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Voorwoord 

We fotograferen steeds meer met onze smartphones en dat is logisch. Want een 

iPhone heb je altijd bij je en er zit een goede camera in. Daardoor is het een fluitje 

van een cent om jouw telefoon er even bij te pakken en snel even een paar leuke 

foto’s te maken. 

Standaard regelt de camera alles voor je, waardoor het eenvoudig is om fraaie foto’s 

te maken. Zelfs als je weinig of geen verstand hebt van fotografie en camera’s. Dat 

neemt niet weg dat je ook zelf invloed hebt op hoe een foto gemaakt wordt. Gelukkig 

maar, want daar worden je foto’s nóg mooier van. Alleen, hoe doe je dat? Welke 

mogelijkheden en instellingen zijn er en hoe gebruik je ze het beste? Je leest er alles 

over in dit boek. 

Hoe pas je bijvoorbeeld de helderheid aan, zodat foto’s niet te donker en ook niet te 

licht worden. Hoe voorkom je wazige (onscherpe) foto’s en zorg je dat ze perfect 

scherp zijn. Op welke manier leg je het beste snel bewegende onderwerpen vast zoals 

sporters, kinderen, of huisdieren. Hoe maak je sfeervolle foto’s bij weinig licht en in 

het donker, of hoe verander je de achtergrond in een fraaie waas. Kortom, hoe breng 

je elk onderwerp mooi in beeld, zodat je foto’s krijgt waar je jarenlang met plezier 

van geniet. 

Uiteraard komt ook het bewerken van foto’s aan bod, filmen, slow motion en 

timelapse. Je leert zelfs hoe je de camera gedeeltelijk of volledig handmatig instelt, 

wat in bepaalde situaties handig is om te doen. Tot slot vertel ik hoe je jouw foto’s en 

video’s snel en eenvoudig overzet naar andere apparaten. 
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1. Fotograferen met een iPhone 

Een iPhone maakt mooie foto’s, maar is een compleet ander apparaat dan een 

traditionele camera. Daarom beginnen we met een aantal manieren om snel en 

zonder omwegen de camera te starten en foto’s te maken. We kijken ook hoe je de 

telefoon het beste vasthoudt tijdens het fotograferen. 

Snel de camera starten 

Met een fototoestel kun je direct foto’s maken, waardoor je razendsnel op allerlei 

situaties kunt reageren. Je zet simpelweg de aan-uitschakelaar om, richt het toestel en 

drukt af. Bij een smartphone gaat dat net even anders. Want je moet eerst de camera-

app starten, omdat het niet alleen maar een fototoestel is. Hoe start je deze camera zo 

snel mogelijk op, zodat je ook op tijd bent als je razendsnel moet reageren om die 

prachtige en prijswinnende foto te maken? 

Ontgrendelen hoeft niet 

Een iPhone hoef je niet per se te ontgrendelen om foto’s te maken. Want pak je de 

telefoon op en licht het scherm automatisch op, of druk je één keer op de aan-uitknop 

zodat het scherm aanspringt, dan kun je naar links vegen over het toegangsscherm om 

de camera direct op te starten. Wat ook kan is het camera-pictogram rechts onderaan 

het toegangsscherm eventjes ingedrukt houden en weer loslaten zodra je een trilling 

voelt en het pictogram van grootte verandert. 

Is jouw iPhone al ontgrendeld? Veeg rechts naast de notch (inkeping) omlaag om het 

bedieningspaneel te openen en tik op het camera-pictogram. Of veeg links of onder 

de inkeping omlaag om het berichtencentrum te tonen en veeg (net als wanneer jouw 

telefoon vergrendeld is) naar links. Op deze twee manieren kun je de camera op elk 

moment starten, ongeacht welke app je op dit moment gebruikt. De eerste methode 

werkt trouwens ook als jouw iPhone nog vergrendeld is. 

Op een oudere iPhone die nog een fysieke thuisknop heeft veeg je omhoog vanaf de 

onderzijde van het toegangsscherm om het bedieningspaneel te openen en daarna 

werkt het weer hetzelfde. 
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De camera snel opstarten kan onder andere via het bedieningspaneel. 

Snelkoppeling 

Je mag de camera uiteraard ook opstarten door eerst het toestel te ontgrendelen en 

daarna de camera-app te activeren die zich ergens op het beginscherm bevindt. 

Gebruik je de camera vaak, dan is het een idee om de camera-app in de 

snelkoppelingsbalk onderin het scherm te plaatsen. Daar passen helaas maar vier apps 

in, dus moet je er eerst een andere app die je weinig gebruikt uithalen. Zo’n app kun 

je gewoon eruit slepen, waarna je de camera-app erin sleept. 
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Alleen als jouw iPhone is ontgrendeld, kun je alle foto’s en video’s bekijken via de 

app Foto’s op je iPhone. Fotografeer je zonder jouw smartphone te ontgrendelen, dan 

zie je alleen de foto’s en video’s die je vanaf dat moment maakt. Om oudere 

opnamen te bekijken, moet je de telefoon dan alsnog ontgrendelen. Dit is om te 

voorkomen dat onbevoegden zomaar jouw beeldmateriaal kunnen bekijken. 

Een foto maken 

Om een foto te maken druk je in de camera-app op de ronde witte afdrukknop. Deze 

knop wordt ook wel ontspanknop of sluiter(knop) genoemd. Maar weet je dat je ook 

op andere manieren foto’s kunt maken? Zoals door op een fysieke volumeknop te 

drukken. Dat is vooral handig in houdingen waarbij je net even wat minder makkelijk 

bij de afdrukknop op het scherm kunt komen. 

Nog een handige manier is via de oordopjes die vroeger standaard bij je iPhone zaten. 

Sluit ze aan op het toestel en druk op een volumeknop in het snoertje om een foto te 

maken. Inderdaad, je kreeg toentertijd een gratis afstandsbediening bij jouw telefoon. 

