

Huidskleur 

Huidskleur speelt een rol bij de belichting. Een lichte huid reflecteert meer 

(zon)licht dan een donkere. Daarom raakt een lichte huid sneller 

overbelicht in de volle zon of bij sterk lamplicht. Iemand met een donkere 

huid is dan wat makkelijker te fotograferen. 

Schaduw 

Zonlicht verandert continu gedurende de dag. Dat geldt voor zowel de 

intensiteit als de richting waaruit het ons bereikt. De zon trekt immers 

langs de hemel (voor ons gezien althans). Ook de seizoenen spelen een rol. 

In de zomermaanden staat de zon hoger en dichterbij dan tijdens de winter. 

Waar licht is, is ook schaduw. Sommige schaduwen zijn zo miniem dat je 

ze niet eens opmerkt, maar ze kunnen ook hard en scherp afgetekend zijn, 

of juist subtiel met een zachte overgang van licht naar donker. Schaduwen 
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voegen iets extra’s toe aan je foto’s. Vorm en structuur komen beter tot 

hun recht en de foto krijgt meer dieptewerking. Het is dan ook niet nodig 

om schaduwen volledig uit je foto’s te bannen en des te belangrijker dat je 

ze op een juiste manier gebruikt. 

 
Zonlicht, harde schaduwen en een donkere lucht zorgen voor een 

dramatisch effect en extra groot lichtcontrast. 
(1/500 sec, f/8, ISO 100, 35 mm) 

Midden op de dag staat de zon op zijn hoogst. Het felle licht valt vrijwel 

loodrecht omlaag en geeft diepe, verticale schaduwen. Een groot 

lichtcontrast dus. Als je dan iemand op de foto zet, zijn er bij de oogkassen 

en onder neus en kin diepe schaduwen te zien. Er is te veel lichtverschil 

tussen plekken waar wel en geen zonlicht komt en bij portretfoto’s staat 

dat niet mooi. Daarnaast knijpt iemand al snel zijn ogen dicht tegen het 

felle licht. Vermijd in dit soort situaties liever dat het licht rechtstreeks op 

het model valt. Zoek bij volle zon wat beschutting op, bijvoorbeeld in een 

parkje. Het zonlicht wordt er niet volledig tegengehouden, maar sijpelt (als 
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je de plek goed uitkiest) door het bladerdak heen, waardoor je mooier licht 

en zachtere schaduwen krijgt. Ook een open plek werkt goed. Zorg er dan 

voor dat de zon afgedekt is, maar dat het bladerdak boven het hoofd van je 

model open is. Er stroomt dan veel indirect licht naar binnen. Dit wordt 

ook wel ‘open shade’ genoemd. 

 
Aan het einde van de dag krijgt het licht een mooie gloed. 

(1/4000 sec, f/4, ISO 400, 93 mm) 

Ook voor landschappen is midden op een zonnige dag niet het beste 

moment om de camera te pakken. Het is een beter idee om dat ’s morgens 

vroeg of tegen het einde van de dag te doen. De zon staat dan lager en het 
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licht komt meer van opzij. Het is minder fel en krijgt vaak een warme 

gloed. Schaduwen zijn zijwaarts gericht, langer en minder donker. Let wel 

op de ligging van het onderwerp, want als de zon achter een heuvel of 

flatgebouw zakt en de omgeving volledig in schaduw onderdompelt, schiet 

je er weinig mee op. Voor portretfoto’s zijn vroeg en laat op de dag ook 

prima tijdstippen. 

Richting van het licht 

Een veel gehoord advies is om altijd met de zon in je rug te fotograferen. 

Het licht valt dan van voren op het onderwerp en je hebt geen last van 

hinderlijk tegenlicht. Dat klopt op zich wel, maar het levert niet de mooiste 

plaatjes op. Doordat het licht recht van voren op het onderwerp en de 

omgeving valt, bevinden schaduwen zich aan de achterzijde van alles wat 

er in beeld te zien is. De foto heeft zo weinig dieptewerking. De belichting 

zal weinig problemen opleveren omdat je ‘met het licht mee’ fotografeert. 

Het contrast blijft meestal wel binnen de perken. Vanwege het felle 

zonlicht knijpen mensen wel hun ogen tot spleetjes en ook raken wangen 

en het voorhoofd overbelicht. Dat is geen fraai gezicht. 

Recht tegen een laagstaande zon in fotograferen geeft dan toch een 

spannender beeld. Het onderwerp komt beter los van de achtergrond. Het 

haar van een model en de contouren van kleding lichten mooi op. 

Probleem is wel dat je nu aan de schaduwzijde van het onderwerp staat en 

er een felle lichtbron op de achtergrond te zien is. Daarom heb je een 

flitser of reflectiescherm nodig om extra licht toe te voegen (zie het 

hoofdstuk over flitsen). Het is vaak verstandig om de lichtbron zelf buiten 

beeld te laten, want de zon, of een felle lamp, geeft op de foto een lelijke 
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uitgebeten lichtvlek. 

Door het licht meer vanaf opzij te laten komen, kun je mooie 

schaduweffecten maken. Bijvoorbeeld één zijde van een gezicht of een 

gedeelte ervan in rechtstreeks zonlicht, terwijl de andere zijde zich (ook 

weer gedeeltelijk) in de schaduw bevindt. Door met het standpunt van jou 

en dat van het model te spelen, kun je licht en schaduw bijna oneindig 

variëren om het effect volledig naar je hand te zetten. Zijlicht is ook 

perfect om de structuur van een object weer te geven. Bijvoorbeeld 

strijklicht als je een gevel fotografeert. Door de schaduwwerking zie je 

allerlei kleine details en structuren veel beter dan wanneer het licht van 

voren valt. Denk aan het reliëf van een bakstenenmuur. 

 
Dankzij de laagstaande zon is er mooi zijlicht. 

(1/250 sec, f/3.5, ISO 200, 400 mm) 
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De kleur van licht 
Foto’s die je in de volle zon maakt, zien er heel anders uit dan wanneer je 

ze in de schaduw maakt, op een bewolkte dag, tijdens een zonsondergang, 

of in een gezellig restaurant. Dat heeft niet alleen met licht en schaduw te 

maken, maar ook met de kleurtemperatuur van het licht. Het lastige is dat 

wij dat ter plaatse zelf amper opmerken. Onze hersenen zorgen ervoor dat 

wij onder (bijna) alle omstandigheden ongeveer de juiste kleuren ervaren. 

Een fototoestel heeft daar echter behoorlijk meer moeite mee. 

Kleurtemperatuur 

Geen lichtbron is hetzelfde. Zo is het licht van een gloeilamp een beetje 

oranje gekleurd en hierdoor ervaren wij dit licht als warm. TL-licht is 

groenig van kleur. Zonlicht is helemaal bijzonder, want de kleur van het 

licht verandert gedurende de dag. Rond zonsopkomst en zonsondergang 

staat de zon laag en kan het licht geel, oranje en zelfs rood kleuren. 

Midden op de dag is het zonlicht een stuk witter. De kleur van een 

lichtbron wordt aangeduid met de zogeheten kleurtemperatuur. 

Het licht van een warme lichtbron is wat meer geel of oranje gekleurd, 

terwijl dat van een koude lichtbron juist blauwig is. Om het nog wat 

verwarrender te maken, wordt warm licht met een lage kleurtemperatuur 

aangeduid en koud licht juist met een hoge kleurtemperatuur. Toch is dit 

niet zo vreemd. Denk maar aan een ijzersmederij. Tijdens het verhitten van 

metaal kleurt het eerst oranje of geel en pas zodra het echt heet wordt, 

kleurt het wit of blauw. Kleurtemperatuur heeft dan ook niets met warmte 

(ofwel temperatuur) te maken. Kleurtemperatuur wordt trouwens 

aangegeven in graden Kelvin. 
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Warm strijklicht van de ondergaande winterzon. 

(1/200 sec, f/2.9, ISO 200, 185 mm) 

Witbalans 

Een camera probeert te raden welke lichtbron er is. Want alleen zo kan het 

kleuren natuurgetrouw weergeven. Het toestel gaat op zoek naar iets wits 

in beeld en gebruikt dit als referentiepunt. Wit moet immers wit zijn en 

niet blauw, rood of grijs. Dit mechanisme heet witbalanscorrectie. Als een 

camera de lichtbron niet goed herkent, zal de foto een kleurzweem krijgen. 

Camera’s hebben een automatische stand voor de witbalans, die in veel 

situaties een aardig goede kleurweergave geeft. Vooral met daglicht en 

flitslicht weten toestellen goed raad. Maar werk je bij kunstlicht, dan gaat 

het helaas vaak niet helemaal goed. Zo zal een foto bij lamplicht vrijwel 

altijd iets te geel of te oranje zijn. Vandaar dat je foto’s betere kleuren 

krijgen, als je de camera in dit soort situaties handmatig op de juiste 
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lichtbron instelt. Zoals zonlicht, bewolking of lamplicht. 

 
Bij industrieën zijn vaak meerdere soorten kunstlicht aanwezig. 

(6 sec, f/5.6, ISO 100, 88 mm) 

Witbalans instellen 

Op elke camera zijn diverse lichtbronnen standaard al 

voorgeprogrammeerd, zodat je de witbalans er eenvoudig op kunt 

instellen. Op het scherm en in de (digitale) zoeker zie je telkens welke je 

gekozen hebt. Stel je zelf de witbalans in, dan is het wel essentieel dat je 

dit steeds opnieuw aanpast zodra je met weer een andere lichtbron te 

maken krijgt. Want anders krijg je gegarandeerd kleurafwijkingen. Dus 

fotografeer je eerst binnen bij lamplicht en loop je daarna naar buiten, pas 

de witbalans dan meteen aan. Dit in tegenstelling tot de automatische 

stand, want dan gaat het uiteraard vanzelf. 

Weet je niet goed met welke lichtbron je te maken hebt? Verander de 

witbalans net zo lang tot je ongeveer de juiste kleuren op het scherm ziet. 
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Houd er wel rekening mee dat een camerascherm kleuren nooit exact laat 

zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Het is dus slechts een benadering. 

Meerdere lichtbronnen 

Op plekken met meerdere lichtbronnen heb je met een mengelmoes aan 

kleurtemperaturen te maken. Bijvoorbeeld in een woonkamer met 

lamplicht, daglicht dat door een raam valt en misschien nog ergens een 

halogeenlamp of tl-buis. Kijk dan welk licht er voornamelijk op het 

hoofdonderwerp valt en stel daar de witbalans op in. Andere delen van de 

foto krijgen alsnog een kleurzweem, maar dat kan best sfeervol zijn. 

Wit velletje 

Vermengt het licht van enkele lichtbronnen zich, of twijfel je aan het soort 

lichtbron? Bepaal dan handmatig de juiste witbalans. Je camera moet die 

mogelijkheid wel bieden. Je zet een wit velletje papier vlak bij het 

onderwerp neer en zorgt dat er exact hetzelfde licht op valt. Het helpt als 

iemand het papier voor je kan vasthouden. Richt de camera van dichtbij op 

het vel zodat het beeldvullend is. Zorg ervoor dat de schaduw van de 

camera of die van jezelf niet op het papier valt, want dat beïnvloedt de 

meting. Nu hangt het van de camera af wat je moet doen. Bij een aantal 

merken druk je op de ontspanknop en zal de camera de opname meteen 

gebruiken voor een correctie van de witbalans. Bij andere merken wijs je 

via een menukeuze de zojuist gemaakte foto op het geheugenkaartje aan, 

waarna deze voor de witbalanscorrectie gebruikt wordt. 

Witbalans neppen 

Soms wordt een foto mooier als je de camera een beetje voor de gek houdt. 
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Waarom zou je dat doen? Fotografeer je een fantastische zonsondergang, 

dan bestaat de kans dat de automatische witbalans dit verpest door de 

kleuren weer neutraal te maken. Weg zijn al die mooie kleuren. Je helpt de 

camera in dat geval een handje door de witbalans in te stellen op bewolkt. 

Nu worden de schitterende kleuren wel prima vastgelegd. Ook op een 

bewolkte dag helpt het als je de witbalans op de stand bewolkt of daglicht 

zet. Kleuren worden er net iets warmer van. 

 
Met de witbalans op ‘bewolkt’ voorkom je dat het avondrood in neutraal 

wit omgezet wordt. 
(1/1250 sec, f/3.5, ISO 200, 400 mm) 

Witbalanskaart of grijskaart 

Professionele fotografen gebruiken een witbalanskaart of eventueel een 

grijskaart om de juiste witbalans te bepalen. Die kaartjes zijn neutraal van 

kleur. De witbalansmeting is daardoor nauwkeuriger dan wanneer je een 
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velletje papier gebruikt. Want wanneer is wit echt wit? Tussen 

papiersoorten kan aardig wat kleurverschil zitten. Feit blijft dat niet 

iedereen een grijskaart (bij zich) heeft en een velletje papier is altijd wel 

ergens te vinden. 

Avond- en nachtfotografie 
Een voordeel van vooral de donkere wintermaanden is dat je niet zo laat 

op pad hoeft om mooie sfeeropnamen te maken. Dat is goed nieuws, want 

zodra de zon ondergaat, zijn er tal van mogelijkheden om indrukwekkende 

foto’s te maken. Wacht je tot de zomermaanden, dan wordt het pas echt 

nachtwerk. 

Flitser uitschakelen 

De eerste stap bij het maken van mooie nachtelijke sfeeropnamen is het 

uitschakelen van de flitser. Een lampionoptocht of etentje bij kaarslicht 

komt zo een stuk beter tot zijn recht. Flitslicht zorgt ervoor dat je langer uit 

de hand kunt fotograferen, maar overspoelt alles met een oogverblindend 

licht. Daarom is het een goed idee om de flitser wat vaker uit te schakelen. 

Het is trouwens niet altijd een keuze om wel of niet te flitsen. Er zijn 

genoeg plekken en situaties waar flitsen gewoon niet mag. Zoals tijdens 

een voorstelling of in een museum. 

Zodra de flitser uitstaat moet je extra goed op de sluitertijd letten. Want 

kun je bij deze lichtomstandigheden de camera nog goed stilhouden? Of is 

het beter wat steun te zoeken tegen een muurtje of een statief te gebruiken? 

Beweegt het onderwerp, kijk dan of je de iso-waarde nog iets kunt 

verhogen, of dat een grotere lensopening mogelijk is, zodat je de 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 91 van 195 

bewegingen alsnog bevriest. 

 
Flitsen tijdens een voorstelling is verboden en verpest de sfeer. 

(1/13 sec, f/4, ISO 400, 24 mm) 

Belichten bij weinig licht 

Zodra de zon verdwijnt zal de belichting ineens behoorlijk lang worden, 

variërend van een paar seconden tot vele minuten. Het hangt af van de 

mate van duisternis en de hoeveelheid verlichting bij het onderwerp. Een 

lange belichtingstijd betekent automatisch dat alles wat in beeld beweegt 

onscherpte zal geven. Dat kan mooie effecten geven. Bijvoorbeeld doordat 

stromend water, voortrazende wolken, rijdende auto’s, of een 

voorbijganger streperig (vervaagd) worden afgebeeld. Snel bewegende 

voorwerpen kunnen op die manier zelfs onzichtbaar worden. 

Hoe minder licht er is, hoe sterker de camera wil overbelichten. Ga bij 

avond- en nachtfoto’s daarom niet blindelings op de lichtmeter van de 

camera af. Maak je bijvoorbeeld midden in de nacht een foto op een plek 
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waar weinig kunstlicht maar wel veel maanlicht is, dan kan de sluitertijd 

zo lang worden, dat de foto bijna op een daglichtopname lijkt. Dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. 

Omdat je bij weinig licht en in het donker vaak niet met een gemiddelde 

situatie te maken hebt, moet je de camera in veel gevallen opdracht geven 

om korter te belichten. Dat kan door belichtingscompensatie te gebruiken, 

al is overschakelen naar een handmatige stand (M-stand of B-stand) vaak 

nog beter. Je hebt dan veel meer grip op het resultaat. Op compactcamera’s 

vind je deze twee standen niet vaak. Wel kennen ze speciale 

nachtprogramma’s. Soms is een lange sluitertijd te combineren met de 

flitser, zodat je een portret kunt combineren met een sfeervolle 

nachtopname. 

 
In het donker is vaak een aangepaste belichting nodig. 

(1/125 sec, f/2.8, ISO 3200, 28 mm) 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 93 van 195 

Zonsondergang 

Ook bij zonsopkomst en zonsondergang is het extra opletten met de 

belichting. Bij laagstaande zon maak je namelijk al snel een tegenlichtfoto. 

De lucht is fel verlicht, het landschap eronder is al aardig donker. Richt je 

de camera een tikje omlaag, dan zal het de belichting vooral op het 

landschap afstemmen en zo raakt de lucht overbelicht. Weg mooie 

zonsondergang. Richt je de camera op de lucht, dan wordt juist het 

landschap te donker en verandert al snel in een silhouet. Nu is dit laatste 

niet altijd een probleem, omdat het vaak vooral om de gekleurde lucht 

gaat. Staat de zon zelf ook in beeld, dan zal die altijd sterk overbelicht 

raken. Zonlicht is zo intens fel, dat het niet goed te belichten valt. Het is 

dan ook mooier als je een boom of wolk gebruikt om de zon enigszins af te 

schermen. 

 
Loop niet meteen weg zodra de zon onder de horizon is gezakt. 

(1/30 sec, f/4, ISO 100, 35 mm) 
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Loop niet meteen weg zodra de zon onder de horizon is verdwenen. De 

mooiste en kleurrijkste luchten ontstaan vaak pas zodra de zon al een tijdje 

onder is. Dat kan best een kwartier of half uur na zonsondergang zijn. 