Tot slot kun je een losse afdrukknop zoals de Celly Bluetooth Remote Control 

gebruiken. Dit is een klein accessoire met meestal maar één knop en werkt als een 

draadloze ontspanknop zodra je het hebt gekoppeld via Bluetooth. Erg handig voor 

onder andere groepsfoto’s, selfies en zoiets als nachtopnamen. 

Zodra je de camera start verschijnt aan de bovenzijde van jouw iPhone een groene 

stip. Ook als je andere apps gebruikt zal deze groene stip verschijnen mocht de 

camera geactiveerd worden. Daardoor weet je het meteen als er mogelijk foto’s of 

video’s gemaakt kunnen worden. Gaat het om een camera-app dan is dat natuurlijk 

logisch, maar bij andere soorten apps moet je zelf inschatten of het klopt of niet. Een 

app om formulieren te scannen heeft misschien wel de camera nodig, bij een 

rekenmachine of spreadsheetprogramma is dat niet aannemelijk. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_smartphone&r=%2Fp2836735%2Fcelly-bluetooth-remote-control-universeel-zwart
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Er bestaan ook draadloze (Bluetooth) afdrukknopjes. 

Stabiel vasthouden 

Foto’s willen nog wel eens wat onscherp worden door lichte trillingen en bewegingen 

van jou en de telefoon. Ondanks dat je precies op de juiste plek scherp hebt gesteld, is 

de foto dan niet volledig geslaagd. De oplossing is eenvoudig: zorg ervoor dat je de 

telefoon zo stil mogelijk houdt tijdens het fotograferen. 

Hoe doe je dat? Allereerst drukken sommige mensen onnodig hard op de ontspan-

knop, waardoor de telefoon een fractie beweegt. Omdat dit precies gebeurt op het 

moment dat je de foto neemt, wordt het beeld zichtbaar minder scherp en vervagen 

allerlei fijne details. Druk daarom altijd zo rustig mogelijk af. Lichtjes aanraken van 

het scherm is al voldoende. Want het is een aanraakscherm en geen fysieke knop, dus 

je hoeft echt geen kracht te zetten. 

Houd daarnaast jouw telefoon stevig en stabiel vast en doe dat het liefst met twee 

handen. Vaak houden mensen de telefoon nonchalant met één hand vast, maar dan is 

het een stuk lastiger om het toestel echt volledig stil te houden. 
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Houd je telefoon stevig vast en druk rustig af. 

Stabilisatie 

De camera’s van een iPhone hebben tegenwoordig bijna altijd een gestabiliseerde 

lens of sensor. Stabilisatie houdt in dat veel bewegingen en trillingen worden 

gecompenseerd oftewel opgeheven, waardoor je alsnog scherpe foto’s krijgt. Dit 

betekent alleen niet dat je de telefoon nu flink heen en weer kunt schudden. Want het 

gaat alleen om het corrigeren van lichte trillingen en bewegingen. Houd daarom ook 

een iPhone met beeldstabilisatie als het even kan zo stevig mogelijk vast en druk ook 

weer rustig af. 

Stabilisatie komt onder andere goed van pas als je bij weinig licht fotografeert. Zoals 

in een sfeervol restaurant, schaarsverlichte huiskamer, of ‘s avonds laat op straat. 

Omdat het donkerder is heeft de camera dan meer tijd nodig om voldoende licht te 

verzamelen voor een heldere foto. Dankzij een gestabiliseerde lens of sensor kun je 

dan alsnog scherpe foto’s maken. 
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Belangrijk om te weten is dat alleen jouw eigen trillingen gecompenseerd worden. 

Beweegt iets of iemand door het beeld, dan kan dat alsnog onscherp op de foto 

komen. Meer over het fotograferen bij weinig licht lees je in hoofdstuk negen. 

 
Houd ondanks beeldstabilisatie het toestel zo stabiel mogelijk vast. 

Cameraoriëntatie 

Een iPhone kun je zowel staand (rechtop) als liggend (dwars) vasthouden tijdens het 

fotograferen. Het eerste wordt ook wel de portretstand genoemd, maar verwar dit 

vooral niet met de camerastand Portret waar je meer over leest in hoofdstuk drie. De 

tweede manier van vasthouden wordt ook wel de landschapsstand genoemd. 

Elk van deze twee standen kun je op twee manieren gebruiken. Want je kunt jouw 

iPhone zowel rechtop als ondersteboven houden, net zoals liggend op twee manieren 

mogelijk is. Waarom is dit belangrijk om te weten? 
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Er zit een oriëntatiesensor in jouw iPhone. Dus ongeacht hoe je het toestel vasthoudt, 

een foto zal bij het terugkijken vrijwel altijd op de juiste manier getoond worden. 

Heel soms gaat dit mis en dat gebeurt met name als je de camera schuin omhoog of 

omlaag richt en op dat moment van stand verandert. Dus van staand naar liggend of 

andersom. Daarnaast staan foto’s vaak verkeerd als je ze op een computer bekijkt of 

online plaatst. 

 
Je kunt jouw iPhone op vier verschillende manieren vasthouden tijdens het fotograferen. 

Hoe voorkom je dat foto’s ondersteboven of gekanteld op het scherm verschijnen? 

Zorg bij liggende foto’s dat je de onderzijde, waar vroeger de thuisknop zat, rechts 

houdt. Bij staande foto’s houd je de telefoon gewoon rechtop en dus niet 

ondersteboven. Zo heb je de grootste kans dat het goed gaat. 

  



Pagina 14 van 175 

 

Richt je de telefoon flink omhoog of omlaag en bedenk je op dat moment dat het 

misschien toch mooier is om de telefoon anders vast te houden? Richt het toestel dan 

eerst weer even recht voor je uit, wissel tussen staand of liggend en richt daarna weer 

omhoog of omlaag. Doe je dit niet, dan is de kans enorm groot dat foto’s de 

verkeerde oriëntatie krijgen. 

Gelukkig kun je een foto altijd nog roteren om het beeld alsnog goed te krijgen mocht 

het een keertje misgaan. Zoals met de app Foto’s die standaard op jouw telefoon staat 

of met de gratis app Snapseed van Google. Zie hiervoor hoofdstuk elf fotobewerking. 

Lekker dichtbij 

In een aantal situaties is het toch handiger om jouw iPhone anders vast te houden dan 

hierboven aangegeven. Dat heeft er alles mee te maken dat de camera in een hoek aan 

de bovenzijde zit, vlak langs de toestelrand. Daardoor kun je soms aanmerkelijk 

dichterbij je onderwerp komen als je de telefoon alsnog ondersteboven houdt of met 

de onderzijde aan de linkerkant in plaats van rechts. 

Bijvoorbeeld wanneer je kleine voorwerpen fotografeert of wanneer je een reflectie in 

een regenplas of op een spiegelend oppervlak zoals een ruit vastlegt. Hoe dichter je 

de camera daar in de buurt weet te brengen, hoe mooier je zo’n onderwerp of reflectie 

kunt vastleggen. Kijk in dit soort situaties daarom altijd eerst even waar precies de 

camera’s in de behuizing zitten, zodat je weet op welke manier je het toestel het beste 

kunt vasthouden. 
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Met de telefoon ondersteboven kom je met de camera dichter bij de grond. 

Vingers uit beeld 

Bij een iPhone zit je al snel per ongeluk met je vinger voor of op de lens. Ook weer 

omdat de camera’s zo dicht tegen de schermrand zitten. Op zich valt dit direct op 

omdat er dan een hoekje van het beeld wegvalt, maar vaak let je daar niet zo op en 

ontdek je het pas als het te laat is. Oftewel later zodra je de foto terugkijkt. Zonde als 

dat de mooiste foto van de dag of zelfs een unieke opname had kunnen zijn. Probeer 

daarom om tijdens het fotograferen een beetje op de beeldhoeken te letten om je 

ervan te verzekeren dat je nergens een stukje vinger in beeld ziet. 
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Schoon en krasvrij 

Omdat je de lens zo makkelijk aanraakt en je een iPhone vaak los in een jaszak, 

broekzak, of (hand)tas meeneemt, wordt het glaasje voor de lens makkelijk een beetje 

vies en ook dat gaat ten koste van de beeldkwaliteit. Je merkt dit vooral als je 

fotografeert terwijl de zon of andere felle verlichting ergens in beeld staat. Rondom 

felle lichtbronnen verschijnen dan lelijke strepen of halo’s. Veeg de lens daarom 

regelmatig voorzichtig schoon met bijvoorbeeld een brillendoekje of lensdoekje. 

Voorkom vooral dat er een kras op de lens komt. Schuif jouw iPhone bijvoorbeeld 

niet over een (ruw) oppervlak en bewaar hem nooit bij scherpe voorwerpen zoals een 

sleutelbos. Want als er ook maar een miniem krasje op de lens zit, ontstaan vooral bij 

weinig licht de meest vreemde lichteffecten in je foto’s. 

 
Een kleine kras met grote gevolgen: een lichtstreep dwars door elke lichtbron. 

  



Pagina 17 van 175 

 

2. Scherpstellen en belichten 

Fotograferen met een smartphone lijkt erg eenvoudig. Je start de camera, richt het 

toestel en drukt af. Alles wordt voor je geregeld, dus je hoeft alleen maar te letten op 

wat je fotografeert en niet op hoe je dat (technisch) voor elkaar krijgt. Toch loont het 

de moeite jouw telefoon een handje te helpen. Daar worden foto’s echt mooier van. 

Aan de ene kant is het fantastisch dat de camera in jouw iPhone alles automatisch 

voor je regelt en jij bijna nergens op hoeft te letten. Aan de andere kant is het 

belangrijk om in gedachten te houden dat alleen jij weet wat je wilt vastleggen en 

jouw telefoon dit niet zomaar kan raden. 

Een camera is best een slim apparaat, maar kan niet in jouw hoofd kijken. Dus ook al 

zien foto’s er standaard misschien best mooi uit, ze worden bijna altijd nóg fraaier als 

jij de camera een handje helpt. In bepaalde omstandigheden zijn de foto’s die een 

iPhone automatisch maakt juist helemaal niet mooi of zelfs lelijk. Dan is ingrijpen 

zelfs de enige manier om er alsnog een fraaie plaat uit te slepen. 

Vanuit technisch oogpunt gezien hoef je bij het fotograferen met een smartphone 

maar op twee dingen te letten. Dat is of de belichting in orde is en of de scherp-

stelling op de juiste plek zit. Je wilt immers een foto hebben die niet te licht en niet te 

donker is en daarnaast moet het hoofdonderwerp netjes scherp op de foto komen. 

Standaard worden de belichting en de scherpstelling automatisch door de camera-app 

geregeld. Zodra je begrijpt hoe een telefooncamera hierbij te werk gaat, snap je 

meteen ook in welke omstandigheden je moet bijspringen om mooiere foto’s te 

maken en hoe je voorkomt dat ze mislukken. 

Alles automatisch 

Zodra je een iPhone ergens op richt zal de camera automatisch scherpstellen en de 

belichting bepalen. Dat gaat heel snel. Dus als je iets moois ziet en je pakt de telefoon 

erbij ben je doorgaans snel genoeg om het vast te leggen. Ook als je heel snel op een 

bepaalde gebeurtenis wilt reageren. Dat is belangrijk, want veel fotogenieke 

momenten zijn voorbij voordat je er erg in hebt. 
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Zodra je de camera ergens anders op richt merkt de telefoon dit omdat er bewegings-

sensoren in het toestel zitten. Zowel de scherpstelling als de helderheid wordt dan 

automatisch opnieuw bepaald. En dat gebeurt dus iedere keer zodra je de telefoon op 

iets nieuws richt. Dat moet ook wel, want anders kan een foto alsnog onscherp, te 

licht, of te donker worden. 