Belangrijk is wel dat er wolken in de buurt van de horizon zijn en dat er 

minimaal een smalle opening tussen horizon en wolken is. De laagstaande 

zon verlicht zo het wolkendek van onderaf. Het is altijd moeilijk te 

voorspellen of het een interessante zonsondergang gaat worden, maar als 

je goed oplet, herken je steeds vaker (ruim op tijd) of het zin heeft om de 

camera te pakken en halsoverkop het huis te verlaten. 

Het blauwe uur 

Als de zon nog maar net onder is, kun je enorm mooie plaatjes maken. Een 

(deels) onbewolkte lucht krijgt dan een diepblauwe kleur, met een zweem 

avondrood langs de horizon. Omdat in gebouwen de verlichting 

aanspringt, ontstaat op een bepaald moment een prachtige balans tussen 

natuurlijk licht en kunstlicht. Gebouwen steken scherp af tegen het blauw 

en de omgeving is nog prima herkenbaar dankzij het omgevingslicht. Je 

moet er wel op tijd bij zijn, want ook al wordt dit het blauwe uur genoemd, 

het mooiste moment duurt maar heel kort. 

Gelukkig heb je nog een tweede blauwe uur, namelijk vlak voor 

zonsopkomst. Er bestaat ook nog een gouden uur. Dat is (ongeveer) het 

uurtje direct na zonsopkomst en voor zonsondergang, waarin het zonlicht 

een mooie warme kleur krijgt. Het blauwe uur en het gouden uur duren 

niet per se een uur. Al naar gelang het seizoen en jouw locatie op aarde 

kan het korter maar ook langer duren. Het licht verandert continu, dus 

moet je er snel bij zijn om de mooiste momenten te benutten. 
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Vergeet niet om het blauwe uur te benutten. 

(30 sec, f/16, ISO 100, 105 mm) 

Kleurenspel 

Bij avond- en nachtfotografie is spelen met kleur extra leuk. Vaak zul je 

verrast staan van de onverwachte kleurcombinaties die de verschillende 

lichtbronnen in een stad of op een fabrieksterrein opleveren. Sommige 

lichtbronnen stralen een oranje gloed uit, andere wit, groen of blauw. Het 

beste kun je eerst een inschatting maken van het soort verlichting dat 

voornamelijk aanwezig is en de witbalans hierop instellen. Zodoende zal 

het grootste deel van de foto ongeveer de juiste kleuren krijgen. De 

verdere afwerking kun je het beste in de nabewerking doen. 

Vanwege de verschillende lichtbronnen blijven er altijd wel wat plekken 

over waar de kleuren net even anders zijn. Dat is niet erg. Sterker nog, het 

kan juist sfeer-verhogend werken. Want stel je voor dat de camera alles 

wat wit is ook echt wit op de foto zet. Dan raak je de betoverende sfeer 
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van een nachtopname meteen weer kwijt. Kleuren corrigeren is vooral bij 

avond- en nachtfotografie nodig, maar het hoeven zeker niet altijd exact de 

juiste, natuurgetrouwe kleuren te zijn. 

 
Maak een afweging tussen natuurgetrouwe en sfeervolle kleuren. 

(1/20 sec, f/4, ISO 800, 24 mm) 

Sterren fotograferen 

Vooral op plekken waar je de melkweg nog in volle glorie ziet, is het een 

uitdaging om de sterrenhemel te fotograferen. Bij sterrenfotografie heb je 

wel met een opmerkelijk effect te maken. Want terwijl je de foto maakt, 

draait de aarde rustig verder. Sterren en planeten komen daardoor niet als 
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puntjes, maar als streepjes op de foto te staan. Hoe langer je belicht, hoe 

langer de streepjes worden. Dit betekent dat je een belangrijke keuze moet 

maken. Fotografeer je met een lage lichtgevoeligheid en een lange 

belichtingstijd, of met een hoge lichtgevoeligheid en de bijbehorende 

korte(re) sluitertijd. In het eerste geval heb je weinig last van ruis, maar 

krijg je een streperige sterrenhemel boven een vlijmscherp landschap. In 

het tweede geval blijven de sterren (min of meer) puntjes, maar kan er 

meer ruis optreden. Beide vormen hebben zo hun charme. 

 
Bij lange belichtingen veranderen sterren in streepjes. 

(105 minuten, f/2.8, ISO 100, 28 mm) 

Misschien verwacht je dat het landschap als een donker silhouet op de foto 

komt, maar vergis je niet. Omdat je lang belicht wordt er nog best veel 

licht verzameld. Uiteindelijk kan een foto er zelfs als een daglichtfoto uit 

komen te zien. Dit gebeurt vooral als de (bijna) volle maan aan de 

nachtelijke hemel staat. Volle maan is een enorm sterke lichtbron die het 
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landschap aardig in het licht zet. Daarom is deze periode niet het meest 

geschikte moment om sterren en de melkweg te fotograferen. Helaas kun 

je de maan niet tegelijk met de sterren fotograferen. Het lichtcontrast is 

veel te groot. De maan fotografeer je bij voorkeur vlak voordat het 

helemaal donker is. Vooral het blauwe uur is er erg geschikt voor. 

 
Dankzij volle maan is de sterrenhemel en het landschap te zien. 

(47 seconden, f/4, ISO 100, 17 mm) 

Vanwege de lange belichtingstijden werk je vanaf een statief. Gebruik 

verder de M- of de B-stand om een lange belichtingstijd in te stellen. Een 

afstandsbediening is erg handig. Dan hoef je de ontspanknop niet in te 

drukken. Doe je dat wel, stel dan de zelfontspanner dan in, zodat trillingen 

van het indrukken van de knop de kans krijgen om uit te doven. Doorgaans 

kies je een zo groot mogelijke lensopening, zoals f/2.8 of f/4. Dit omdat je 

zo veel mogelijk licht wilt opvangen. De iso-waarde mag ook flink 

omhoog, bijvoorbeeld ISO 1600 of 3200. Blijft de sluitertijd nog over. Bij 
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de genoemde instellingen heb je al snel een belichtingstijd van dertig 

seconden, een minuut of nog langer nodig. Het hangt sterk af van de 

helderheid van de nachtelijke lucht. Verlicht de maan de hemel, dan zijn er 

minder sterren te zien, maar het is ook lichter, zodat de iso-waarde omlaag 

kan, of de sluitertijd verkort kan worden. 

 
Zonder maan is de sterrenhemel optimaal te zien. 

(30 sec, f/2.8, ISO 1600, 28 mm) 
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Trillingen verminderen 

Werk je met een spiegelreflexcamera? Dan klapt de spiegel omhoog zodra 

je een foto maakt. Dit veroorzaakt trillingen. Via de optie ‘mirror lock-up’ 

kan de spiegel vooraf opgeklapt worden, zodat de trillingen zijn uitgewerkt 

zodra de foto gemaakt wordt. Werk je in Live View, dan is de spiegel al 

opgeklapt en treedt dit probleem niet op. Systeemcamera’s hebben geen 

spiegel, die hebben deze optie niet. Zit er stabilisatie in een camera of lens, 

schakel die dan uit. Je werkt toch vanaf statief en stabilisatie zorgt bij 

lange tijden voor minder scherpe foto’s. 

Vuurwerk 

Vuurwerk is redelijk voorspelbaar. Vaak hoor je aan de knal, of zie je aan 

het lichtspoor, dat er iets op de grond is afgeschoten en dan start je snel de 

belichting. Sta je ver weg, dan ben je te laat als je op de knal wacht. Wat 

belichting betreft is vuurwerk helaas niet erg voorspelbaar. De tijdsduur en 

de intensiteit van de lichteffecten verschilt per keer, dus is er geen 

toverformule voor de belichting en heb je soms een flinke dosis geluk 

nodig. Net als bij de sterrenhemel, kun je weer het beste in de M-stand of 

de B-stand werken en met statief en afstandsbediening. 

Heb je een camera die goed presteert op hoge lichtgevoeligheden, dan kun 

je het ook eens met een snelle sluitertijd proberen. Schroef de iso-waarde 

flink op naar bijvoorbeeld ISO 1600 of 3200. Druk razendsnel af zodra je 

een mooi lichteffect ziet. Voordeel van deze ietwat onconventionele 

manier van vuurwerkfotografie, is dat je het vuurwerk beter kunt bevriezen 

en je niet van die lange, druipende sporen krijgt. Vooral bij veel wind staat 

dat verwaaide vuurwerk minder fraai op de foto. Ook kun je nu eventueel 
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uit de hand fotograferen, al is een statief wel altijd aan te bevelen. 

 
Vuurwerk vraagt om lange sluitertijden. 

(1 sec, f/3.4, ISO 100, 92 mm) 

Zoeker afdekken 

Tijdens lange belichtingen kan via de zoeker van een spiegelreflexcamera 

strooilicht binnendringen. Dit voorkom je door de zoeker af te dekken met 

een kapje dat (meestal) met de camera wordt meegeleverd. De oogschelp 

schuif je eerst voorzichtig van het toestel af, daarna schuif je het kapje 

erop. De zoeker is dan tijdelijk niet te gebruiken, dus zorg eerst dat 

instellingen, scherpte en compositie kloppen. Er zijn ook camera’s met een 

ingebouwd schuifje. Met een palletje is de zoeker dan eenvoudig af te 

sluiten. Werk je via het scherm (Live View), dan heb je hier geen last van. 

Bij een systeemcamera hoef je de zoeker helemaal niet af te dekken, omdat 

het een digitale zoeker is. Er kan geen licht door naar binnen vallen. 
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Gebruik een hoge iso-waarde als je geen statief bij je hebt. 

(1/80 sec, f/4, ISO 3200, 92 mm) 

Onweer 

De bliksem fotograferen is een variant op vuurwerkfotografie. Er zijn wel 

enkele cruciale verschillen. Zo is onweer ontzettend onvoorspelbaar. De 

lichtflitsen kondigen zichzelf niet aan en zodra je de klap hoort, is het 

lichteffect allang geweest (tenzij het extreem dichtbij is). Snel de 

ontspanknop indrukken zal echt niet lukken, een ontlading duurt veel te 

kort. Je zult een tijdopname moeten maken en dan maar hopen dat er een 

flits in beeld optreedt terwijl de sluiter nog openstaat. Hoe zwaarder het 

onweer, hoe groter de trefkans. Uiteraard fotografeer je onweer ’s avonds 
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of ’s nachts het makkelijkst. In het donker dus. Je kunt de sluiter dan 

langer openzetten om je kansen op een voltreffer te vergroten. 

 
Bliksem varieert in intensiteit en ook wolken lichten op. 

(8 seconden, f/4.5, ISO 100, 100 mm) 

Soms volgen flitsen elkaar razendsnel op, dan weer zitten er minuten 

tussen. De ene flits is dichtbij, een volgende in de verte. De lichtintensiteit 

van bliksem varieert enorm. Kies in ieder geval niet voor het grootste 

diafragma omdat het toch donker is. Zodra er een mooie lichtshow 

plaatsvindt, zal de foto dan namelijk meteen overbelicht raken. Neem dus 

een wat kleinere lensopening. Diafragma f/8 is een prima startpunt. Je kunt 

een opname van acht seconden proberen in de M-stand, of de sluiter in de 

B-stand openlaten tot je een voltreffer hebt. 
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Een bliksemschicht verlicht de dreigende wolkenlucht. 

(8 seconden, f/11, ISO 100, 100 mm) 

Na een mooie flits kun je de opname stoppen en meteen weer een nieuwe 

starten. Laat de sluiter niet te lang openstaan als je geen bliksem vangt, 

want onweer verlicht de omgeving. Met elke flits, ook die buiten beeld, 

hoopt het licht zich snel op en dreigt overbelichting. Tel rustig mee en 

breek de opname af als er bijvoorbeeld tien seconden niets te zien was. 

Verwijder die zwarte plaatjes niet meteen, want je wilt niet het risico lopen 

net op dat moment een mooie bliksemschicht te missen. Dus stop de ene 

opname en start meteen een nieuwe. Het opruimen van mislukkelingen kan 

prima zodra de bui voorbij is. 
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4 Flitsen 
De meeste fototoestellen beschikken over een eigen lichtbron: de 

flitser. Als er onvoldoende licht is om een foto te maken, gaat de 

flitser automatisch af om het onderwerp bij te lichten. 

Fotograferen met flitslicht lijkt simpel, maar is lastiger dan het op 

het eerste oog lijkt. Daarnaast bestaan er allerlei handige trucs en 

hulpmiddelen om de kwaliteit van het flitslicht te verbeteren. 

Haal het zonnetje in huis 
Zonder licht kun je geen foto’s maken. Daarom zorgt een camera zelf voor 

licht op momenten dat de lichtomstandigheden minder worden door de 

flitser te ontsteken. In een fractie van een seconde wordt een felle lichtflits 

gegeven, die hopelijk voldoende is om een goede foto te maken. 

Cameratelefoons gebruiken vaak een led-lampje om bij te lichten. Dat is 

geen echte flitser en het licht is een stuk minder fel. Maar omdat een lamp 

constant kan branden, is deze ook tijdens het filmen prima te gebruiken. 

Dat kan een echte flitser weer niet. 

Flitsbereik 

Een ingebouwde flitser biedt veel gemak, maar heeft ook een grote 

beperking: hij is erg klein. Het flitslicht lijkt erg fel, maar het is niet 

geschikt om een grote ruimte mee te verlichten. Het licht reikt niet ver 

genoeg. De interne flitser is vooral bedoeld om een onderwerp op korte 

afstand bij te lichten. Verder dan enkele meters komt het licht niet. Een 

extra complicatie bij alle soorten flitsers (en gewone lampen), is dat de 

lichtintensiteit snel afneemt naarmate de afstand toeneemt. Staan drie 
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mensen of voorwerpen op verschillende afstanden, dan kan de voorste 

overbelicht, de middelste goed belicht en de achterste onderbelicht zijn. 

Dat ziet er niet zo fraai uit op een foto. Daarom is het bij flitsen beter als 

alles wat je wilt fotograferen, zich op (nagenoeg) dezelfde afstand van de 

camera bevindt. 

 
Flitslicht neemt snel af naarmate de afstand toeneemt. 

Flitsstand 

Een camera kan zelf beslissen of de flitser moet afgaan, maar je mag dat 

ook zelf bepalen. Welke flitsstand actief is, zie je aan een pictogram op het 

camerascherm. Zie je continu een bliksemschicht in beeld, dan zal de 

flitser bij elke foto worden afgevuurd. Altijd, dus ook als er voldoende 

licht is en flitsen helemaal niet nodig is. Staat er een letter A naast de 

bliksemschicht, dan werk je in de automatische flitsstand en laat je de 

beslissing om wel of niet te flitsen volledig over aan het fototoestel. Alleen 
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als het echt nodig is, flitst de camera. Op sommige camera’s zie je dan 

juist geen pictogram. De flitser volledig uitschakelen kan ook. Als 

pictogram wordt dan een bliksemschicht met een streep of een kruis erdoor 

getoond. De flitser zal nu niet afgaan, zelfs niet als er te weinig licht is. 

Invulflits 

Bij een groot lichtcontrast tussen onderwerp en achtergrond, kan een flitser 

uitkomst bieden. Bijvoorbeeld als iemand schuin of met de rug naar de zon 

staat. Op de achtergrond is een zonovergoten omgeving te zien, maar de 

persoon zelf staat (deels) in de schaduw en is daardoor een stuk donkerder. 

Je ziet bijvoorbeeld storende schaduwen op het gezicht. Zonder extra hulp 

lukt het niet om beide mooi en goed belicht op de foto te krijgen. 

 
Dankzij een invulflits worden schaduwgebieden opgefleurd. 

(1/500 sec, f/5.6, ISO 80, 35 mm) 

De oplossing is vrij eenvoudig. Je kunt het verschil in lichtintensiteit 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 108 van 195 

namelijk verminderen door in te flitsen. Deze truc werkt dus alleen als het 

onderwerp (de voorgrond) minder goed verlicht is dan de omgeving (de 

achtergrond). Want je voegt immers licht toe, je kunt het niet weghalen. 

Dit heet een invulflits. Het is vaak wel nodig dat je de camera expliciet 

opdracht geeft om de flitser te ontsteken. Camera’s kunnen deze situatie 

ook uit zichzelf herkennen zodat de flitser automatisch afgaat, maar of dat 

ook echt gebeurt is lastig te voorspellen. 

Flitsbelichtingscompensatie 

Zodra je dicht op een onderwerp kruipt en de flitser gaat af, weerkaatst er 

zoveel licht via bijvoorbeeld iemands gezicht of een wit overhemd, dat het 

in een grote uitgebeten vlek verandert. Dan kun je die mooie portretfoto 

wel vergeten. Iets meer afstand nemen helpt al, maar het scheelt ook als je 

de sterkte van de flitser aanpast. Net zoals je belichtingscompensatie 

gebruikt om een opname korter of langer te belichten, bestaat er zoiets als 

flitsbelichtingscompensatie. Hiermee stel je het vermogen van de flitser 

hoger of lager in. 

Deze handige functie is prima te gebruiken om iemand in de schaduw of 

met tegenlicht te fotograferen. Want soms is maar een klein beetje extra 

flitslicht nodig om de schaduwen in te vullen. Je zet 

flitsbelichtingscompensatie dan bijvoorbeeld op een waarde van -1 of -2. 

Je herkent deze functie aan een bliksemschicht met een plus-minteken 

ernaast. Het kan zowel op de camera als de flitser zitten. 