Als bevestiging dat de camera voor jou aan het werk is zag je vooral vroeger heel 

eventjes een geel kader oplichten. Tegenwoordig verschijnt dit kader minder vaak, 

maar als je goed op het scherm let zie je wel dat de helderheid en de scherpstelling 

zich razendsnel aan de nieuwe situatie aanpast. 

 
Soms licht een kader op zodra jouw iPhone scherpstelt en de belichting bepaalt. 
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Richt je de telefoon eerst op de boom en daarna op de locomotief, 

dan stelt de camera opnieuw scherp en past de helderheid aan. 

Scherpstelpunt en belichting veranderen 

Daarmee heb je nog steeds geen zekerheid dat elke foto altijd de juiste helderheid 

krijgt en ook kan alsnog het verkeerde scherp in beeld komen. Om er zeker van te 

zijn dat het onderwerp dat jij op het oog hebt scherp en goed belicht op de foto komt, 

kun je daarom het beste zelf even aangeven waar de camera op moet focussen. 

Simpelweg door op die plek op het scherm te tikken. 

Als bevestiging zie je daar een tijdje een geel kadertje oplichten. Belangrijk om te 

weten is dat de camera op dat moment niet alleen scherpstelt maar ook de belichting 

oftewel de helderheid van het beeld bepaalt. 
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Tik op het scherm om aan te geven wat het hoofdonderwerp is. 

Heb je zojuist op het scherm getikt en vind je dat het beeld te licht of te donker is? 

Dan mag je zelf de helderheid bijstellen. Want naast het scherpstelkader zie je ook 

nog een zonnetje. Is de foto te donker? Veeg met je vinger omhoog over het scherm 

om het beeld lichter te maken. Is de foto te licht? Veeg omlaag en het beeld wordt 

donkerder. 

 
Gebruik het zonnetje om de helderheid te verbeteren. 
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De helderheid aanpassen door verticaal te vegen werkt alleen zolang het zonnetje is te 

zien. Is het kadertje met het zonnetje ernaast inmiddels verdwenen? Tik nogmaals op 

het scherm en het springt weer in beeld. Je hoeft overigens niet precies over het 

zonnetje te vegen, dat mag je overal op het beeld doen. 

Terug naar automatisch 

Heb je op het scherm getikt om aan te geven wat het hoofdonderwerp is? Belangrijk 

om te weten is dat dit slechts een tijdelijke aanpassing is. In de volgende drie situaties 

schakelt de camera direct weer terug naar de automatische stand, waarmee jouw 

aanpassing weer ongedaan is gemaakt. 

Allereerst gebeurt dit zodra je de camera ergens anders op richt. Daarnaast zodra het 

onderwerp zelf beweegt of in beweging komt, of als er iets of iemand anders in beeld 

verschijnt. Tot slot schakelt de camera meteen weer terug naar de automatische stand 

nadat je een foto hebt gemaakt. 

Jouw aanpassingen gelden dus alleen voor de eerstvolgende foto en zolang jij en het 

onderwerp niet bewegen. Dit betekent dat als je een aangepaste belichting nodig hebt 

of op een specifiek punt wilt scherpstellen, je deze handelingen bij elke foto opnieuw 

moet doen en dat is soms best wel vervelend. Bijvoorbeeld als je een aantal foto’s 

onder precies dezelfde omstandigheden wilt maken. Of als je een paar seconden of 

minuten wilt wachten op het beste moment voordat je afdrukt. 

In die situaties moet je telkens opnieuw op het scherm tikken om het heft weer in 

eigen hand te nemen en daarna eventueel weer over het scherm vegen voor een betere 

helderheid. Voor je het weet mis je zo een paar prachtige fotokansen, omdat je op het 

cruciale moment nog van alles staat in te stellen. Gelukkig bestaan hier twee handige 

oplossingen voor. 
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Helderheid vastzetten 

Wil je alleen een door jou gekozen helderheid vastzetten en heb jij een iPhone 11 of 

nieuwer? Tik dan op het plus-minteken vlakbij de ontspanknop en beweeg de 

schuifregelaar naar een positieve waarde om het beeld helderder te maken of naar een 

negatieve waarde om het beeld donkerder te maken. Zie je dit pictogram niet? Tik op 

het witte ^-pictogram aan de bovenzijde van het scherm (als je het toestel rechtop 

houdt) zodat het pictogram omkeert en geel kleurt. Of veeg rechtstandig omhoog 

over het camerabeeld. De camerastanden die je standaard bij de ontspanknop ziet 

worden hiermee tijdelijk verborgen en ervoor in de plaats verschijnen een aantal 

handige camerafuncties, waaronder dus dat plus-minteken. 

 
Met het schuifbalkje pas je de helderheid aan (hier naar +1). 

Nu kun je op je gemak meerdere foto’s maken, of nog even wachten voordat je de 

foto maakt. In de kopregel van de camera-app zie je een miniatuur schuifbalkje. Tik 

erop om de schuifbalk opnieuw op te roepen (bij de ontspanknop) of deze weer te 

verbergen. Na enige tijd verdwijnt jouw aanpassing vanzelf weer. 

Wil je dat helderheidsaanpassingen bewaard blijven en het balkje permanent in de 

kopregel zichtbaar is? Start dan de app Instellingen op het beginscherm, ga naar het 

onderdeel Camera, kies Bewaar instellingen en activeer de optie 

Belichtingsaanpassing. 
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Houd de helderheidsaanpassing vast en laat altijd een pictogram zien. 

Belangrijk om te onthouden is dat je hiermee alleen de helderheid verandert. Tik 

daarom nog steeds op het scherm om aan te geven waar de camera op moet 

scherpstellen. Het zonnetje kun je nu met rust laten, daar heb je het schuifbalkje voor 

gebruikt. 
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Helderheid en scherpstelling vergrendelen 

Met de tweede methode vergrendel je zowel de helderheid als de scherpstelling en dit 

werkt met elk model iPhone. Vanaf dat moment schakelt de telefoon niet meer terug 

naar de automatische stand in de drie eerder genoemde situaties en kun je ongestoord 

een tijdlang fotograferen met jouw aanpassingen. 

Dit vergrendelen doe je door eventjes met een vinger op het scherm te drukken, in 

plaats van er kort op te tikken. Pas zodra het gele scherpstelkader pulseert en de tekst 

AE/AF-vergrendeling verschijnt laat je het scherm weer los. Zowel de belichting 

(AE oftewel Automatic Exposure) als de scherpstelling (AF oftewel Automatic 

Focus) zijn nu vergrendeld. Hierna mag je nog wel de belichting aanpassen via het 

zonnetje, ook weer zoals eerder beschreven. 

 
Houd je vinger op het scherm gedrukt om scherpstelling en belichting te vergrendelen. 
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Hoe je de telefoon ook richt, draait, of kantelt en wat er ook in beeld gebeurt, jouw 

smartphone bemoeit zich vanaf nu nergens meer mee. Alles blijft vergrendeld. 

Daardoor kun je achter elkaar foto’s blijven maken, zonder dat je steeds de 

scherpstelling of de belichting opnieuw hoeft aan te passen. 

Deze methode komt ook goed van pas als je nog even het ideale fotomoment wilt 

afwachten. Want stel dat je weet dat er over enkele ogenblikken iets staat te 

gebeuren, dan wil je dat de camera daar volledig op is voorbereid zodat je het 

cruciale moment niet misloopt. Door de scherpstelling en de belichting alvast te 

vergrendelen ben je er helemaal klaar voor en kun je exact op het juiste moment één 

of meerdere keren afdrukken. 

 
Na de vergrendeling hoef je alleen nog maar te wachten op het juiste fotomoment. 
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Constant licht en dezelfde afstand 

Eenmaal vergrendeld mag je zoveel foto’s maken als je wilt. De vergrendeling is en 

blijft actief en dit wordt duidelijk op het scherm aangegeven. Er zit wel een addertje 

onder het gras. Want omdat je alles hebt vergrendeld, mag er wat betreft de licht-

omstandigheden niets veranderen. Het mag dus niet ineens lichter of donkerder 

worden. Je hebt de belichting immers vastgezet. Dit betekent dat je een probleem 

hebt als de zon plotseling achter een wolk verdwijnt of er juist achter vandaan komt. 

De foto wordt dan onbedoeld te donker of te licht. 

Ook mag de afstand tussen jou en het onderwerp niet al te veel veranderen, want dan 

klopt de scherpstelling niet meer. Je moet dus niet snel nog even een ander standpunt 

opzoeken, of een onderwerp dichtbij in beeld nemen in plaats van iets in de verte (of 

andersom). 

Kortom, zodra je de vergrendelfunctie gebruikt moet je er zelf op letten dat de afstand 

tussen jou en het onderwerp én de lichtomstandigheden nagenoeg gelijk blijven. 

Verandert er iets, dan moet je de belichting en de scherpstelling ontgrendelen om te 

voorkomen dat de foto mislukt. Daarna kun je alles eventueel opnieuw vergrendelen. 

Ontgrendelen gaat eenvoudig. Tik gewoon ergens op het beeld en de camera schakelt 

meteen weer terug naar de volledige automatische stand. Einde vergrendeling dus. 

Geheimen van de belichting 

Je kunt zelf de helderheid van een foto aanpassen of de belichting helemaal aan de 

telefooncamera overlaten. Maar hoe weet je wanneer handmatig ingrijpen nodig is? 

En hoe werkt de automatische belichting van een smartphone eigenlijk? 

Om ons heen zijn vrijwel altijd zowel licht als donker gekleurde voorwerpen aan-

wezig. We zitten bijvoorbeeld nooit in een volledig witte kamer waarin alle muren, 

het plafond, de vloer, de meubels en alle andere voorwerpen spierwit zijn. Ook niet in 

een volledig zwarte ruimte. 
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Alle camera’s weten dit en gaan dan ook uit van een zekere balans tussen licht en 

donker bij het maken van foto’s. Zolang er een bepaalde mengverhouding is van licht 

en donker, kiest een camera en dus ook jouw smartphone voor de goede belichting. 

 
In het dagelijkse leven is het licht vrij regelmatig verdeeld. 

Slaat de balans te sterk door naar één kant (aanzienlijk meer of minder licht dan 

verwacht wordt), dan weet jouw iPhone hier niet zo goed raad mee en gaat het dus 

mis. Is er meer licht dan de camera verwacht, dan zal automatisch korter belicht 

worden. Hierdoor wordt de foto te donker en raakt onderbelicht. De lichtste gebieden 

die wit horen te zijn veranderen daardoor in grijs. 

Is er juist erg weinig licht, dan gebeurt precies het tegenovergestelde. Het is 

donkerder dan de camera verwacht, waardoor de camera expres langer gaan belichten 

en foto’s onbedoeld te licht worden en overbelicht raken. Ditmaal verandert zwart 

oftewel het donkerste wat je in de foto ziet in grijs. 
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Dus zodra de lichte tinten of de donkere tinten overheersen, moet je bijna altijd zelf 

ingrijpen om de gewenste helderheid te krijgen. Denk aan een witte kat die op een 

witte bank ligt te slapen of door een besneeuwde tuin loopt. Of een zwarte kat op een 

zwarte bank. Daar raakt jouw telefoon behoorlijk van in de war. 

Is de omgeving opvallend helder? Met een veeg omhoog over het scherm (zolang het 

zonnetje is te zien) maak je de foto alsnog voldoende licht, zodat de omgeving 

daadwerkelijk zo op de foto komt te staan. Domineren de donkere tinten, dan veeg je 

omlaag om de foto ook echt donker genoeg te krijgen. Vanaf een iPhone 11 kun je 

hier ook het nieuwe belichtingsschuifbalkje voor gebruiken. 