Rode ogen 

Een veelvoorkomend probleem bij flitsfoto’s is rode ogen. Het 
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verschijnsel treedt op zodra iemand naar de camera kijkt, of beter gezegd: 

in de lens. Vooral bij compactcamera’s is dit een groot probleem. De 

flitser zit namelijk vlak naast de lens. Zodra je een foto maakt, wordt de 

lichtflits rechtstreeks via de pupil het oog ingestuurd, waar het aan de 

achterkant van de oogbol weerkaatst wordt en rechtstreeks teruggaat naar 

de camera. Je ziet op de foto als het ware de lichtflits aan de achterkant 

van de oogbollen weerkaatsten. Omdat je meestal flitst als er weinig of 

geen licht is, staan die pupillen wagenwijd open, wat grote rode vlekken 

tot gevolg heeft. 

 
Bij flitsen heb je snel last van rode ogen. 

Voor dit probleem bestaan enkele oplossingen. Het effect is allereerst te 

verminderen door op de camera een functie genaamd ‘rode ogen reductie’ 

aan te zetten. Zodra je een foto maakt, vuurt de flitser eerst een serie korte 

lichtflitsen af. In een reflex verkleint de pupil van het oog zich, zodat er 
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minder licht via de oogbol weerkaatst wordt. Pas dan gaat de flitser af en 

wordt de foto gemaakt. Ditmaal zonder – of in ieder geval met een stuk 

minder – rode ogen. In plaats van een serie voorflitsen, kan er ook een fel 

lampje gaan branden. Dat werkt minder goed. Omdat mensen met hun 

ogen gaan knijpen, of de blik afwenden. Het heet trouwens niet voor niets 

reductie, want helemaal verdwijnen doen de rode ogen meestal niet. 

 
Op een spiegelreflexcamera en bij sommige andere camera’s springt de 

flitser vlak voor gebruik uit de behuizing omhoog. Omdat de flitser nu wat 

verder van de lens afstaat, heb je minder snel last van rode ogen. Het 

flitslicht wordt nog steeds door de ogen weerkaatst, maar in een iets andere 

richting, zodat er nagenoeg niets in de lens terecht komt. 
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Weg rode ogen  

Steeds meer camera’s poetsen zelf het rood uit de ogen weg. 

Fotobewerking in de camera dus. Door dit inkleuren zien de ogen er soms 

wat onnatuurlijk uit. Als jouw camera deze mogelijkheid biedt, is het 

verstandig het eerst eens uit te proberen. Bevalt het niet, dan kun je deze 

functie beter uitschakelen en je foto’s achteraf bewerken op de computer. 

Dit bespreken wij in het hoofdstuk over fotobewerking. Je doet dan 

hetzelfde als de camera, maar hebt meer grip op het eindresultaat. 

Externe flitsers 
De interne flitser van een camera moet je vooral zien als een 

noodoplossing. Voor als er te weinig licht is en je geen andere manier hebt 

om wat extra licht toe te voegen. Mooiere flitsfoto’s maak je met een losse 

flitser, ook wel externe flitser of systeemflitser genoemd. Er moet dan wel 

een speciale aansluiting aan de bovenkant van de camera zitten waar je die 

flitser op schuift. Deze aansluiting heet de flitsschoen. Het gros van de 

compactcamera’s heeft een dergelijke aansluiting niet, maar 

spiegelreflexcamera’s en systeemcamera’s wel (bijna) altijd. 

Zodra je een systeemflitser gebruikt, bevindt de flitskop zich een flink stuk 

hoger dan de lens. De flitser steekt immers ver boven de camera uit. De 

lichtflits bereikt de ogen onder een andere hoek, zodat het licht niet langer 

naar de lens weerkaatst wordt. Zodoende heb je totaal geen last van rode 

ogen. Daarnaast zijn losse flitsers een stuk krachtiger dan interne flitsers 

en is het flitsbereik vele malen groter. 
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Kantelen 

De kop van een losse flitser is vaak kantelbaar en draaibaar. Je kunt hem 

zodoende in diverse richtingen draaien, zodat je niet altijd recht naar voren 

hoeft te flitsen. Flitsen kan dus ook omhoog, naar links, naar rechts en 

zelfs naar achteren. Dat lijkt misschien raar, want als iemand recht voor de 

camera staat, waarom zou je de flitser dan bijvoorbeeld op het plafond 

richten? Toch is dit niet zo vreemd. Want als je de flitser omhoog richt, zal 

het flitslicht tegen het plafond weerkaatsen, weer omlaag gaan en zo het 

model gelijkmatiger verlichten dan wanneer je recht vooruit flitst. 

 
De kop van een losse flitser is meestal draai- en kantelbaar. 

Dit wordt indirect flitsen genoemd en het geeft een natuurlijker effect dan 

wanneer je recht vooruit (direct) flitst. Wij zijn namelijk gewend dat het 

licht schuin van boven komt en door allerlei voorwerpen in onze omgeving 

weerkaatst wordt. Als je direct flitst, dus met de flitser recht op iemand 

gericht, vuur je een enorm felle lichtbundel af. Het licht komt uit één 
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richting en dooft alle schaduwen uit. Dat wat zich het dichtst bij de camera 

bevindt vangt het meeste licht op. Verder naar achteren neemt de 

lichtintensiteit heel snel af. De achtergrond zal dan ook bijna altijd veel te 

donker op de foto komen. Vandaar dat flitsfoto’s vaak niet al te fraai zijn. 

Met indirect flitsen ziet het resultaat er al meteen een stuk beter uit. 

 
De flitser is op het plafond gericht. Zacht licht met een beetje 

schaduwwerking geeft wat meer diepte. 
(1/60, f/4.5, ISO 100, 70 mm) 

Bij indirect flitsen komt het licht (schuin) van boven en ontstaat er meer 

schaduwwerking op het gezicht. Net zoals we dat kennen uit het dagelijkse 

leven. Denk maar eens aan de zon boven ons. Indirect flitsen heeft alleen 

zin als het plafond een lichte kleur heeft en niet al te hoog is. Als het 

plafond donker van kleur is, wordt er minder flitslicht weerkaatst en een 

zwart plafond slokt vrijwel al het licht op. Dan valt er dus te weinig licht 

op je model. Bij een gekleurd plafond zal het flitslicht een kleurtje krijgen, 
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daar moet je erg goed voor oppassen. Je model ziet er dan misschien wat 

ongezond uit. In een immense hal met een hoog plafond, bereikt het licht 

van de flitser het plafond niet. Ook buiten in de open lucht heeft indirect 

fitsen geen zin. Er is dan immers niets om tegen te weerkaatsen. 

Omdat je niet alleen iemands kruin (recht van boven) wilt verlichten, is het 

belangrijk om te bepalen op welke hoogte het plafond zit. Pas de richting 

van de flitskop en jouw afstand tot het onderwerp hierop aan. De hoek 

waaronder je flitst, is ook de hoek waaronder het licht weer omlaag komt, 

alleen dan als een bredere en zachtere lichtbundel. Door met je standpunt 

en de richting van de flitskop te spelen, zorg je ervoor dat het licht netjes 

over je model neerdaalt en niet grotendeels op bijvoorbeeld een 

meubelstuk daarachter terechtkomt. Omdat er bij indirect flitsen altijd wat 

licht verloren gaat (zoals weerkaatsing tegen het plafond), kan het geen 

kwaad om iets meer flitsvermogen in te zetten. Zet de eerder genoemde 

flitsbelichtingscompensatie bijvoorbeeld op +1 of +2. 

Met een systeemflitser kun je leuk experimenteren. In plaats van schuin of 

recht omhoog, kun je het licht ook naar een lichtgekleurde muur sturen 

door de flitser zijwaarts te draaien. Het gezicht wordt dan asymmetrisch 

verlicht. Aan de andere zijde ontstaan duidelijke schaduwen. De ene zijde 

wordt immers wel door de flitser verlicht en de andere zijde nagenoeg niet. 

Zo kun je een wat spannender foto maken. Een wit of lichtgekleurd 

oppervlak geeft het meest natuurlijke effect, maar probeer het gerust eens 

met andere kleuren. Als het resultaat niet bevalt, is de foto zo weer 

weggegooid. Donkere kleuren absorberen veel licht, dus heb je meer 

succes bij lichtgekleurde muren. 
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Diffusor 

Indirect flitsen heeft alleen zin als er iets is waartegen het licht kan 

weerkaatsen. Dus een plafond of een muur. In grote ruimten of buiten flits 

je het oneindige in. Toch kun je ook daar een slim trucje uithalen door een 

wit plastic kapje over de flitskop te schuiven. Zo’n kapje is in de winkel te 

koop en heet een diffusor of Omnibounce. Niet elke flitser heeft dezelfde 

vorm, dus heb je er eentje nodig die bij jouw specifieke flitser past. Soms 

wordt er eentje met je flitser meegeleverd. 

 
Een diffusor is een los plastic kapje en verspreidt de lichtbundel. 

Richt de flitskop een tikje schuin omhoog, bijvoorbeeld in een hoek van 

vijfenveertig graden. Het licht van de flitser wordt nu door het kapje 

verstrooid en alle kanten op gestuurd. Je hebt als het ware je eigen plafond 

bij je. Het licht wordt verstrooid, maar komt nog steeds van voren. Klein 

nadeel is daarom dat er weinig schaduwwerking op het gezicht van je 
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model te zien is. De foto wordt gelijkmatig belicht, maar kan er soms een 

beetje vlakjes uitzien. Last van rode ogen zul je in ieder geval niet hebben. 

Het is in ieder geval een prima oplossing als je niet indirect kunt flitsen. 

Reflector 

De oogkassen liggen dieper in het gezicht, waardoor er bij indirect flitsen 

vaak net wat te weinig flitslicht komt. Ook onder de neus en de kin kan 

een schaduw verschijnen. Verder heb je bij direct flitsen iets extra’s, wat je 

met indirect flitsen helaas kwijtraakt en dat is een twinkeling in de ogen. 

Dit wordt ook wel een catchlight genoemd en het is de lichtflits van de 

flitser die je in de ogen van het model ziet opgloeien. Deze lichtjes 

brengen levendigheid in de ogen en dus ook in de foto. 

 
Een reflectorplaatje op de flitskop. 

Dat is de reden dat er bij de betere flitsers een klein wit plaatje in de 
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flitskop verborgen zit. Door het bij een portretfoto naar buiten te trekken, 

doet het dienst als een kleine reflector. Het kan ook een los plaatje zijn dat 

je met zoiets als een elastiek op de flitser vastzet. Zodra je flitst, stuur je nu 

niet alleen licht naar het plafond (of de muur), maar kaatst er dankzij het 

witte plaatje ook wat licht recht naar voren. Schaduwen in het gezicht en 

onder de kin verdwijnen hierdoor als sneeuw voor de zon en in de ogen 

verschijnt ook nog eens een mooie glans, ofwel de felbegeerde catchlights. 

Je kunt een reflector helaas niet tegelijk met een diffusor gebruiken. 

Eigen stroom 

Externe flitsers werken op batterijen of een accu. In tegenstelling tot het 

interne flitsertje, belast een externe flitser de accu van de camera niet. Ook 

is het mogelijk om sneller achter elkaar te flitsen. De flitser laadt zich 

razendsnel op en is meteen weer klaar voor gebruik. Bij interne flitsers 

duurt het vaak behoorlijk lang voordat ze weer zijn opgeladen. 

Inzoomen 

Binnenin een flitskop bevinden zich kleine reflectoren en aan de voorzijde 

zit een geribbeld venster. Dit alles is bedoeld om het licht zo effectief 

mogelijk te benutten. Flitslicht bestrijkt een klein gebied, maar 

tegenwoordig gebruiken veel mensen zoomlenzen en dat betekent dat de 

lichtbundel zich moet kunnen aanpassen aan de beelduitsnede. In de 

groothoekstand is er immers veel meer van de omgeving te zien dan in de 

telestand. Vandaar dat ook in flitsers een zoommechanisme zit. Zodra je 

aan de zoomring van de lens draait, verschuift de flitsbuis in de flitskop. Er 

is dan een zoemend of ratelend geluid te horen. De flitser zoomt dan mee 

met je zoomlens, zodat je een lichtbundel krijgt die past bij de 
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beelduitsnede. Oftewel, datgene wat je in beeld ziet. 

 
De flitsbuis kan bewegen en zoomt mee met het objectief. 

Het zoommechanisme heeft wel enkele beperkingen. Zo is het bereik 

beperkt van bijvoorbeeld 24 tot 105 millimeter. Gebruik je een super-

groothoeklens, dus een lens met een grotere beeldhoek dan vierentwintig 

millimeter, dan vult het flitslicht niet langer het volledige beeld. De bundel 

van de flitser is daar niet breed genoeg voor. De buitenrand en de hoeken 

van de foto zullen dan donkerder zijn. Hier hebben veel flitsers trouwens 

ook weer een oplossing voor, daarover straks meer. 

Het zoommechanisme heeft nog een andere beperking. Het werkt namelijk 

alleen als je de flitser in de automatische stand hebt staan en de flitskop 

recht vooruit richt. Zet je de flitser in een handmatige stand, of draai je de 

kop om indirect te flitsen, dan zoomt de flitser niet meer mee met de lens 
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van je camera. Wel kun je dan handmatig zoomen via een knopje op de 

flitser. Dat wordt vooral voor creatieve doeleinden gebruikt. Door 

helemaal in te zoomen, krijg je het effect van een spotlight. Een smalle, 

felle lichtbundel waarmee je een lichtaccent kunt maken. Bijvoorbeeld om 

iemands gezicht of een product uit te lichten. Door uit te zoomen, maak je 

de lichtbundel breder en minder intens, zodat je een groter gebied kunt 

verlichten. 

Groothoekstand 

In de groothoekstand kunnen de randen van de foto donker worden, omdat 

daar te weinig flitslicht komt. Daarom zit bij veel flitsers een zogeheten 

groothoekadapter in de flitskop verstopt. Door dit doorzichtige plastic 

plaatje in de groothoekstand naar buiten te trekken en voor de flitskop te 

plaatsen, wordt het flitslicht over een breder gebied verdeeld. Begint het 

zoombereik van jouw flitser bijvoorbeeld bij 24 millimeter, dan heb je bij 

een wijdere groothoek deze adapter nodig. Bijvoorbeeld als je met een 20 

millimeter lens werkt. 

Ook nu geldt er weer een beperking en die kan verschillen per flitser. De 

adapter werkt bijvoorbeeld tot maximaal 17 millimeter. Dus kijk in de 

handleiding van de flitser tot hoe ver je de flitsdekking kunt uitbreiden. 

Vergeet vooral niet om de groothoekadapter weer in te schuiven zodra je 

met een lens werkt die binnen het gewone bereik van het 

zoommechanisme van de flitser valt. 
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Bij geavanceerde flitsers zit naast een reflectorplaatje ook nog een 

groothoekadapter in de flitskop weggestopt. 

Opnamen van dichtbij 

Speciaal voor korte afstanden kan de kop van een externe flitser vaak ook 

een stukje omlaag gericht worden. Doe je dit niet, dan kan de onderzijde 

van de foto te donker worden, omdat daar onvoldoende flitslicht komt. 

Waar je op korte afstanden ook op moet letten, is of de zonnekap van het 

objectief niet in de weg zit. Die kan het licht van de flitser namelijk 

tegenhouden. Daar loop je vooral tegenaan bij product- en 

macrofotografie, omdat het onderwerp zich dan vaak vlak voor de lens 

bevinden. 

Zowel bij het gebruik van de groothoekadapter als bij het omlaag richten 

van de flitskop, zal bij veel flitsers een extra symbool op het display 

oplichten. Zodoende weet je dat de flitser zich aangepast gedraagt en 

vergeet je minder snel de groothoekadapter weer in te schuiven of de 
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flitskop uit de laagste stand te halen. 

Flitssynchronisatie 
Zodra je een flitser gebruikt, ben je plotseling beperkt in de sluitertijden 

die je kunt gebruiken. De meeste snelle sluitertijden zijn ineens 

onbereikbaar geworden. Waar de grens precies ligt hangt af van de 

gebruikte camera, maar ligt altijd ergens rond 1/250. Langzamere 

sluitertijden zoals 1/60, of 1/125 zijn dan nog wel toegestaan, maar 

snellere zoals 1/500 of 1/1000 niet. De beperking van de sluitertijd is 

onafhankelijk van de lichtomstandigheden waaronder je werkt. Het 

gebeurt bijvoorbeeld niet alleen binnen bij lamplicht of wanneer je in het 

donker werkt, maar ook buiten bij volle zon. Waarom is dat? 

Gordijnen 

Tijdens flitsen is de sluitertijd aan een maximum gebonden vanwege de 

werking van de sluiter. Zodra je een foto maakt opent de sluiter zich, zodat 

licht de sensor kan bereiken. Een sluiter bestaat vaak uit twee schuifjes. Ze 

worden gordijnen genoemd. Als je snelle sluitertijden gebruikt, springen 

ze niet volledig open. Terwijl het ene gordijn zich opent, begint het tweede 

zich alweer te sluiten. Alleen op die manier zijn razendsnelle sluitertijden 

mogelijk. Omdat de gordijnen beide bewegen, wordt er als het ware een 

streep van licht over de sensor getrokken. De gordijnen staan geen moment 

volledig open, waardoor de sensor niet in één keer belicht kan worden. 