Via een eenvoudig experiment kun je zelf ervaren wat er precies gebeurt. Leg maar 

eens een wit en een zwart vel papier naast elkaar. Dat mogen ook lapjes stof of iets 

anders zijn. Alleen als je beide ongeveer half om half in beeld neemt blijft zwart echt 

zwart en is wit smetteloos wit. Want nu is er balans tussen licht en donker. 

 
Met beide vellen half-om-half in beeld komt de belichting vanzelf in orde. 
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Beweeg je vervolgens jouw smartphone langzaam naar het ene of het andere vel 

papier, dan gaat het al vrij snel mis. Is alleen het zwarte vel beeldvullend te zien? Het 

verandert zomaar in grijs op het telefoonscherm. Hetzelfde gebeurt zodra je alleen het 

witte vel papier in beeld neemt. De grijstinten kunnen wel een beetje van elkaar 

verschillen. 

Dat verklaart waarom je zelf moet ingrijpen naarmate er een sterkere onbalans is 

tussen licht en donker. Zo zwart-wit als in dit voorbeeld zal het in het dagelijkse 

leven niet snel zijn, maar het principe blijft hetzelfde. 

 
Neem je alleen een zwart of wit vel papier in beeld, dan wordt dat grijs. 
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Gezichtsdetectie 

Jouw iPhone heeft geavanceerde gezichtsdetectie, wat inhoudt dat de camera het 

merkt zodra ergens een gezicht in beeld is te zien. Daar verschijnt vervolgens netjes 

een kadertje omheen en vanaf dat moment wordt zowel de scherpstelling als de 

belichting hier automatisch voor geoptimaliseerd. Sterker nog, jouw telefoon kan 

zelfs meerdere gezichten tegelijkertijd detecteren. 

Daarom hoef je niet per se op het scherm te tikken zodra een persoon is gevonden. 

Het betekent ook dat zo iemand gerust op een andere plek mag gaan staan, of dat jij 

je verplaatst of de camera anders richt om het mooiste stukje omgeving samen met de 

geportretteerde in beeld te zetten. Zolang er maar een kadertje rondom het gezicht is 

te zien gaat alles vanzelf goed. 

 
Gezichten worden automatisch gedetecteerd. 
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Spelen met scherpte en onscherpte 

Fotografeer je met een spiegelreflex of systeemcamera, dan kun je iets wat dichtbij is 

scherp op de foto zetten terwijl de achtergrond mooi wazig wordt. Dat heet een kleine 

scherptediepte en die onscherpte op de achtergrond wordt ook wel Bokeh genoemd. 

Met een smartphone kun je dit ook doen, maar dan zijn er wel enkele dingen waar je 

goed op moet letten. 

Als je de achtergrond wilt vervagen is het cruciaal dat je zo dicht mogelijk op het 

onderwerp kruipt. Want alleen zo krijg je de achtergrond een stukje waziger op de 

foto. Daarnaast geldt dat hoe groter de afstand tot die achtergrond is, hoe onscherper 

het zal worden. Dus jij kruipt lekker dicht op het hoofdonderwerp en de achtergrond 

moet zich liefst zo ver mogelijk van jou en dat onderwerp vandaan bevinden. 

 
Kruip dicht op een onderwerp om de achtergrond een beetje te vervagen. 
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De meeste smartphones hebben tegenwoordig meerdere camera’s aan boord. Schakel 

je over naar de camera die alles twee of drie keer dichterbij haalt, oftewel de telelens, 

dan zal de achtergrond nog wat waziger worden dan met de standaard groothoeklens 

mogelijk is. 

Extreem dichtbij gaan staan is bij portretten overigens niet aan te bevelen. Want als je 

een iPhone in iemands gezicht duwt krijg je niet de meest flatteuze foto’s. Door de 

groothoeklens vervormt het gezicht en kloppen de verhoudingen niet meer. De neus 

wordt bijvoorbeeld extreem groot. Gelukkig bestaat daar tegenwoordig een andere 

oplossing voor en dat is de portretstand uit het volgende hoofdstuk. 
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3. Portretstand 

Met een smartphone krijg je alleen een kleinere scherptediepte als je heel dicht op 

een onderwerp kruipt en eventueel de telelens inschakelt. Dit is een grote beperking, 

want het werkt daardoor niet met grotere onderwerpen of iets dat zich op een grotere 

afstand van de camera bevindt. Daar is iets slims op bedacht: de portretstand. 

Feit is en blijft dat de camera van een smartphone het niet helemaal uit zichzelf kan. 

Om de achtergrond alsnog flink te vervagen worden daarom meerdere camera’s 

tegelijkertijd gebruikt of er wordt een speciale dieptesensor ingezet. Via slimme 

software wordt vervolgens een (portret)foto samengesteld met een mooie kleine 

scherptediepte en dus een sfeervolle wazige achtergrond, door via slimme software 

de omgeving in een bepaalde mate te vervagen. 

Deze nieuwe camerastand heet Portret (oftewel de portretstand) en vind je op de 

iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus en nieuwer. Behalve mensen kun je er ook dieren en 

voorwerpen mee fotograferen. Hoe werkt het? Start de camera en activeer Portret dat 

je in het rijtje met camerastanden vlakbij de ontspanknop vindt. Op een iPhone 11 of 

nieuwer moet je wellicht eerst de functiebalk verbergen door op het gele ^-pictogram 

te tikken of omlaag te vegen over het camerabeeld. 

Vervolgens neem je een persoon of voorwerp in beeld, waarbij jouw iPhone vanzelf 

een melding geeft als het zich te dichtbij of te ver weg bevindt of er onvoldoende 

omgevingslicht is. Zodra alles in orde is kun je een foto maken. Het leuke is dat je de 

onscherpe achtergrond direct op het scherm ziet, dus nog voordat je de foto maakt. 

Dit scherptediepte-effect is alleen wel een trucje, de achtergrond wordt immers 

softwarematig onscherp gemaakt. Het is een fotobewerking en geen optisch effect 

zoals bij een spiegelreflex of systeemcamera. Het resultaat ziet er desondanks fraai 

uit en het is een erg leuke manier om lekker met scherptediepte te spelen. 
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In de stand Portret wordt de achtergrond flink vervaagd. 

Vervagingseffect aanpassen 

Extra leuk is dat je vanaf de iPhone Xs en iPhone Xr zowel vooraf als achteraf de 

sterkte van het vervagingseffect naar wens kunt aanpassen. Dat stelt je in staat om de 

vervaging heel subtiel aan te brengen of juist extra opvallend te maken. Dit doe je 

door in de Portret-stand op het pictogram van de cirkel met een kleine letter f erin te 

tikken. Vervolgens kun je via een schuifbalk de sterkte van de vervaging aanpassen. 

Hoe lager het getal, hoe vager de achtergrond. Denk aan zoiets als f 2,8. En hoe hoger 

het getal, hoe minder onscherp de achtergrond wordt. Zoals bij een waarde van f 16. 

 
Tik in de stand Portret op f en kies de gewenste vervaging, hier is dat f 16. 
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De vervaging is ook achteraf aan te passen. Dat doe je via de app Foto’s door een 

foto op te zoeken die in de portretstand is gemaakt. Je herkent ze makkelijk aan het 

opschrift Portret links bovenin. Vervolgens kies je de optie Wijzig en daarna tik je 

net als daarnet op het pictogram met de kleine letter f in een cirkeltje en past de 

vervaging aan met de schuifbalk. Het witte bolletje in de schuifbalk geeft aan met 

welke waarde je de foto oorspronkelijk hebt gemaakt. 

 
Deze foto is gemaakt met een diafragmawaarde van f 2.8. 

 
Hier is de vervaging aangepast van f 2.8 naar f 1.4. 

Terugschakelen naar een gewone foto zonder vervagingseffect kan door op de gele 

tekst Portret te tikken. Je kunt het ook gebruiken om beide versies met elkaar te 

vergelijken door er een paar keer op te tikken. 
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Portretbelichting 

Vanaf de iPhone 8 Plus vind je allerlei belichtingseffecten in de portretstand. Vanaf 

de iPhone Xs / Xr kun je ze behalve vooraf ook achteraf toepassen of veranderen. 

Opnieuw is dit een software-truc, waardoor het net lijkt of je met studioflitsers hebt 

gewerkt om het portret beter uit te lichten. 

Hoe werkt het? Veeg in de portretstand over het rijtje pictogrammen om te kiezen uit: 

Natuurlijk Licht (standaard instelling zonder speciaal lichteffect), Studiolicht, 

Contourlicht, Toneellicht, Toneellicht Mono en High-key Licht Mono. Om 

achteraf een effect op een portretfoto toe te passen of het bestaande effect te 

veranderen ga je ook weer naar de app Foto’s en geeft aan dat je de foto wilt 

bewerken. Tik op het hexagoon-pictogram zodat het geel kleurt en maak je keuze net 

zoals je dat tijdens het fotograferen doet. Aanvullend gebruik je de schuifbalk om de 

sterkte van het gekozen bellichtingseffect in te stellen (optioneel). 

 
Portretbelichting mag je zowel vooraf als achteraf toevoegen en aanpassen. 

Camerakeuze 

Heeft jouw iPhone een telelens? Dan wordt deze camera automatisch geselecteerd in 

de portretstand. In dat geval wordt het pictogram 2x, 2.5x of 3x naast het rijtje met 

belichtingseffecten getoond. Tik erop als je liever naar de standaard 1x groothoeklens 

overschakelt. 
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Je ziet dan een stuk meer omgeving in beeld en deze camera is ook een stuk 

lichtsterker, wat betekent dat het meer licht ziet en dus beter werkt in lichtarme 

omstandigheden. 

Vanaf de iPhone 12 Pro (Max) verschijnt nu ook een grijs maansymbool naast het 

vergrotingspictogram als je gezien de lichtomstandigheden beter naar de 1x-camera 

kunt overschakelen. Want behalve dat deze camera lichtsterker is, kan dan ook de 

speciale nachtstand in actie komen (zie hoofdstuk negen over fotograferen bij weinig 

licht). Daarnaast krijg je een melding dat er momenteel (te) weinig licht is. 

Vanaf de iPhone X kun je ook via de camera aan de voorzijde portretfoto’s met een 

aanpasbare scherptediepte en belichtingseffecten maken door in de stand Portret 

naar die camera over te schakelen. 

 
Bovenaan en rechts onderin zie je dat er (te) weinig licht is. 
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4. Serieopnamen 

Speciaal voor alles wat zich snel afspeelt beschikt jouw iPhone over een zogeheten 

continu-stand of burst-mode. In plaats van één foto maakt de camera dan een reeks 

opnamen op hoge snelheid. De kans dat daar iets moois tussen zit is veel groter dan 

wanneer je maar één foto op de gewone manier maakt. 

Heb je dat ook wel eens? Je fotografeert een tafereel dat maar kort duurt, of legt iets 

vast dat op hoge snelheid plaatsvindt en zodra je de foto op het telefoonscherm 

bekijkt is wat je ziet niet helemaal naar je zin. Of erger, de opname is mislukt. Een 

herkansing zit er niet in, want de gebeurtenis is alweer voorbij. Je vergroot jouw kans 

op een goede foto aanzienlijk door serieopnamen te maken. 

Hoe doe je dat? Zodra snel reageren gewenst is veeg je de ontspanknop naar links 

(omlaag in de liggende stand) om de camera continu opnamen te laten maken. Een 

tellertje geeft aan hoeveel foto’s je maakt. Pas zodra je de knop loslaat stopt de 

camera met fotograferen. Dit werkt behalve met de achterste camera ook met de 

voorste camera. Op een iPhone X en ouder gaat het net even anders, daar veeg je niet 

over de ontspanknop maar houd je de knop ingedrukt. 