Zodra je een flitser gebruikt, treedt met dit type sluiter daarom een 

probleem op. De lichtflits van een flitser duurt maar een fractie van een 

seconde. Beide gordijnen moeten volledig openstaan op het moment dat de 

flitser afgaat. Bij sluitertijden sneller dan ongeveer 1/250 is dat niet meer 
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het geval. In de korte tijd dat de lichtflits afgaat, is slechts een deel van de 

sensor onbedekt. Daardoor zal een deel van de foto flitslicht opvangen, 

maar de rest niet. Vandaar dat er een maximale sluitertijd geldt zodra je de 

flitser inschakelt. Dit wordt ook wel de flitssynchronisatietijd genoemd. 

Langzamere sluitertijden mag je natuurlijk wel gewoon gebruiken, want 

dan staan beide gordijnen gegarandeerd open. Het gaat puur en alleen om 

snellere tijden dan (ongeveer) 1/250. 

 
Een langzamere tijd dan 1/250 gebruiken mag wel. 

(1/100 sec, f/8, ISO 800, 24 mm) 

Flitslicht en omgevingslicht 

Het gedrag van camera’s verschilt op een belangrijk punt zodra je een 

flitser inschakelt. Bepaalde camera’s kiezen automatisch de snelst 

mogelijke sluitertijd, die dus ergens rond de 1/250 ligt. Bij andere 

camera’s wordt de sluitertijd niet vastgezet op deze flitssynchronisatietijd. 

In plaats daarvan wordt de sluitertijd afgestemd op het omgevingslicht. Bij 
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weinig licht (je flitst niet voor niets) kiest je camera een langzame tijd, 

bijvoorbeeld 1/30 seconde. De lichtflits is dan puur en alleen bedoeld om 

een onderwerp (dichtbij) wat extra te verlichten. 

 
De flits is voor de voorgrond, 

de langzame sluitertijd voor de achtergrond. 
(1/50 sec, f/5.6, ISO 800, 17 mm) 

Dankzij die langzamere sluitertijd wordt ook de omgeving voor een groot 

deel vastgelegd. Niet door flitslicht, maar door het aanwezige 

(omgevings)licht. Je vangt zo twee vliegen in één klap. Let alleen wel 

goed op bewegingsonscherpte. Het onderwerp bevries je dankzij de korte 

en felle lichtflits, maar er kan een soort spookbeeld verschijnen en ook de 

achtergrond zal vervagen als je de camera niet stil genoeg houdt. De 

sluitertijd is immers nogal traag. Expres bewegen kan trouwens leuke 

creatieve effecten veroorzaken. 
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Stiekem toch sneller 

Theoretisch kun je niet flitsen bij snellere sluitertijden dan ongeveer 1/250 

seconde. Toch is het prettig als we ook bij daglicht een flitser kunnen 

inzetten. Bijvoorbeeld als we de schaduwen op het gezicht willen 

verzachten die veroorzaakt worden door de felle zon die hoog aan de 

hemel staat. Veel fabrikanten hebben daarom een trucje bedacht zodat je 

alsnog snelle sluitertijden kunt gebruiken tijdens het flitsen. Dit heet 

doorgaans ‘high speed’-synchronisatie (FP-flits). 

Was er dan geen probleem met de gordijnen van de sluiter, waardoor het 

licht niet de volledige sensor bereikte? Dat klopt. Daar heeft men het 

volgende op gevonden. De flitser gaat nu niet in één keer af, maar vuurt 

een reeks korte flitsen af. De foto wordt zodoende alsnog gelijkmatig 

belicht, ook al staat de sluiter nooit volledig open. In plaats van in één 

keer, wordt de sensor nu in smalle stroken verlicht. Je moet deze optie wel 

even op de flitser of de camera inschakelen en ziet dan bijvoorbeeld een 

symbool van een bliksemschicht met een H (van High Speed) erachter. Het 

flitsvermogen wordt verdeeld over de reeks kleine flitsen, waardoor het 

bereik en de intensiteit van de lichtflits afnemen. 

Flitsbereik 
Een complicatie met flitsen is dat flitslicht snel afneemt naarmate de 

afstand toeneemt. Vandaar dat de achtergrond bij flitsfoto’s vaak zo 

donker blijft. Alleen de geportretteerde staat dan goed in het licht. In een 

kleine ruimte bevindt alles zich dichter op elkaar en lukt het uiteraard beter 

om alles te verlichten. Fotografeer je in een grotere ruimte, dan zal de 

achtergrond al snel te donker op de foto komen. 
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Wil je een groepje mensen fotograferen, dan werkt het beter als ze gezellig 

dicht bij elkaar staan. Probeer vooral om met zo min mogelijk diepte te 

werken. Dus liever wat meer mensen naast elkaar, zodat je minder rijen 

nodig hebt. 

Maak ook de afstand tussen de rijen zo klein mogelijk. Zelf neem je juist 

wat extra afstand, ook al lijkt dat misschien tegenstrijdig. Het gaat 

namelijk om relatieve afstanden. Sta je vlak voor de eerste rij, dan is de 

tweede rij al snel een verdubbeling van de afstand (wat betreft flitslicht). 

Sta je juist verder weg, dan is de grootste afstand al overbrugd zodra het 

licht de personen op de eerste rij bereikt. De tweede en derde rij zitten er 

dan (relatief gezien) vlak achter. Het meeste licht raak je nu kwijt voordat 

de eerste rij is bereikt. Zonde, maar het is even niet anders. Daarna neemt 

het nog maar een beetje af bij de rijen, zodat het lichtverloop veel minder 

opvalt. 

Richtgetal 

Je mag ervan uitgaan dat een grote flitser meer kracht heeft dan een klein 

exemplaar, maar je weet het pas zeker zodra je naar het richtgetal kijkt. 

Hoe hoger dit getal is, hoe meer vermogen een flitser heeft. Met een flitser 

die meer licht produceert kun je verder flitsen en dus meer van de 

omgeving laten zien. De maximale afstand van het flitslicht is vaak in het 

display van de flitser af te lezen. Omdat vaak niet de volledige flitskracht 

nodig is, kun je ook nog eens sneller en vaker achter elkaar flitsen. 

Of je een onderwerp voldoende ‘in het zonnetje’ zet, hangt van veel 

factoren af. Zoals de sterkte van de flitser, de iso-waarde, het diafragma en 

de afstand tot het onderwerp. Verdubbel je bijvoorbeeld de afstand tot het 
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onderwerp, dan heb je nog maar een kwart van het flitslicht over. Halveer 

je de afstand, dan heb je ineens vier keer de lichtsterkte. Verhoog je de iso-

waarde of zet je het diafragma verder open, dan vangt de camera niet 

alleen meer flitslicht op, maar ook meer omgevingslicht, zodat de foto er 

anders uit komt te zien. Zo kun je in allerlei situaties regelen dat je een 

mooie balans tussen voorgrond (flitslicht) en achtergrond (aanwezig licht) 

krijgt. 

 
Deze flitser geeft netjes het flitsbereik in meters aan. 

Omgevingslicht 

Onder omgevingslicht verstaan we het licht dat al aanwezig is. Het kan 

gaan om natuurlijk licht (direct of indirect zonlicht), kunstlicht, of om een 

combinatie van die twee. Het is dus het licht dat er al is en waar je het mee 

zou moeten doen als je geen flitser had meegenomen. 

Er is een formule waarmee je via het richtgetal kunt uitrekenen hoever het 
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flitslicht reikt bij een bepaalde iso- en diafragmawaarde. Alleen is het 

richtgetal dat de fabrikant opgeeft niet gelijk over het hele zoombereik. 

Dus dat maakt uitrekenen een stuk complexer. Gelukkig is er ook goed 

nieuws. Want zolang je de flitskop recht vooruit richt, werken camera en 

flitser optimaal samen en wordt de flitskracht automatisch voor je 

geregeld. En op flitsers met een display is tegenwoordig gewoon af te 

lezen welk gebied het licht bestrijkt. Dat scheelt weer een hoop rekenwerk. 

Richt je de flitskop in een andere richting dan recht vooruit, dan werken 

camera en flitser ineens minder goed samen. Logisch, want je stuurt het 

licht bewust een andere kant op. Het weerkaatst bijvoorbeeld via het 

plafond, zodat niet al het licht op het onderwerp terechtkomt. Camera en 

flitser weten in deze situaties niet via welke (om)weg, laat staan hoeveel 

licht er uiteindelijk bij het onderwerp terechtkomt. Op het scherm van de 

flitser zie je nu dan ook geen maximale afstand meer staan en ook zoomt 

de flitser niet meer mee met de zoomlens. Er wordt wel gemeten of het 

onderwerp voldoende verlicht is, maar dat gebeurt pas op het moment dat 

je de foto maakt. Je zult daarom proefondervindelijk moeten bepalen of er 

naar jouw smaak voldoende licht op het onderwerp valt. 

Licht mengen 
Flitsfoto’s zijn vaak niet mooi omdat het onderwerp fel verlicht wordt, 

terwijl de omgeving te donker op de foto komt. Een goede manier om dit 

te verhelpen, is door het flitslicht te mengen met het aanwezig licht. Dat 

kan door met de sluitertijd te spelen. Hoe langer de sluiter openstaat, hoe 

meer omgevingslicht de camera verzamelt. Logisch, want als je niet flitst, 

zet je de camera op een statief en laat je de foto net zo lang belichten als 
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nodig is. Doe je dit bij flitsfoto’s, dan heb je als voordeel dat je niet alleen 

flitslicht maar ook het aanwezige licht effectief in de foto gebruikt. De 

fractie van een seconde dat de lichtflits duurt, is voldoende om het 

hoofdonderwerp te verlichten. De resterende tijd is bedoeld om de 

omgeving goed op de foto te krijgen. 

Sluitertijd en diafragma 

Dit is een essentieel en vaak niet goed begrepen principe van 

flitsfotografie. De sluitertijd heeft wat betreft flitslicht geen enkele invloed 

op de belichting! Behalve dan dat je met de flitssyncronisatietijd als 

begrenzing te maken hebt. De sluitertijd gebruik je dus exclusief om de 

invloed van het omgevingslicht op de foto te bepalen. Kies je een 

langzame sluitertijd, dan valt er niet meer flitslicht op de sensor, maar wel 

meer omgevingslicht. Met het diafragma ligt dat totaal anders. Bij een 

kleine lensopening valt er minder licht door de lens. Dat geldt voor elk 

soort licht, dus ongeacht of het flitslicht of omgevingslicht is. Andersom 

komt er bij een grote lensopening meer van beide soorten licht op de 

sensor. 

Een slimme manier om flitslicht zodanig met het aanwezige licht te 

vermengen dat de foto mooi in balans is, is door de camera eerst te laten 

meten welke belichting nodig is terwijl de flitser uitstaat. De gemeten 

sluitertijd (let op de flitssynchronisatie tijd!), diafragma- en iso-waarde stel 

je daarna in de M-stand handmatig in. Pas daarna zet je de flitser aan. Je 

maakt nu een foto met de belichting zoals die geldt zonder flitser en vuurt 

stiekem ook een lichtflits mee. Daarna kun je eventueel nog wat 

aanpassingen doen om de foto te perfectioneren. 
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Slow Sync 

Op een compactcamera kun je de sluitertijd en het diafragma vaak niet zelf 

instellen. Gelukkig is er vaak een optie op te vinden waarmee je alsnog het 

flitslicht met het aanwezige licht kunt vermengen. Deze optie heet Slow 

Sync. Ook nu wordt een langzame sluitertijd gekozen en gaat de flitser af. 

Via belichtingscompensatie verhelp je eventuele over- of onderbelichting. 

 
Flitsen met een langzame sluitertijd geeft speciale effecten. 

(1.3 seconde, f/2.8, ISO 400, 28 mm) 

Flitssterkte 

Om de mengverhouding van flitslicht en omgevingslicht nog beter op 

elkaar af te stemmen, kun je de flitssterkte aanpassen. Soms heb je alleen 

maar een kleine invulflits nodig. Dat kan door voor een lager 

flitsvermogen te kiezen. Voordeel van het verlagen van het flitsvermogen 

is dat het dan vaak niet eens te zien is dat je geflitst hebt. De foto ziet er 

heel natuurlijk uit, terwijl je dankzij de flitser toch mooi schaduwen in 
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bijvoorbeeld iemands gezicht opfleurt. Het kan ook zijn dat er juist meer 

flitslicht nodig is, omdat het hoofdonderwerp te donker op de foto komt. 

Dit gebeurt vaak als je indirect flitst, zoals via het plafond. Of wanneer je 

een diffusor gebruikt, want die houdt flink wat licht tegen. In dat geval 

verhoog je juist het flitsvermogen. 

De eenvoudigste methode om de sterkte van de flitser te veranderen, is 

door flitsbelichtingscompensatie te gebruiken. Het lijkt op 

belichtingscompensatie van je camera, maar dan voor flitslicht. Meestal 

wordt als symbool een plus-minteken met een bliksemschicht ernaast 

gebruikt. Bij een positieve waarde gaat de flitser harder af en bij een 

negatieve waarde minder hard. Je corrigeert hiermee de automatisch door 

camera en flitser berekende hoeveelheid flitslicht. 

Een andere manier is door de flitser op handmatig te zetten. Nu stemmen 

flitser en camera niet meer onderling af hoeveel flitslicht nodig er is. Je 

moet dit nu helemaal zelf regelen, door rechtstreeks een flitssterkte in te 

stellen op de flitser. Bij de meeste flitsers is de flitskracht instelbaar op 

volledige sterkte, de helft, een kwart, een achtste, een zestiende, of een nog 

kleiner deel van het totale vermogen. Dat kan doorlopen tot bijvoorbeeld 

1/128 deel. Handmatig een flitssterkte instellen werkt het beste als de 

afstand tot je onderwerp hetzelfde blijft. Want je weet het, flitslicht neemt 

snel toe of af, zodra je dichterbij of verder weg gaat staan. 

Eerste en tweede gordijn 

Flitsen met lange belichtingstijden zorgt voor leuke effecten wanneer je 

bewegende onderwerpen fotografeert. Standaard gaat de flitser aan het 

begin van de belichting af, dus zodra je op de ontspanknop drukt en de 
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sluiter opengaat. Dit heet flitsen op het eerste gordijn. Je kunt er ook voor 

kiezen om de flitser pas te ontsteken vlak voordat de sluiter weer 

dichtgaat, dus aan het einde van de belichting. Dan heet het flitsen op het 

tweede gordijn (ook wel achterste gordijn genoemd). De te gebruiken 

methode stel je in via het cameramenu, op de plek waar je ook allerlei 

andere flitsinstellingen terugvindt, of op de flitser zelf. Maar wat gebeurt 

er bij deze methode eigenlijk? 

 
Een vangbal. Het komt door flitsen op het eerste gordijn 

dat het lijkt of de bal wordt weggegooid. 
(1/13, f/7.1, ISO 100, 28 mm) 

Als voorbeeld nemen we een auto die met ontstoken verlichting aan ons 

voorbij rijdt. Als de flitser direct afgaat, komt de auto dankzij het flitslicht 

eerst scherp op de foto te staan. Vervolgens rijdt de wagen door en op een 

gegeven moment gaat de sluiter dicht. Het gevolg is dat er lichtsporen op 
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de foto te zien zijn, veroorzaakt door de verlichting van de auto. Hoe 

langer er wordt belicht, of hoe harder de auto rijdt, hoe langer dit ‘nabeeld’ 

wordt. 

Alleen zitten de lichtsporen niet achter de auto, maar juist ervoor. De foto 

ziet er daardoor wat onnatuurlijk uit. Immers: je flitst en daarna rijdt de 

auto nog een tijdje door en trekt hierbij strepen aan de voorzijde van het 

voertuig. Vaak wordt er bij het maken van dit soort flits-effectfoto’s 

daarom voor gekozen om de flitser pas aan het einde van de belichtingstijd 

af te laten gaan. De auto rijdt dan eerst een stukje door het beeld, trekt 

hierbij lichtstrepen en pas aan het einde van de opname wordt de auto zelf 

bevroren door de flitser. De sporen zitten nu netjes achter de auto en dat 

oogt een stuk natuurlijker. 

Flitsen met effect 

Fotojournalisten en ook veel creatieve fotografen flitsen graag op het 

eerste of tweede gordijn zonder dat ze een statief gebruiken. Stel dat je 

iemand op een feestje of ’s avonds op straat fotografeert. Dankzij de flitser 

zorg je ervoor dat het hoofdonderwerp in een fractie van een seconde 

scherp en goed belicht op de foto komt. Daarnaast werkt door de lange 

belichting ook het aanwezige licht nog even op de foto in. Er zal dus ook 

voldoende van de omgeving op de foto te zien zijn. Een leuk 

bijverschijnsel is dat de omgeving vaak niet haarscherp is. Dat hoeft ook 

helemaal niet. Het voegt net wat extra actie, dynamiek, sfeer en spanning 

toe. Ook rondom het onderwerp zie je een iets anders gekleurd en wat 

streperig nabeeld, een soort spookbeeld. Ideaal om gave en creatieve foto’s 

op bijvoorbeeld feestjes te maken. 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 133 van 195 

 
Na de flits is de camera bewogen voor een dynamischer effect. 

(1/8, f/5.6, ISO 250, 105 mm) 

Draadloos flitsen 
Met een systeemflitser bovenop de camera ben je nogal beperkt in de 

manier waarop je een onderwerp kunt verlichten. Het licht komt immers 

altijd uit de richting van de camera, je kunt het hooguit laten weerkaatsen 

via een wand of het plafond. Als je de flitser loskoppelt van de camera, 

komen er ineens veel mogelijkheden bij. Je kunt het op twee manieren 

doen. Allereerst kan de flitser via een flitskabel met de camera verbonden 

worden. Zo’n flitskabel heeft wel een beperkte lengte, dus je kunt de flitser 

nog steeds niet zomaar overal neerzetten. Een betere manier is draadloos 

flitsen. Het geeft je veel bewegingsvrijheid en creatieve mogelijkheden. 

Op afstand bedienen 

Steeds meer spiegelreflexcamera’s kunnen draadloos flitsen, zonder dat je 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 134 van 195 

daar allerlei extra spullen voor nodig hebt. Je hebt uiteraard wel een of 

meerdere flitsers nodig die draadloos kunnen werken, maar je hoeft geen 

losse zenders en ontvangers meer te kopen. Je zet de flitser gewoon in de 

stand voor afstandsbediening en plaatst hem ergens in de buurt van het 

onderwerp. Deze flitser bedien je vervolgens op afstand via het 

camerascherm, zodat je niet steeds heen en weer hoeft te lopen om 

bijvoorbeeld de flitssterkte aan te passen. 

De externe flitser ontvangt instructies via een gecodeerde voorflits. 

Bijvoorbeeld via de interne flitser van de camera, of anders een geschikte 

systeemflitser die je op het toestel zet. Als je het via de interne flitser doet, 

moet je die dus wel even openklappen. Belangrijk om te weten, is dat er 

een zichtverbinding nodig is tussen flitser en camera. Ze moeten elkaar 

kunnen ‘zien’. Althans, het licht van de flitser, moet gezien worden door 

de flitsers die op afstand staan. Binnenshuis kan het licht vaak prima 

reflecteren via muren en plafond. Buiten lukt dat helaas niet. 

Infrarood of radiosignaal 

Kan jouw camera niet uit zichzelf draadloos flitsen? Dan kun je een los 

apparaatje kopen zodat het alsnog mogelijk wordt. Je schuift dan een losse 

zender op de flitsschoen van de camera. Dat heet een transmitter of zender. 

De flitser die je draadloos wilt gebruiken sluit je ook op een kastje aan. 

Dat is de ontvanger oftewel de receiver. De communicatie tussen zender 

en ontvanger werkt bijvoorbeeld via infrarood. Net als bij de 

afstandsbediening van je televisie is een zichtverbinding nodig. 

Er bestaan ook kastjes die zowel als zender als ontvanger dienst kunnen 

doen. Dan worden het transceivers genoemd. Het maakt dan niet uit welk 
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apparaatje je koopt, je moet het alleen in de juiste stand zetten. Er bestaan 

ook systemen die met radiogolven werken. Het grote voordeel hiervan is 

dat ze geen zichtverbinding nodig hebben. Ze werken dus ook buiten, of je 

kunt binnenshuis flitsers in een andere ruimte neerzetten. Verder is het 

zendbereik groter en werkt het een stuk betrouwbaarder. 

 
Radiografische zender en ontvanger van PocketWizard. 

Meerdere flitsers 

Bij draadloos flitsen kun je meerdere flitsers tegelijk laten afgaan. Er zit 

geen limiet aan, je bepaalt dus helemaal zelf hoeveel je er inzet. Ideaal, 

want zo kun je een onderwerp vanuit diverse hoeken optimaal verlichten. 

Juist omdat de flitsers draadloos zijn, kun je ze op de meest gekke plekken 

neerzetten om creatief met licht te spelen. Wel is altijd één flitser de baas. 

Dat is de master of commander. Het kan de interne flitser van je camera 

zijn, of een systeemflitser, zender, of transceiver die je op de flitsvoet 
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plaatst. 

 
Flitser ingesteld als master. 

In het ideale geval, wordt alles wat je op de master instelt, draadloos naar 

alle andere flitsers verzonden. Elke luisterende flitser heet een slave of 

remote. Bij een eenvoudig flitssysteem kun je de flitsers alleen maar op 

afstand laten afgaan. Alle instellingen moet je handmatig op elke flitser 

instellen. Dat betekent dus vooral: veel lopen. Dit geldt eigenlijk alleen als 

je goedkope zenders en ontvangers koopt. Bij de duurdere exemplaren en 

ook wanneer je met geschikte flitsers werkt, kan bijna alles op afstand 

geregeld worden. 

Gebruik je de interne flitser of een systeemflitser in de flitsschoen als 

master? Dan gaat die ook af zodra je de foto maakt. Dat is jammer, want 

dan zal er altijd licht vanuit de richting van de camera komen. Vandaar dat 

de flits van de master vaak is uit te schakelen. De gecodeerde voorflits 
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vindt dan uiteraard nog wel plaats, want anders doen de slaves het niet. 

Deze voorflits vindt een fractie van een seconde voordat de foto gemaakt 

wordt plaats.  

Flitskracht verdelen 

Stuur je meerdere flitsers draadloos aan, dan hoeven ze meestal niet 

allemaal met hetzelfde vermogen te flitsen. Stel dat je één flitser op de 

zijkant van iemands gezicht richt, dan voorkom je te diepe schaduwen aan 

de andere zijde door ook daar een flitser op te richten. Om beide kanten 

niet exact hetzelfde te verlichten, stel je één flitser op een wat lager 

vermogen in, zodat er een mooi lichtcontrast ontstaat. 

Spelen met flitsvermogen doe je meestal door flitsers aan groepen toe te 

kennen. Afhankelijk van het merk stel je daarna per groep een 

flitsbelichtingscompensatie in, of geef je de lichtverhouding tussen de 

diverse groepen aan (dat heet ook wel een wegingsfactor). 

Werk je met meerdere fotografen op dezelfde locatie, dan is belangrijk om 

te weten dat je het kanaal waarop de flitsers met elkaar praten kunt 

aanpassen. Handig, want anders gaan jouw flitsers af zodra iemand anders 

een foto maakt (en andersom). Doe dit wel bij al je flitsers, want anders 

doen ze niet allemaal mee. 
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Slaves ken je aan een groep toe, zoals a, b en c. 

 

 
Hier wordt het flitsvermogen naar ratio verdeeld tussen groepen. 
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Zelfstandige slave 

Het begrip slave betekent niet bij elk merk hetzelfde. Normaal reageert een 

slave op de commando’s van een master. Er bestaan echter ook flitsers die 

puur op het flitslicht van een willekeurige flitser reageren. Ze kijken alleen 

of ze een lichtflits zien, niet of ze commando’s van een master ontvangen. 

Je hebt nu niet de voordelen van een echt draadloos systeem, want je kunt 

de ‘slave’ bijvoorbeeld niet op afstand instellen. Sommige flitsers kunnen 

zowel draadloos communiceren, als op een willekeurige lichtflits reageren. 

Dan moet je dit vooraf even instellen. Heb je een slave die op een 

willekeurige lichtflits reageert? Stel hem dan wel zo in dat hij de voorflits 

van de master negeert, dus dat hij pas afgaat zodra de foto gemaakt wordt. 

Die optie moet dan wel op de slave zitten. 

Gels 
Flitslicht heeft ongeveer de kleurtemperatuur van daglicht. Dat kan 

problemen opleveren als je flitsfoto’s maakt op plaatsen met kunstlicht. 

Vooral als je met langere sluitertijden werkt om het flitslicht netjes te 

mengen met het aanwezige licht. Daar waar de flitser niet komt, is dan 

bijvoorbeeld een oranje kleurzweem te zien. Nu is dat niet altijd storend en 

is er met fotobewerkingen vaak nog wel iets aan te doen, maar je kunt het 

beter voorkomen door een gekleurd filter voor de flitskop te plaatsen. 

De kleur van flitslicht 

Gloeilampen zijn warm van kleur en geven een oranje kleurzweem als je 

de witbalans van de camera er niet op afstemt, terwijl tl-licht juist groenig 

is. Dus heb je met kunstlicht te maken, dan is de grote truc dat je een flitser 

dezelfde ‘kleurafwijking’ geeft als de aanwezige lichtbron. Door er een 
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gekleurd filter voor te houden. Zowel het flitslicht als het omgevingslicht 

krijgt dan (ongeveer) dezelfde kleurtemperatuur, zodat de witbalans van de 

camera het prima aankan. Je moet de witbalans dan wel even handmatig 

op gloeilamp zetten.  

Zijn er meerdere soorten lichtbronnen op een locatie aanwezig? Dat wordt 

het wat lastiger. Want voor welke lichtbron moet je het flitslicht dan 

corrigeren? Je zult een keuze moeten maken. Kijk in dat geval naar het 

(kunst)licht dat op het belangrijkste deel van de omgeving valt. Op andere 

plekken houd je dan een kleurzweem over, die hopelijk niet al te storend 

is. 

 
Elke lichtbron heeft een bepaalde kleurtint. 

Een filter waarmee je de kleur van het flitslicht aanpast, heet een gel. Er 

bestaan er meerdere van, je hebt immers voor elke soort lichtbron een 

andere kleur nodig. Gels zijn vaak in setjes te koop en je zet ze meestal 

met klittenband op de flitskop vast. Op die manier zijn ze snel en 
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eenvoudig aan te brengen en weer weg te halen. Rondom de flitskop span 

je dan een bandje met klittenband. Je kunt ook voor een paar euro een 

pakje (zelfklevend) klittenband bij de doe-het-zelfwinkel of supermarkt 

kopen en dat langs de omtrek van de flitskop plakken. 

 
Met een gel verander je de kleur van het flitslicht. 

Soorten gels 

Er zijn een paar gels die extra goed van pas komen. Heb je met 

gloeilampen te maken, dan gebruik je een zogeheten CTO filter. Dat staat 

voor Convert To Orange. Je geeft het flitslicht er een oranje tint mee. CTO 

is in meerdere sterktes verkrijgbaar, zoals 1, ½ en ¼ stop. Geen gloeilamp 

is hetzelfde, dus experimenteer voor het beste resultaat. Is er tl-verlichting, 

dan corrigeer je dit met een groen filter (CTG, oftewel Convert To Green). 
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CTO zorgt voor de kleurtint van een gloeilamp. 

Belangrijk om te onthouden is dat je met een gel het flitslicht dezelfde 

‘kleurafwijking’ geeft als de aanwezige (hoofd)lichtbron, zodat je daarmee 

de kleurafwijking opheft. Daarnaast bestaat er nog een andere toepassing. 

Een gel is namelijk ook prima geschikt om expres een creatief kleureffect 

toe te voegen. Richt maar eens een flitser met een gel op een witte muur en 

kijk wat er gebeurt. Het is een handige manier om via een extra 

(draadloze) flitser een leuke gekleurde achtergrond te maken. Bijvoorbeeld 

bij portretfoto’s. 

Ingewikkelder trucs met gels zijn ook mogelijk. Stel dat je buiten 

fotografeert, of dat je binnen staat met een raam op de achtergrond. Neem 

je een flitser met een oranje gel, dan kleurt het flitslicht oranje. Alsof het 

een gloeilamp is. Zet je de witbalans van de camera op de stand gloeilamp, 

dan zal het toestel deze oranje kleur weer voor je corrigeren. Oranje wordt 

weer wit, dus het licht wordt afgekoeld. Dat gebeurt alleen wel met de hele 
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foto. Ook waar je daglicht van buiten ziet. Het daglicht koelt ook af en 

verandert daarmee van wit naar blauw. Een persoon kan er zodoende 

natuurlijk uitzien, terwijl de achtergrond een mooi kleureffect krijgt. 

 
Met een gel kun je een leuke achtergrondkleur maken. 
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5 Geavanceerde flitstechnieken 
Heb je extra veel vermogen nodig, dan kun je in plaats van 

systeemflitsers beter studioflitsers gebruiken. Je kunt dan onder 

andere grotere onderwerpen uitlichten, sneller achter elkaar flitsen 

en veel langer doorwerken. Studioflitsers kun je net als 

systeemflitsers zowel binnen als buiten gebruiken. 

Modellicht en flitsbuis 
Een studioflitser heeft doorgaans twee lampen. Een daarvan is een 

(gloei)lamp. Dit wordt het instellicht of modellicht genoemd. Omdat het 

continu brandt, krijg je alvast een indruk hoe het licht op je onderwerp valt 

en ook waar schaduwen ontstaan. Zonder dat de eigenlijke flitser af hoeft 

te gaan. Zodoende is het makkelijker om de studiolampen op de goede 

plek neer te zetten. 

De tweede lamp is de flitsbuis zelf en die zit meestal als een cirkel of 

spiraal rondom het instellicht gemonteerd. Modellicht en flitslicht komen 

zodoende uit dezelfde richting en dat is belangrijk om licht en schaduw 

juist te kunnen inschatten. Zodra je op de ontspanknop van de camera 

drukt, dooft (doorgaans) eerst het instellicht en gaat de flitsbuis af om het 

onderwerp te verlichten. Het vermogen van een studiolamp wordt 

trouwens opgegeven in wattseconde (Ws). 
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Links het modellicht, rechts de flits (op laag vermogen). 

Modellicht 

Ook systeemflitsers hebben een soort modellicht. Zodra je op de camera 

op de knop voor scherptedieptecontrole drukt (die zit bij een 

spiegelreflexcamera meestal vlak naast de lens), zal bij diverse merken de 

flitser heel snel achter elkaar lichtflitsen afvuren (stroboscopisch flitsen). 

Zo krijg je een kleine indruk hoe licht en schaduw uitpakken. Al werkt een 

echt modellicht wel een stuk prettiger. 

Met of zonder voeding 

Er bestaan grofweg twee soorten studioflitsers. Je hebt studioflitsers 

waarin de voeding en alle benodigde elektronica zit ingebouwd en die 

zelfstandig kunnen werken. Zo’n studioflitser wordt een monobloc of 

monohead genoemd. Achter op de flitser zit een bedieningspaneel met 

knoppen en een display. Deze studiolamp verbind je via een 

synchronisatiekabel met de camera, of je stuurt hem draadloos aan door 

een bijpassende zender op de flitsvoet van je camera te plaatsen. 
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Daarnaast bestaan er de zogeheten flitskoppen. Daar zit alleen een 

instellicht en een flitsbuis in, maar je vindt er bijvoorbeeld geen 

bedieningspaneel op. Zo’n studiolamp sluit je met een kabel aan op een 

zogenaamde generator. Die zorgt voor de voeding en heeft een centraal 

bedieningspaneel waarmee je meerdere flitskoppen kunt bedienen. De 

lampen zelf blijven zo lekker klein en licht. Deze opstelling is wel 

behoorlijk prijzig en daarom vooral interessant voor professioneel gebruik. 

 
Het bedieningspaneel achter op een studioflitser. 

Onverwacht licht 

Werk je in een fotostudio? Omdat je het licht volledig onder controle wilt 

hebben, is het meestal beter om de gewone verlichting zo veel mogelijk uit 
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te schakelen of te dimmen en (verduisterings)gordijnen te sluiten. Het 

modellicht is geen probleem, dat gaat vanzelf uit zodra je een foto maakt. 

Houd verder rekening met daglicht dat misschien toch nog door kieren bij 

een raam of deur naar binnen lekt. Let ook op voor reflecties. Een kleine 

ruimte met witte muren, plafond of vloer, kan voor ongewenst licht 

zorgen. 

 
Let in een lichte omgeving goed op reflecties. 

Lampstatief 

Studioflitsers plaats je op een lampstatief. Dat zijn andere statieven dan je 

voor een camera gebruikt. Een camerastatief is meestal een driepoot. Die 

klap je open en vervolgens schuif je de drie poten uit om hem te 

gebruiken. Verder is er nog een middenkolom die je eventueel omhoog 

kunt schuiven voor wat extra werkhoogte. Een statief voor 

studioverlichting is eigenlijk alleen een lange middenkolom. Onderaan zit 

wel een soort driepoot, bedoeld om het statief stevig en stabiel neer te 
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zetten. De lange middenkolom bestaat uit meerdere segmenten, die je kunt 

uitschuiven om tot de gewenste werkhoogte te komen. 

Er bestaan grote en kleine, lichte en zware lampstatieven. Belangrijk is dat 

de boel in balans is. Flitskoppen kunnen behoorlijk zwaar zijn en worden 

ook nog eens bloedheet. Die zet je natuurlijk niet op een fragiel 

lampstatief. Je wilt niet dat een lamp omvalt door een windvlaag of 

doordat iemand er tegenaan stoot. De segmenten van de middenkolom zijn 

vaak geveerd uitgevoerd. Laat je een buis per ongeluk los of zit hij niet 

goed vastgeschroefd, dan zakt de buis wel omlaag, maar wordt tegen het 

einde flink afgeremd. Zo wordt schade voorkomen, of in ieder geval 

beperkt. 

Spigot 

Aan de onderzijde van studioflitsers zit een ander soort aansluiting dan bij 

camera’s. Daarom passen ze niet op een gewoon camerastatief, maar heb 

je echt een lampstatief nodig. Aan de bovenzijde van het statief zit een 

zogenaamde spigot. Dat is een soort staafje. Daar schuif je de spigot-

aansluiting van de studioflitser overheen en die draai je vervolgens vast. 

Een systeemflitser kun je daarom niet zomaar op een lampstatief plaatsen. 

Gelukkig zijn er wel adapters te koop. Aan de onderzijde zit een spigot-

aansluiting en aan de bovenzijde een flitsvoet. 
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Een spigot op een lampstatief. 

Puntlichtbron, diffusie en reflectie 
De flitslampen van systeemflitsers en studioflitsers zijn puntlichtbronnen. 

Vanuit een centraal punt sturen ze een felle lichtbundel op het onderwerp 

af. Tegelijkertijd veroorzaken ze diepe schaduwen op plekken waar het 

flitslicht niet komt. De overgang van licht naar donker verloopt erg snel en 

is scherp afgetekend. Dit directe licht is erg hard en vooral geschikt om 

een groot lichtcontrast te maken. Wil je het licht, de schaduwen en de 

overgang ertussen zachter te maken, dan is het zaak dat je het 

lichtoppervlak vergroot. Zodat het licht van de flitser zich beter verspreidt. 

Dat kun je op twee manieren doen. 

De eerste manier is via diffusie. Je laat de lamp dan door een witte doek 

schijnen. Het oppervlak van het materiaal licht op, zodat het net lijkt of er 

een veel grotere lichtbron is. Afhankelijk van het materiaal wordt er meer 
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of minder licht doorgelaten. De tweede methode is via reflectie. Je richt de 

lamp dan niet rechtstreeks op het onderwerp, maar op een reflecterend 

oppervlak in tegenovergestelde richting. Daar vandaan wordt het licht naar 

het onderwerp weerkaatst. Hoe matter en groter het oppervlak van een 

reflector is, hoe zachter het licht wordt, maar ook hoe meer licht er 

verloren gaat. Gereflecteerd licht is altijd minder fel dan de lichtbron zelf. 

Je verliest er dus altijd iets van. 

Kaatsen of filteren 

Bij diffusie plaats je een licht-doorlatend oppervlak tussen de lichtbron en 

het onderwerp om het licht diffuser te maken en zo te verzachten. Bij 

reflectie laat je het licht van een lichtbron via een ander oppervlak naar je 

onderwerp weerkaatsen. 

Grootte en afstand 

Hoe groter het oppervlak van een diffusor of een reflector is, hoe meer je 

het licht spreidt en hoe verder het lichtcontrast afneemt. Plaats je het dicht 

op je onderwerp en is het oppervlak groot genoeg, dan kan het zachte, 

diffuse licht het onderwerp omhullen, zodat er nog maar amper schaduwen 

te zien zijn. Je pakt het onderwerp als het ware in met zacht licht. Hoe 

groter het oppervlak, hoe zachter het licht zal zijn. 

Maar zet je het vervolgens te ver van het onderwerp neer, dan maak je de 

lichtbron weer kleiner (relatief gezien, dus ten opzichte van het 

onderwerp), zodat het licht weer harder wordt. Door de toegenomen 

afstand neemt ook de lichtopbrengst af. Twee keer de afstand tot het 

onderwerp betekent bijvoorbeeld dat je vier keer minder licht overhoudt. 
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Vandaar dat je in studio’s vaak enorm grote lichtbronnen ziet die zowat 

‘op de lip’ van een model of product staan. 

Schaduwen verzachten 

Bij diffuus licht komen lichtstralen vanuit alle richtingen en daardoor 

bereiken ze plekken waar direct, hard licht niet komt. Zodoende doof je 

schaduwen uit. Diffuus licht is zacht licht. De overgang van licht naar 

donker verloopt heel geleidelijk. Vaak is niet goed te zien waar het een 

overgaat in het ander. Schaduwen zijn niet scherp begrensd zoals bij hard 

licht. 

Licht verzachten 
Je hebt dus hard licht en zacht licht. De ene soort is niet per se beter dan de 

andere soort. Het gaat er altijd om welk effect je in een foto wilt hebben. 

Je hoeft hard licht dus zeker niet altijd te vermijden. Om met 

systeemflitsers of studioflitsers zacht licht te maken, of het harde licht in 

goede banen te leiden, zijn er allerlei handige accessoires te koop. 

Softbox 

Het licht van een studioflitser kun je verzachten door er een softbox op te 

zetten. Dat is een soort zwarte doos die je aan de voorzijde van de flitskop 

vastklemt. Aan de binnenzijde is een softbox van reflecterend materiaal 

voorzien. Aan de voorzijde zit witte, licht-doorlatende doek. Dit wordt de 

front diffusor of buiten diffusor genoemd en het flitslicht wordt erdoor 

verspreidt en verzacht. 
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Een softbox zonder front diffusor. 

Omdat een softbox best groot is en er naar verhouding maar een kleine, 

felle flitskop in het midden zit, loop je het risico dat de front diffusor het 

licht niet gelijkmatig doorlaat. Het midden zal feller oplichten omdat zich 

daarachter de lichtbron bevindt. Vandaar dat er aan de binnenzijde van een 

softbox vaak nog een tweede diffusor zit: de binnen diffusor. Die filtert de 

hotspot in het midden weg, zodat het licht alsnog gelijkmatiger naar buiten 

komt. 

De front diffusor kun je weghalen. Het interieur van de softbox fungeert 

dan deels als een reflector en je krijgt licht dat directer en harder is, maar 
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wel met een groot lichtoppervlak. Een softbox kan allerlei vormen (zoals 

rechthoekig of vierkant) en formaten hebben. Een achthoekige softbox 

wordt trouwens een octabox genoemd. Je hebt wel een speciale 

aansluitring nodig om een softbox aan een studioflitser te bevestigen. Daar 

bestaan meerdere soorten van, dus je kunt niet elke softbox zomaar aan 

elke flitskop vastmaken. 

Er bestaan ook softboxen voor systeemflitsers. Vanwege de grootte is het 

wel nodig om de flitser los te koppelen van de camera en dus om draadloos 

te flitsen of eventueel via een flitskabel. De flitser wordt bijvoorbeeld via 

een beugel aan de achterzijde van de softbox bevestigd. Alleen de flitskop 

steekt dan in de softbox. Bij andere systemen zit de complete flitser 

binnenin de softbox. Omdat je nu geen zichtverbinding meer hebt, heb je 

flitsers nodig die communiceren via radiosignalen. Je kunt ook een mini-

softbox voor een systeemflitser kopen. Die zijn zo klein dat de flitser 

gewoon op de camera kan blijven zitten. Best handig voor een snel portret. 

Je vergroot de lichtbron er iets mee, maar het is natuurlijk niet te 

vergelijken met een ‘echte’ softbox. 

Paraplu 

In plaats van een softbox kun je ook een paraplu gebruiken. Een 

systeemflitser wordt in de holle zijde geplaatst, netjes in het midden. Zeg 

maar waar ongeveer het handvat zit bij een gewone paraplu. Er bestaan 

grofweg twee uitvoeringen van dit soort paraplu’s. Bij de eerste soort 

wordt de paraplu gebruikt als reflector. De binnenzijde is voorzien van een 

reflecterend materiaal. Daarom richt je de flitser naar binnen toe. Zodat het 

licht via de binnenzijde van de paraplu naar het onderwerp weerkaatst 
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wordt. Je richt de holle kant dus op het onderwerp. Het materiaal bepaalt 

de mate van reflectie. Zo geeft wit een heel zacht en diffuus licht met 

weinig contrast. Zilver zorgt voor hard licht, is gerichter en geeft een hoog 

contrast. Goud voegt er nog een warme tint aan toe. 

Daarnaast bestaan er paraplu’s die het licht doorlaten in plaats van 

reflecteren. Het zijn dus diffusors. Een soort softboxen maar dan zonder 

zwart omhulsel. Ditmaal richt je de bolle kant van de paraplu op het 

onderwerp. Want je flitst dwars door het doek heen. Daarom worden het 

ook wel doorschietparaplu’s genoemd. Een doorschietparaplu lijkt 

misschien wat op een softbox, maar er is toch een verschil. Bij een softbox 

zit de flitser in een zwarte doos met reflectoren aan de binnenkant. Licht 

wordt recht vooruit gestuurd en is gerichter, hoewel het zich wel verspreidt 

zodra het de softbox heeft verlaten. Een paraplu is alleen maar een stukje 

doek voor een lamp. Het licht is minder gericht en bestrijkt een groter 

gebied, wat niet altijd wenselijk is. 

Hoe verder je een systeemflitser naar binnen schuift (richting het doek 

dus), hoe kleiner en harder je de lichtbron maakt. Vergroot je de afstand 

tot het flitslicht de hele paraplu bestrijkt, dan heb je een groot 

lichtoppervlak en dus zachter licht. Om een paraplu te gebruiken, zet je de 

systeemflitser doorgaans via een adapter op een lampstatief. In de adapter 

zit een gat waar de steel van een paraplu inpast. De paraplu kun je 

verschuiven om de flitser dichterbij het doek te brengen of er juist vandaan 

te schuiven. 

Diffusiescherm 

Een diffusiescherm plaats je tussen de lichtbron en het onderwerp om het 
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harde licht te spreiden en te verzachten. Het is een flinke lap stof die een 

bepaalde hoeveelheid licht doorlaat. Ze zijn in verschillende sterktes te 

koop. Er zit een (aluminium) frame omheen als versteviging. Een 

diffusiescherm kun je met klemmen op een statief vastzetten. Meestal zit 

er ook een handvat aan, zodat een assistent het scherm voor je kan 

vasthouden. Een diffusiescherm zet je ook weer zo dicht mogelijk bij het 

onderwerp. Om zacht licht te krijgen en het onderwerp uit het 

rechtstreekse felle licht te houden. 

 
Verander hard zonlicht in diffuus, zachter licht. 

Als lichtbron kan weer een studioflitser of systeemflitser gebruikt worden, 

maar ook de zon. Op een zomerse dag heb je te maken met een groot 

lichtcontrast. Fel licht waar de zon schijnt en diepe schaduwen waar de 

zon niet komt. Ook is het niet zo fraai als je model zijn of haar ogen 

dichtknijpt tegen het felle zonlicht. Dit los je op door een diffusiescherm 

tussen de zon en het model te plaatsen. Voor een portretfoto volstaat een 
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scherm van bescheiden formaat, maar als je iemand van top tot teen in 

beeld neemt, heb je een behoorlijk exemplaar nodig. Diffusieschermen zijn 

verkrijgbaar in allerlei varianten waarbij aangegeven wordt hoeveel licht 

ze tegenhouden, zoals 1/3, 2/3 of 1 stop. 

Reflectiescherm 

Met een reflectiescherm weerkaats je de gewenste hoeveelheid flitslicht of 

zonlicht naar het onderwerp toe, bijvoorbeeld een model in de schaduw of 

onder een diffusiescherm. Ook kun je ze gebruiken om licht naar plekken 

te sturen die niet door (studio)flitsers verlicht worden. Je kunt bijvoorbeeld 

een zijde van het gezicht met een flitser verlichten (eventueel uitgerust met 

een softbox of paraplu) en een beetje van dat flitslicht via een 

reflectiescherm terugkaatsen naar de andere zijde. Grote exemplaren 

hebben handvaten om ze makkelijker vast te houden, of je klemt ze vast 

aan een lampstatief. 

Reflectieschermen zijn net als paraplu’s in diverse kleuren te koop. Een 

zilverkleurige zorgt voor fel en hard licht. Zelfs minieme hoeveelheden 

licht kun je er nog mee reflecteren. In de volle zon zijn ze minder 

bruikbaar. Bij bewolkt weer komen ze beter tot hun recht. Goud voegt een 

warme tint aan het licht toe en is daarom ook prima geschikt voor bewolkt 

weer en daarnaast voor binnen. Een matte, witte reflector is wel prima te 

gebruiken bij zonlicht, omdat de reflectie zachter is. 

Een gemengd effect krijg je met een scherm dat uit een patroon van 

meerdere kleuren bestaat, bijvoorbeeld goud met zilver (zebra genaamd). 

Er bestaan ook kleine, opvouwbare reflectieschermen die je makkelijk met 

je meeneemt. Er zitten hoezen bij in verschillende kleuren. Laat je de hoes 
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er af, dan is het een (klein) diffusiescherm. 

 
Het verschil tussen volle zon en een reflectiescherm. 

Feather the light 

Het is niet de bedoeling de lichtbundel van een reflectiescherm 

rechtstreeks op het onderwerp te richten. Een model knijpt dan 

bijvoorbeeld meteen de ogen dicht omdat het licht te fel is om in te kijken. 

Met name het midden van de lichtbundel is enorm fel. Het wordt niet voor 

niets de hotspot genoemd. Beter is het om een randje van de lichtvlek te 

gebruiken, door vrijwel langs het onderwerp te richten. Het licht van het 

reflectiescherm strijkt dan nog net over het onderwerp. Een 

reflectiescherm is vooral bedoeld als aanvulling op het aanwezige licht. 

Het is geen hoofdlicht, maar een accentlicht. Bij portretfoto’s zorgt het ook 

voor mooie catchlights in de ogen zodat portretten levendiger worden. 
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Zonlicht wordt hier met een diffusiescherm tegengehouden. 

Vervolgens zorgt een reflector voor de gewenste hoeveelheid licht. 
(foto: California Sunbounce) 

Richten en afschermen 
Vaak wil je het flitslicht heel precies op een bepaald deel van het 

onderwerp richten. Of het tegenovergestelde: er juist voor zorgen dat 

ergens geen licht komt. Daar zijn allerlei hulpmiddelen voor bedacht. Je 

zet ze op de flitskop, of plaatst ze tussen de lichtbron en het onderwerp, of 

tussen de lichtbron en de achtergrond. 
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Grid 

Met een grid maak je een lichtbundel gerichter. Dit voorzetstuk lijkt op 

een honingraat of een grote bundel buisjes. Het idee is dat het licht alleen 

aan de voorzijde via de buisjes de flitser verlaat en daardoor in een 

bepaalde richting gedwongen wordt. Hoe langer (dieper) een grid is, hoe 

gerichter de lichtbundel wordt en hoe kleiner het lichtvlak dat je 

projecteert. Ze bestaan voor zowel systeemflitsers als studioflitsers. 

 
Een grid voor een studioflitser. 

Snoot 

Je kunt ook een snoot gebruiken. Dat is een buis die naar voren toe steeds 
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smaller wordt en die je als een soort opgerolde krant aan de voorzijde van 

een systeemflitser of studioflitser plaatst. Alleen via een kleine opening 

kan het licht nog ontsnappen. Zo krijg je een smalle lichtbundel om een 

lichtaccent aan te brengen. Je kunt het vergelijken met een spotlicht op het 

toneel om één acteur uit te lichten. Met zowel een grid als een snoot richt 

je het licht, maar het zal zich meteen weer verspreiden zodra het naar 

buiten treedt. Hoe verder weg van het onderwerp of de achtergrond, hoe 

groter de lichtvlek en minder gericht het licht zal zijn. Je gebruikt ze bij 

voorkeur op zeer korte afstand. 

 
Een snoot voor een studioflitser. 

Flag 

Om ervoor te zorgen dat ergens geen licht komt, moet je een deel van de 

lichtbundel van een flitser blokkeren. De plek waar je geen licht wilt 
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hebben kan een gedeelte van het onderwerp zijn, of de achtergrond. Licht 

tegenhouden doe je door een flag tussen de lichtbron en de plek waarop 

geen licht mag komen neer te zetten. Flags kun je in diverse soorten en 

maten kopen. Er zelf eentje in elkaar knutselen kan ook prima. Een flag 

hoeft alleen maar het licht tegen te houden, dus een stuk zwart geschilderd 

karton of piepschuim volstaat al. 

Gobo 

Dan heb je nog de zogeheten gobo’s. Een gobo is een plaatje waarin een 

patroon is uitgesneden. Je schuift een gobo in de behuizing van een 

spotlamp, zodat het in het lichtpad terechtkomt. In een spotlicht bevinden 

zich lenzen waarmee je het licht bundelt, waardoor de lichtintensiteit over 

het gehele lichtoppervlak nagenoeg gelijk is. Er is amper lichtverloop naar 

de randen, zodat je een scherpe overgang krijgt van licht naar donker. Met 

een gobo verander je de structuur van die egale lichtvlek. Je kunt er 

bijvoorbeeld een vlekkerig effect mee veroorzaken. Behalve gobo’s die je 

kant en klaar koopt, kun je ze ook weer zelf maken. 

Achtergrond 
Lampen, diffusors en reflectoren zijn prima te gebruiken om een 

onderwerp mooi ‘uit te lichten’. Vergeet alleen niet dat de achtergrond ook 

de nodige aandacht verdient. Er bestaan speciale achtergrondrollen, zoals 

je die vast wel kent van de pasfoto- of schoolfotograaf. Daarmee geef je de 

achtergrond kleur en structuur. Je kunt ook eigen doeken, kleden of andere 

materialen gebruiken, of een bestaande achtergrond zoals een schutting of 

verweerde muur. Door er een extra (studio)flitser op te richten, kun je de 

achtergrond onafhankelijk van het onderwerp uitlichten en er eventueel 
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een speciaal effect aan toevoegen. 

Onzichtbaar 

In veel situaties komt een mooie achtergrond goed van pas, maar soms wil 

je hem gewoon kwijt. Denk maar aan productfoto’s, waarbij het vaak de 

kunst is om het onderwerp ‘los’ te krijgen van de achtergrond. Dat heet 

vrijstaand maken. Hoe minder er tijdens het maken van de opname van de 

achtergrond te zien is, hoe minder tijd je achteraf kwijt bent aan 

nabewerking. Dat is alleen nog niet zo eenvoudig. Als je een witte 

achtergrond gebruikt, kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je op de foto 

allerlei kreukels en vlekken ziet, of dat het doek een wat grijzige kleur of 

andere kleurzweem krijgt. 

 
Een witte achtergrond wil je spierwit hebben. 
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Witte of zwarte achtergrond 

Om de achtergrond onzichtbaar te maken, maakt het uit of er een zwarte of 

een witte achtergrond gebruikt wordt. Een witte achtergrond laat je extra in 

het licht baden, zodat het ietsjes overbelicht en dus spierwit op de foto 

komt. Dat doe je door een of meer extra flitsers met iets meer vermogen op 

alleen de achtergrond te richten. Eén of twee stops meer dan op het 

onderwerp is meestal voldoende. Erg belangrijk is dat dit extra licht niet 

op het onderwerp valt, ook niet via weerkaatsing. De afstand tussen 

onderwerp en achtergrond speelt hier onder andere een rol bij. 

 
Op een zwarte achtergrond mag geen licht vallen. 

Is de achtergrond zwart, dan maak je het zo donker mogelijk door er 

absoluut geen licht op te laten vallen. Richt er dus geen flitser op. Een 

matte, niet reflecterende achtergrond helpt en ook flags kunnen goed van 

pas komen om het licht van flitsers af te schermen. Ook hier speelt de 

afstand van onderwerp tot achtergrond een grote rol. Kies die vooral niet te 
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klein. Je wilt dat flitsers wel het onderwerp, maar niet de achtergrond 

verlichten. Hoe sneller het licht verloopt, hoe minder er op de zwarte 

achtergrond lekt. 

Lichtmeter 
De lichtmeter van je camera meet gereflecteerd licht en niet hoeveel licht 

er in werkelijkheid is. Dit is in het hoofdstuk over lichtmeting aan bod 

gekomen. Er bestaan ook losse lichtmeters. Een lichtmeter houd je vlak 

voor het onderwerp en richt je op de lichtbron. Daar komt het licht 

vandaan, dus dat is wat je wilt meten. Met een losse lichtmeter meet je de 

hoeveelheid licht die daadwerkelijk op het onderwerp valt en niet de 

hoeveelheid licht die erdoor gereflecteerd wordt. Zodoende raakt de 

lichtmeter niet in de war bij licht of donkere, witte of zwarte voorwerpen. 

Iets wat met de lichtmeter van jouw camera wel gebeurt. 

 
Houd een lichtmeter voor het model en richt op de lichtbron. 

Met een lichtmeter kun je op meerdere plekken het licht meten. Op de 
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lichtste plek, een donkere plek, of iets er tussenin. Op die manier valt 

bijvoorbeeld te bepalen wat het totale lichtcontrast is. Dus het aantal stops 

tussen het lichtste en donkerste gebied. Zo kun je er achter komen of dit 

nog past binnen het dynamisch bereik van je camera, om overbelichting te 

voorkomen. 

Lichtmeters zijn niet goedkoop. Vandaar dat veel fotograferen liever een 

paar proefopnamen maken en het resultaat op het camerascherm of een 

computerscherm beoordelen. Proefondervindelijk vinden ze zo de beste 

belichting ook wel. Voor beide manieren is iets te zeggen. Het is maar 

waar jouw voorkeur naar uitgaat. De betere lichtmeters meten niet alleen 

het aanwezige licht, maar ook dat van (studio)flitsers. Dat moet ook wel, 

want anders heb je er in een studio niet zo veel aan. 
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6 Fotobewerking 
In dit hoofdstuk komen bewerkingen aan bod waarmee je de 

kleurweergave en belichting van je foto’s verbetert. Hier gebruik 

ik Adobe Photoshop CC en Adobe Photoshop Elements voor. De 

schermprints die je ziet komen uit Photoshop CC, maar die uit 

Photoshop Elements lijken er sterk op. Gebruik je liever een ander 

fotopakket, dan vind je de besproken bewerkingen daar 

ongetwijfeld ook in terug. 

Histogram en Niveaus 
Voordat je aan de belichting van een foto gaat sleutelen, is het verstandig 

het histogram erbij te pakken. Dit doe je via de optie Venster / Histogram 

in de menubalk van Photoshop of Photoshop Elements. Kies in het venster 

met het histogram bij de optie Kanaal voor RGB. In het histogram van de 

voorbeeldfoto zie je dat er vooral rechts een groot leeg gebied is. Er is een 

gebrek aan contrast en er zitten geen lichte tonen in de foto. Het 

bergmassief is naar links (van het midden) opgeschoven. Als we naar de 

bijbehorende foto kijken, zien we dat die inderdaad grauw en donker is. 

Omdat er rechts een uitgestrekte laagvlakte is, kunnen we de foto een stuk 

lichter maken en tegelijkertijd het contrast verhogen door de grafiek ‘op te 

rekken’. 
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Deze foto is grauw, grijs en veel te donker. 

Dit is in Photoshop Elements eenvoudig te verhelpen door in de menubalk 

naar Verbeteren / Belichting aanpassen / Niveaus te gaan. In Photoshop 

kom je er via Afbeelding / Aanpassingen / Niveaus. In beide 

programma’s mag je ook sneltoets Ctrl+L (Command+L op een Mac) 

gebruiken. Je ziet dezelfde grafiek, maar dit keer met drie schuifjes 

eronder. Klik om te beginnen op het linker zwarte schuifje en sleep het een 

stukje naar rechts. Ga niet verder dan de voet van het bergmassief. Pak dan 

het rechter witte schuifje op en sleep het naar links. Ook weer tot de voet 

van de berg. De foto wordt direct lichter en krijgt meer contrast. Het ziet er 

al meteen een stuk beter uit. De schuifjes zet je meestal tegen de voet van 

de berg aan, maar als de vlakte naast de berg erg groot is, kan het 

verstandig zijn om al wat eerder te stoppen. Kijk gewoon wanneer je de 
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foto het mooist vindt. Het middelste schuifje gaat trouwens automatisch 

mee met de andere schuifjes. 

 
De buitenste schuifjes breng je naar de voet van de berg toe. 

In het venster met het histogram (optie Venster / Histogram) is goed te 

zien wat er gebeurd is. De tonen zijn opnieuw verdeeld. Het contrast is 

toegenomen en de foto springt er meer uit. Het kan gebeuren dat de foto na 

het verplaatsen van de buitenste schuifjes te licht of te donker is. Dan regel 

je de balans met het grijze schuifje in het midden. Beweeg je het naar 

links, dan wordt de foto lichter. Naar rechts wordt de foto donkerder. 

Vind je het lastig om precies de voet van de berg te vinden? Houd dan 

tijdens het slepen van een schuifje de Alt-toets ingedrukt. Sleep je de 

linker zwarte schuif naar rechts, dan stop je zodra er gekleurde vlakken 

beginnen te verschijnen op het witte scherm en ga je een stapje terug. Met 

de rechter witte schuif werkt het net zo. Het scherm begint met zwart en 

zodra er lichtgekleurde vlakken verschijnen, ga je weer ietsjes terug. Het is 

niet erg als er een piepklein beetje kleur overblijft. 
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Nagenoeg alle tonen worden gebruikt. De foto is flink verbeterd. 

Een andere manier om met Niveaus de belichting te verbeteren, is door een 

van de drie pipetten te gebruiken. Je klikt ermee op een plekje waarvan je 

zeker weet dat het in werkelijkheid wit, neutraal grijs of zwart hoort te 

zijn. Vaak zijn er meerdere pogingen nodig voordat de foto naar wens is, 

maar de schuifjes kun je nu met rust laten. Welke methode je ook gebruikt, 

let er altijd op dat het vinkje bij Voorvertoning of Voorbeeld aanstaat. 

Anders lijkt er niets te gebeuren. Af en toe het vinkje weghalen om het 

origineel met de gewijzigde versie te vergelijken, is wel aan te raden. 

Schaduwen en hooglichten 
Bij de foto van het plaatsje Monschau in de Duitse Eifel zit het 

berglandschap in het histogram wel heel erg dicht tegen de linkerkant aan. 
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De foto is onderbelicht en niet zo’n beetje ook. Eerst verplaats je (net als 

daarnet) via Niveaus het witte schuifje tot aan de rechterkant van de berg. 

De lichte gebieden van de foto worden nu helderder, maar de rest blijft in 

duisternis gehuld. Bij deze foto speelt dan ook een heel ander probleem. 

We moeten hier de verhouding tussen licht en donker nog verbeteren. Dat 

doe je in Photoshop Elements via Verbeteren / Belichting aanpassen / 

Schaduwen/hooglichten. In Photoshop is dat Afbeelding / Aanpassingen 

/ Schaduwen/hooglichten. 

 
Een overvloed aan donkere tonen, de foto is veel te donker. 

Photoshop Elements vult zelf al een waarde in bij Schaduwen lichter 

maken (in Photoshop heet het Schaduwen). Dat is niet altijd een 

verbetering en daarom is het beter om bij 0% te beginnen. Dus vul nul in 
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achter de schuifbalk. Kijk vervolgens of het vinkje bij Voorvertoning 

aanstaat en breng dan het schuifje bij Schaduwen (lichter maken) 

langzaam naar rechts, tot je vindt dat de donkere delen van de foto 

voldoende doortekening hebben. 

Mocht je de lichte delen te fel vinden, dan temper je ze een beetje met het 

schuifje Hooglichten donkerder maken (Hooglichten in Photoshop). Nu 

zijn de schaduwen en de hooglichten beter in balans en is de foto 

verrassend opgeknapt. Het scheelt ons een extra rit naar Duitsland voor 

een nieuwe foto (wat dan wel weer jammer is). 

 
Na oplichten van de schaduwen ziet de foto er verrassend goed uit. 
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Rode ogen verhelpen 

Vooral als je met een compactcamera flitst, is het moeilijk om te 

voorkomen dat er rode ogen ontstaan bij portretten. Via fotobewerking is 

dit gelukkig snel en eenvoudig te verbeteren. Het makkelijkst werkt het als 

je de ogen eerst lekker groot in beeld brengt, zodat het rood duidelijk te 

zien is. Klik daarna in het palet met de gereedschappen van Photoshop of 

Photoshop Elements op het gereedschap Rode ogen verwijderen. Nu hoef 

je alleen nog maar ergens in het rood van een oog te klikken en weg is het. 

Je mag ook met ingedrukte muisknop een kadertje om het oog slepen, 

waarna het rood automatisch wordt opgespoord en ook weer verdwijnt als 

sneeuw voor de zon. Als je in Photoshop het juiste gereedschap niet ziet, 

het zit ‘onder’ de retoucheerpenselen (sneltoets J). 
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Het linkeroog is al hersteld. 

Kleur verbeteren 
De kleurweergave van een foto kun je naar smaak veranderen. Om kleuren 

beter te laten overeenkomen met de werkelijkheid, of juist om ze 

afwijkend te maken. Het is maar net welk effect je aan een foto wilt geven. 

Kleuren aanpassen doe je in Photoshop Elements via menuoptie 

Verbeteren / Kleur aanpassen / Kleurtoon/verzadiging aanpassen. In 

Photoshop kom je er via Afbeelding / Aanpassingen / 

Kleurtoon/verzadiging. De sneltoets is in beide versies van het 

programma Ctrl+U (Command+U op de Mac). 
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Door het schuifje Verzadiging naar links te bewegen, worden kleuren 

minder verzadigd, ofwel vlakker, totdat je uiteindelijk een zwart-witfoto 

overhoudt. Naar rechts worden de kleuren juist intenser, dus meer 

verzadigd, tot ze bijna van je scherm afspringen. In het algemeen vinden 

mensen een foto met iets verzadigde kleuren mooier dan wanneer ze 

neutraal zijn, maar let op, want het wordt al snel te veel en dan oogt het erg 

onnatuurlijk. 

Met de schuifregelaar Kleurtoon verschuif je de kleuren. Je kunt het 

gebruiken om een kleurzweem weg te halen, maar ook om een mooi 

kleureffect toe te voegen. Heb je een foto eerst met het schuifje 

Verzadiging omgezet naar zwart-wit, dan kun je hem met Kleurtoon een 

prachtige tint geven. Met de schuifregelaar Lichtsterkte (in Photoshop 
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heet het Helderheid) maak je de totale foto eventueel nog wat lichter of 

donkerder. 

 
Links een licht kleureffect, recht iets meer verzadiging. 

In het midden de originele foto. 

Kleurzweem weghalen 

Een kleurzweem uit een foto verwijderen kan eenvoudig via menuoptie 

Verbeteren / Kleur aanpassen / Kleurzweem verwijderen van 

Photoshop Elements. De muispijl verandert in een pipet. Klik met de pipet 

in de foto op een gebiedje waarvan je zeker weet dat het wit, grijs of zwart 

moet zijn. Zoom voldoende in om het klikken makkelijker te maken en 

niet per ongeluk anders gekleurde pixels te kiezen. Klik net zo lang tot je 

ziet dat de kleuren kloppen. 
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Er is op verschillende punten geklikt tot de foto goed van kleur was. 

Huidskleur verbeteren 

Photoshop Elements kent een handige functie waarmee je snel huidskleur 

verbetert. Let er wel op dat alle andere kleuren in de foto ook veranderen. 

Je vindt het via Verbeteren / Kleur aanpassen / Huidskleur aanpassen. 
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De muispijl verandert weer in een pipet en daarmee klik je ergens op de 

huid. Je ziet de kleuren meteen veranderen. Omdat de huid niet overal 

hetzelfde van kleur en structuur is, maakt het uit waar je een monstertje 

neemt. Ben je niet tevreden met het resultaat? Klik gewoon op een ander 

stukje huid, of gebruik de schuifregelaars om handmatig het optimale 

resultaat te bereiken. 

 

Curven 
Bij Niveaus heb je slechts drie schuifjes tot je beschikking om de tonen 

van een foto beter te verdelen. Om nauwkeurige aanpassingen te doen kun 

je beter een andere functie gebruiken en die heet Curven. Die is in 

Photoshop Elements helaas niet aanwezig, dus kom je uit bij Photoshop. 

Curven bereik je via Afbeelding / Aanpassingen / Curven of met 

sneltoets Ctrl+M (Command+M op de Mac). Je ziet een grafiek met een 

diagonale lijn erdoor. Op de achtergrond is in grijs ook een histogram te 

zien. De horizontale as staat voor de helderheidwaarden (tonen) van 0 tot 
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255 zoals die in de originele foto voorkomen. De verticale as geeft aan hoe 

die lichtwaardes worden weergegeven in de (bewerkte) foto op het scherm. 

Vandaar dat je bij de start een kaarsrechte lijn ziet, want elke invoerwaarde 

is nu nog exact gelijk aan de uitvoerwaarde. Zwart bevindt zich in de 

linker onderhoek en wit in de rechter bovenhoek. 

 
De foto is grijs en grauw. Hij is onderbelicht door het felle zonlicht. 

Je bepaalt zelf welke deel van de foto je aanpast (hooglichten, 

middentonen, schaduwen, donkere gebieden), door de vorm van de lijn te 

veranderen. Kijk eerst of het knopje met het slingerlijntje geactiveerd is 

(links naast de grafiek). Door vervolgens ergens op de lijn te klikken en 

deze met ingedrukte muisknop omhoog te slepen, wordt de foto in dat 

gebied lichter. Sleep je omlaag dan wordt dat gedeelte van de foto 

donkerder. Hoe steiler je de lijn maakt, hoe groter het contrast. Maak je de 

lijn platter, dan verlaag je het contrast. Als je op de ene plek het contrast 
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verhoogt, zal het op een andere plek vanzelf omlaag gaan. Beweeg de lijn 

altijd rustig omhoog of omlaag. Vaak zijn kleine aanpassingen voldoende 

om de foto sterk te verbeteren. 

 
De belichting is verbeterd en het contrast lichtjes verhoogd. 

Je mag ook alleen een klikje op de lijn geven. Dan wordt er een punt aan 

toegevoegd. Weghalen kan door een punt uit de grafiek te slepen, of door 

er met ingedrukte Ctrl-toets (Command-toets op de Mac) op te klikken. 

Vaak voeg je drie punten toe: voor de schaduwen, de hooglichten en de 

middentonen. De eerste beweeg je iets omlaag, de tweede een stukje 

omhoog. Zo ontstaat een S-curve die het contrast verhoogt. Om de hele 

foto lichter of donkerder te maken, verschuif je eerst het middelste punt. 

Net als met Niveaus mag je met schuifjes onder aan de grafiek het 

zwartpunt en witpunt instellen. Dat is handig als de grafiek met een leeg 

gebied start of eindigt, je hoeft dan niet eerst naar Niveaus te gaan om dit 
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te verbeteren. Houd de Alt-toets ingedrukt om te zien wanneer er details 

verloren dreigen te gaan. 

Een andere manier om met Curven de foto te verbeteren, is door onder de 

grafiek op het handje met de op-en-neergaande pijl te klikken. Zodra je 

daarna met de muispijl naar de foto gaat (en dus niet naar het histogram), 

verandert het in een pipet. Meteen zie je in de grafiek de exacte locatie en 

toonwaarde van de pixels waar de muis zich bevindt. Erg handig, want nu 

kun je eenvoudiger de gebieden aanwijzen die om verbetering vragen. Met 

een muisklik op de foto voeg je daar een punt aan de lijn toe. Bijvoorbeeld 

in een gebied waarvan je ziet dat de schaduwen verbeterd moeten worden, 

eentje met lichte tonen en nog eentje er ongeveer middenin. Daarna 

verbeter je de foto door die delen van de lijn omhoog of omlaag te 

brengen. 

Aanpassingslagen 

Tot nu toe hebben wij alle wijzigingen rechtstreeks op de foto aangebracht. 

Daar kleeft een nadeel aan. Want als je achteraf vindt dat het anders had 

gemoeten, zit er niets anders op dan de bewerkingen opnieuw doen. Dit 

voorkom je door de te werken met aanpassingslagen. Een foto kan 

meerdere aanpassingslagen bevatten en elke laag bevat steeds één soort 

aanpassing, zoals Curven of Niveaus. Een bewerking is dan eenvoudig 

ongedaan te maken door de laag weg te halen. Daarnaast kun je het effect 

van de bewerking ook altijd nog aanpassen. Werken met lagen kan door in 

de menubalk van Photoshop of Photoshop Elements via Venster / Lagen 

het lagenpalet te openen. Klik met de muis op het zwart-witte bolletje 

onderaan het venstertje en in een menu zie je een hele rits bewerkingen die 
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je via een aanpassingslaag op de foto kunt aanbrengen. Bewaar zo’n 

bewerkte foto niet alleen als jpeg-bestand, maar ook als een psd-bestand. 

In een psd-bestand worden alle lagen die je maakt namelijk bewaard, zodat 

je desnoods jaren later je bewerkingen nog eens onder de loep kunt nemen. 

 
Een foto met drie aanpassingslagen. 

Raw Converter 
Moderne camera’s kunnen foto’s in een speciaal formaat opslaan genaamd 

raw. Normaal schiet je jpeg-plaatjes, maar daar heeft de camera allerlei 

bewerkingen op gedaan. Zoals het verhogen van het contrast, levendiger 

maken van kleuren en verscherpen van het beeld. De foto ziet er daardoor 

mooier uit, maar het probleem is dat de camera voor jou heeft beslist hoe 

de foto eruit moet komen te zien. Valt het resultaat tegen en pas je de foto 
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achteraf aan op de computer, dan bewerk je de foto opnieuw en gaat er 

extra veel beeldkwaliteit verloren. 

In raw fotograferen 

Fotografeer je in raw, dan wordt alles wat de camera ziet onbewerkt in een 

raw-bestand opgeslagen. Je hebt nu veel meer beeldinformatie dan er in 

een jpeg-bestand zit, waardoor elke bewerking veel nauwkeuriger en beter 

kan worden uitgevoerd. Door het raw-bestand te bewerken in plaats van 

een jpeg-bestand, neemt de kwaliteit van je foto enorm toe. Vaak kan een 

camera foto’s tegelijkertijd in jpeg en raw opslaan. Zolang alles er prima 

uitziet en het niet nodig is om te bewerken, heb je dan alsnog kant-en-klare 

jpeg-foto’s die je meteen kunt bekijken, afdrukken en versturen. Wil je 

enkele foto’s liever eerst verbeteren, dan bewerk je die raw-bestanden om 

er een betere jpegs van te maken. Zo heb je het beste van beide werelden. 

Zodra je in Photoshop (Elements) een raw-bestand opent, kom je eerst in 

een aparte programmamodule terecht. Het heet Adobe Camera Raw 

(ACR). Hier stel je zaken als de belichting en de kleurweergave optimaal 

in. Eenmaal klaar verlaat je ACR en kom je vanzelf in het vertrouwde 

Photoshop (Elements) terecht. Daar kun je eventueel verdergaan met 

bewerken. Met ACR kun je ook kleine vlekjes wegpoetsen, een foto 

rechtzetten, of een uitsnede maken. Maar dat soort zaken mag je eventueel 

ook in Photoshop (Elements) doen. De essentie is dat je alle verbeteringen 

van belichting en kleuren in ACR doet. Want daar bewerk je het raw-

bestand en heb je vele malen meer beeldinformatie tot je beschikking. 

Werk je voornamelijk met raw, dan kun je ook (eventueel aanvullend) het 

programma Adobe Photoshop Lightroom gebruiken. Dat is een 
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fotobeheerpakket waarmee je razendsnel grote reeksen raw-bestanden kunt 

bewerken. 

 
Het venster van Adobe Camera raw. 

Lenscorrecties 

Vanaf Photoshop CS5 is het verstandig om in ACR eerst naar het tabblad 

Lenscorrecties te gaan. Hier kun je allerlei soorten lensvertekeningen 

laten corrigeren. Een aanzienlijke hoeveelheid camera’s en lenzen wordt 

door ACR herkend, zodat je de vertekening automatisch kunt laten 

herstellen. Zit jouw camera of lens er nog niet bij, dan moet je de 

vertekening helaas nog even handmatig corrigeren. 

Witbalans 

Op het eerste tabblad genaamd Standaard optimaliseer je de belichting en 

de kleuren. Je kunt grotendeels de volgorde van de schuifjes op het tabblad 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 184 van 195 

aanhouden om alle belangrijke bewerkingen af te lopen. Eerst kies je bij 

Witbalans de juiste instelling. Met Als opname gebruik je de 

kleurinstelling van de camera. Je kunt in het uitklapmenu echter ook 

kiezen voor een specifieke witbalansinstelling zoals Daglicht of Bewolkt. 

Dit betekent dat het helemaal niet erg is als je tijdens het fotograferen een 

verkeerde witbalansinstelling hebt gebruikt. Zolang je maar in raw werkt, 

kun je achteraf straffeloos (lees: zonder kwaliteitsverlies) een willekeurige 

andere witbalans-instelling kiezen. 

Als je wat verstand hebt van kleuren, stel je de optimale kleuren in met de 

schuifjes Temperatuur en Kleur. Beweeg je Temperatuur naar links, 

dan wordt de foto blauwer oftewel koeler gemaakt. Naar rechts toe wordt 

de foto juist warmer door hem geler te maken. Het schuifje Kleur is 

bedoeld om meer groen toe te voegen (naar links) of meer magenta (naar 

rechts). Het met de hand instellen van de witbalans met deze twee 

schuifjes is een stuk lastiger dan het op het eerste oog lijkt, omdat onze 

ogen zich razendsnel aanpassen. Wat nu wit lijkt, kan morgen ineens een 

kleurzweem blijken te hebben. Vandaar dat een keuze maken via 

Witbalans iets veiliger is. 

Een derde manier die (net als de eerste methode) wel weer eenvoudig 

werkt, is de pipet uit de gereedschapsbalk bovenaan het scherm. Klik op 

een gebied waarvan je zeker weet dat het wit of neutraal grijs hoort te zijn 

en alle kleuren in de foto veranderen mee. Valt het resultaat tegen, dan 

maak je de laatste wijziging ongedaan met sneltoets Ctrl+Z en waagt een 

nieuwe poging. 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 185 van 195 

 
De witbalans is op meerdere manieren aan te passen. 

Belichting 

Met de schuifregelaar Belichting stel je de algehele helderheid van de foto 

in. Het lijkt alsof je belichtingscompensatie op de camera gebruikt, maar 

dan pas achteraf op de computer. Als de foto één of twee stops onder- of 

overbelicht lijkt, kan dat met deze schuifregelaar vaak nog prima worden 

hersteld. Vooral als je een moderne camera hebt. Let bij het bedienen van 

deze schuifregelaar goed op het histogram bovenaan de pagina. Als je te 

veel beeldinformatie tegen de zijkant laat ophopen, veroorzaak je mogelijk 

over- of onderbelichting in bepaalde delen van de foto. 

Klik op de twee driehoekjes bovenin het histogram totdat er een wit 

kadertje omheen verschijnt, om een waarschuwingssignaal voor over- en 

onderbelichting in te stellen. Als gebieden in de foto rood kleuren, 

betekent dit dat ze zijn overbelicht. Kleuren ze blauw, dan heb je te maken 

met onderbelichting. 

Met Belichting verander je de helderheid van de totale foto. Vaak wil je 

slechts een deel van het beeld aanpassen. Alleen de lichtste delen, of alleen 

de donkerste delen bijvoorbeeld. Dat kun je in ACR perfect doen met de 

vier schuifregelaars Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten en Zwarte 

tinten. In het histogram zie je weer precies wat er gebeurt. Bij al deze 

schuifregelaars mag je weer de ALT-toets ingedrukt houden om een 
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waarschuwing te krijgen bij onder- of overbelichting. 

 
Schuifregelaars waarmee je belichting, kleuren en contrast optimaliseert. 

Contrast en verzadiging 

De schuifregelaar Contrast gebruik je om het contrast te verhogen of te 

verlagen. Er is ook nog een schuif genaamd Lokaal contrast. Hiermee 

verhoog je het micro-contrast. Kleine details worden verscherpt, zodat de 

foto scherper lijkt. Pas dit wel met mate toe, anders oogt de foto wat 

onnatuurlijk. Met Verzadiging pas je de kleurverzadiging van alle kleuren 

van de foto in dezelfde mate aan. Levendigheid is een beter alternatief als 

je portretten bewerkt. Niet alle kleuren worden dan evenveel verzadigd. 

Alleen kleuren die het echt nodig hebben. Met name huidtinten worden 

met rust gelaten, zodat gezichten niet oververzadigd raken. 
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Het volledige tabblad Standaard. 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 188 van 195 

Wijzigingen bewaren 

Zodra je tevreden bent met alle aanpassingen, klik je op de knop 

Afbeelding openen. Het bewerkte raw-bestand wordt dan als een nieuwe 

foto in Photoshop (Elements) geopend, zodat je eventuele andere 

bewerkingen kunt toepassen en uiteindelijk de foto als een nieuw jpeg-

bestand kunt opslaan. Zodra je op Afbeelding openen klikt, wordt een 

extra bestandje aangemaakt in de map waarin jouw raw-bestand staat. Dat 

is een xmp-bestand. Gooi het niet weg, want hierin staan al jouw 

aanpassingen. Een raw-bestand is namelijk net als vroeger een negatief: 

het kan niet worden aangepast. Daarom worden alle wijzigingen apart 

opgeslagen. Vandaar dat je een raw-bestand oneindig vaak kunt bewerken 

zonder kwaliteitsverlies. Je werkt namelijk altijd met de originele 

beeldinformatie. In ACR kun je ook op Gereed klikken in plaats van 

Afbeelding openen. Het verschil is dat je dan niet naar Photoshop 

(Elements) toespringt. 

Kleurechtheid 
Als je foto’s op een computer bewerkt, heb je er weinig aan als je monitor 

een kleurafwijking heeft. Je maakt foto’s dan misschien zelfs lelijker in 

plaats van mooier. Misschien ziet alles er op jouw scherm prima uit, maar 

schrik je zodra je de foto afdrukt of bij anderen bekijkt. Kleurechtheid is 

iets om goed op te letten, want geen enkel computerscherm geeft af fabriek 

kleuren volledig natuurgetrouw weer. 

Ben je veel met fotografie bezig, koop dan in ieder geval een kleurecht 

scherm. Dat is duurder dan een gewoon computerscherm, maar laat 

aanzienlijk meer kleurnuances zien en kan ook grotere contrasten 



Kees Krick – Licht en belichting - Pagina 189 van 195 

weergeven. Je ziet de pracht van je foto’s een stuk beter en haalt dan pas 

het maximale uit fotobewerkingen. Ook is de kleurweergave en helderheid 

van je foto’s altijd hetzelfde, ongeacht onder welke hoek je naar het 

scherm kijkt. 

 
Een kleurecht scherm van Eizo met een calibrator van X-rite. 

Daarnaast is het belangrijk dat je een apparaatje koopt waarmee je de 

kleuren van het scherm waarheidsgetrouw instelt en de helderheid 

optimaliseert. Dat doe je in slechts een paar minuten met een zogeheten 

calibrator. Je plaatst het op het scherm, laat een meting uitvoeren en je 

hebt een op maat gemaakt profiel voor jouw monitor. 

Tot slot is het voor het nabewerken van vooral reeksen foto’s handig om 

een referentiepunt te hebben. Dat kan door op de eerste foto van een 
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fotoserie een grijskaart in beeld nemen. Een ander handig hulpmiddel is 

een kleurencontrolekaart. 

 
De Color Checker Passport van X-rite is een handige kleurenkaart. 

Via een matrix van kleurvakjes is nog beter te bepalen of elke kleur in je 

foto er exact zo uitziet als in werkelijkheid. Eventueel is met één muisklik 

een warmere of juist koelere tint toe te voegen, maar dan is de foto 

natuurlijk niet meer 100% kleurecht. Net als bij een grijskaart of 

witbalanskaart, zet je een kleurencontrolekaart vlak bij het onderwerp neer 

en zorg je dat er hetzelfde licht op valt. 
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Nawoord 
Hiermee ben je alweer aan het einde van het boek Licht en belichting 

gekomen. Ik hoop dat je het met plezier hebt gelezen en dat je er wat van 

hebt opgestoken. Nu is het belangrijk dat je de camera oppakt om het 

geleerde in praktijk te brengen en ervaring op te doen. Hopelijk heb je dat 

al gedaan tijdens het lezen ;-) 

 

 

 

Kees Krick 

www.keeskrick.com - info@keeskrick.com 
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Flaptekst 
Geen licht betekent geen zicht. Dat geldt voor onze ogen, maar 

voor een camera is het niet anders. Zonder  extra hulpmiddelen 

zoals een lamp of flitser kan een fototoestel in het donker niets 

zien en dus geen foto's maken. Toch draait het bij fotograferen 

niet alleen om de hoeveelheid licht. Want ook de soort lichtbron, 

de richting waaruit het licht komt en het contrast tussen onderwerp 

en omgeving bepalen in sterke mate hoe een foto er komt uit te 

zien. 

De lichtomstandigheden kunnen nog zo prachtig en sfeervol zijn, het is 

vervolgens de kunst om het tafereel dat je voor je ziet met je camera te 

vangen. De eerste stap op weg naar prachtige foto's is het herkennen van 

het alsmaar veranderende licht. Daarnaast is het van belang dat je begrijpt 

hoe een camera op dat licht reageert en waarom een foto vaak totaal niet 

weergeeft wat jij voor prachtigs om je heen ziet. Je moet het toestel af en 

toe een duwtje in de goede richting geven. In extreme gevallen moet je het 

heft zelfs helemaal in eigen hand nemen. Alleen zo haal je het maximale 

uit je camera en krijg je prachtige foto's. Dit boek gaat in op alle aspecten 

van licht en belichting en helpt je om direct betere foto's te maken, zowel 

binnen als buiten. 

Kees Krick (1964) werkt als zelfstandig (tekst)schrijver en fotograaf via 

zijn bedrijf Kees Krick Media. Hij schrijft en fotografeert voor bedrijven, 

maar ook voor bladen, zoals Zoom.nl, Computer!Totaal, Tips & Trucs, 
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iPhone Magazine, iPad Magazine en Computer Idee. Daarnaast is hij 

auteur van enkele fotografieboeken. Verder schrijft hij met enige 

regelmaat fantastische verhalen en misdaadverhalen. Zo verscheen in 2009 

de dubbelthriller ‘Kleurenblind’ die hij samen met de Belgische auteur 

Nico de Braeckeleer schreef. 
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achtergrond, 162 

A-stand. Zie	  Av-‐stand 

automatische stand, 31 

auto-stand, 33 

Av-stand, 35 

beeldsensor, 9 

Belichten, 10 

belichting, 10 

belichtingscompensatie, 49 

belichtingsstop, 25 

belichtingstijd, 19 

belichtingstrapje, 63 

belichtingsvergrendeling, 59 

beweging, 29 

bewolking, 78 

blauwe uur, 94 

bracketing, 63 

B-stand, 40 

Bulb, 40 

calibrator, 189 

catchlight, 116 

commander, 135 

Convert To Orange. Zie CTO 

CTO, 141 

deelmeting, 62 

diafragma, 10, 14 

diafragmagetal, 15 

diafragmawaarde, 15 

diffusiescherm, 154 

diffusor, 115 

direct licht, 77 

dynamisch bereik, 50 

eerste gordijn, 131 

evaluatieve meting, 57 

EVF, 18 

externe flitser, 111 

feather the light, 157 

filters, 65 

flag, 161 

flitsbelichtingscompensatie, 108 

flitsbuis, 144 

flitskop, 111 

flitssterkte, 129 

flitssynchronisatietijd, 122 

gekleurd filter, 140 

gel, 140 

gobo, 161 

gouden uur, 94 

grid, 159 

grijsfilter, 70 

grijskaart, 48, 89, 190 

grijsverloopfilter, 68 

groepen, 137 

groothoekadapter, 119 

HDR, 64 

High Dynamic Range. Zie HDR 

high speed-synchronisatie, 124 

histogram, 53 

hotspot, 157 

iAuto, 33 

indirect flitsen, 112 

indirect licht, 77 

instellicht, 144 

integraalmeting, 59 

interne flitser, 105 

invulflits, 108 

iso-waarde, 10, 22 

kleurtemperatuur, 85 
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lampstatief, 147 

lens, 13 

lichtgevoeligheid, 10, 21 

lichtmeetmethode, 57 

lichtmeter, 164 

lichtmeting, 57 

master, 135 

matrixmeting, 57 

meervlaksmeting, 57 

mirror lock-up, 100 

modellicht, 144 

motiefprogramma, 32 

M-stand, 38 

ND-filter. Zie grijsfilter 

objectief, 13 

Omnibounce. Zie diffusor 

onderbelichten, 14 

onweer, 41, 102 

overbelichten, 14 

paraplu, 153 

polarisatiefilter, 66 

Program Shift, 35 

P-stand, 34 

pupil, 14 

receiver, 134 

reflectiescherm, 156 

reflector, 117 

remote, 136 

richtgetal, 125 

rode ogen, 108 

ruis, 24 

ruisonderdrukking, 24 

schaduw, 77, 80 

scherptediepte, 27, 35 

scherptedieptecontrole, 29 

slave, 136 

Slow Sync, 129 

sluiter, 17 

sluitertijd, 10, 17 

snoot, 159 

softbox, 151 

spigot, 148 

spotmeting, 60 

S-stand. Zie	  Tv-‐stand 

sterrenfotografie, 96 

stop, 25 

studioflitser, 144 

systeemflitser, 111 

transceivers, 134 

transmitter, 134 

Tv-stand, 36 

tweede gordijn, 131 

vuurwerk, 41, 100 

witbalans, 86 

witbalanscorrectie, 86 

witbalanskaart, 89 

zonlicht, 76 

 