 
Veeg opzij en een tellertje laat zien hoeveel opnamen je maakt. 
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Behalve de ontspanknop op het scherm mag je ook de ‘volume omhoog’ knop 

gebruiken door deze ingedrukt te houden. Dit moet je op een iPhone Xs / Xr en 

nieuwer wel eerst inschakelen via de app Instellingen op het thuisscherm: ga naar 

Camera en zet de optie Gebruik ‘Volume omhoog’ voor burst aan. 

 
In burst-mode heb je een grotere kans het mooiste moment vast te leggen. 

Stilhouden of meebewegen 

Er zijn twee manieren waarop je (snel) bewegende onderwerpen kunt fotograferen en 

ze zorgen voor compleet andere foto’s. Allereerst kun je de camera stilhouden en 

wachten tot iets het beeld binnenstormt. Wat ook kan is je telefoon met het 

onderwerp meebewegen. Dit laatste wordt meetrekken of pannen genoemd. 

Als je niet met de telefoon meebeweegt kun je lekker veel aandacht besteden aan de 

compositie. Je kunt namelijk van tevoren helemaal klaar gaan staan en daarna hoef je 

alleen nog maar te wachten tot het hoofdonderwerp het beeld binnenkomt en de 

gewenste plek bereikt voordat je afdrukt. 
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Langzame onderwerpen komen zo scherp op de foto, maar iets wat (veel) snelheid 

heeft zal in een bepaalde mate vervagen. Omdat de omgeving bewegingloos is zal die 

wel scherp worden vastgelegd. Het leuke aan zo’n foto is dat je dankzij de (lichte) 

vervaging ook echt ziet dat het onderwerp flinke wat snelheid heeft. 

 
Houd je de telefoon stil, dan komt de omgeving scherp op de foto. 

Beweeg je in plaats daarvan met het onderwerp mee met je telefoon, dan kun je een 

trein, vliegtuig, auto, of een motor scherp op de foto zetten, terwijl ditmaal de 

omgeving vervaagt omdat je de telefoon meebeweegt. 

Dit geeft vaak een heel mooi effect, maar is ook wat moeilijker om te doen. Je moet 

namelijk met exact de juiste snelheid met het onderwerp meebewegen. Daarnaast kun 

je niet uitgebreid bij de compositie stilstaan. Want het hangt maar net van het 

moment van afdrukken af welk stukje omgeving toevallig in beeld is en dus vervaagd 

op de foto komt. 
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Omdat de techniek best wel lastig is vergt het wat oefening om het goed in de vingers 

te krijgen. Lukt het eenmaal, dan maak je bijzonder fraaie plaatjes met jouw iPhone. 

De beste opnamen maak je als je de telefoon in een vloeiende beweging het onder-

werp laat volgen. Druk tijdens deze beweging af en blijf het onderwerp ook daarna 

nog eventjes volgen. 

 
Beweeg vloeiend mee met je telefoon om de achtergrond te vervagen 

Portretten in burst-mode 

Hoewel het er misschien niet voor is bedoeld, zijn serieopnamen ook perfect om de 

mooiste portretfoto’s te maken. Bij portretten is het namelijk best lastig om net die 

ene mooie blik of pose vast te leggen. Daarnaast mislukken foto’s vaak omdat 

iemand net met de ogen knippert of eventjes een raar gezicht trekt. Als je een fractie 

van een seconde eerder of later was geweest had je wel een prachtige foto gehad. 
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Met serieopnamen verhoog je jouw succeskans aanzienlijk. Zodra je een mooi 

fotomoment ziet of voelt aankomen veeg je de ontspanknop opzij om een serie foto’s 

te maken. Het hoeft niet al te lang te duren, een paar tellen is al voldoende. Herhaal 

dit een paar keer. Daarna kijk je per reeks wat de beste opname is. Als iemand 

knippert of een scheve mond trekt, blader je gewoon door naar een foto waar iemand 

er wel op z’n voordeligst op staat. 

 
Dankzij serieopnamen kun je het beste portret uit de reeks kiezen. 

Fotoreeksen herkennen in een fotoalbum 

Zodra de serieopnamen klaar zijn hoef je alleen nog maar te kijken of er iets moois 

tussen zit. Die kans is vele malen groter dan wanneer je maar één foto maakt. De 

mooiste en beste foto’s bewaar je. De rest mag naar de digitale prullenbak. 
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Nu schiet je in burst-mode in korte tijd met gemak tientallen of honderden foto’s. 

Vervuilt dat het fotoalbum op je telefoon niet enorm? Gelukkig niet. Zodra je naar 

het miniaturenoverzicht kijkt zie je per fotoserie één miniatuur. Ongeacht uit hoeveel 

foto’s de serie bestaat. 

Alle foto’s worden dus netjes per serie gegroepeerd. Zodoende blijft het fotoalbum 

lekker overzichtelijk en verdwaal je niet in een woud van tientallen of honderden 

vrijwel identieke foto’s. Dat je met een fotoreeks te maken hebt zie je aan de 

miniatuur. Langs de bovenrand zitten een aantal lijntjes waardoor het op een foto-

stapeltje lijkt. 

 
Soms wat lastig te zien, maar de miniaturen van fotoreeksen lijken op fotostapels. 

De beste foto’s uit de fotoreeks 

Is het veel werk om bij serieopnamen de mooiste exemplaren in die enorme fotoberg 

op te zoeken? Ook dat valt reuze mee. Zodra je in het miniaturenoverzicht een 

fotoreeks selecteert krijg je in eerste instantie één foto te zien. In de linkerbovenhoek 

zie je dat het om een serie gaat omdat er de tekst Burst staat met tussen haakjes het 

aantal gemaakte foto’s. 
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Om de afzonderlijke foto’s in deze serie te bekijken en daar een selectie uit te maken, 

tik je op Selecteer. Vervolgens kun je op je gemak door de foto’s bladeren. Zodra je 

een fraai exemplaar tegenkomt tik je op de foto zodat er een vinkje verschijnt. Kies 

zoveel foto’s als je wilt. 

 
Kies Selecteer om alle foto’s in de reeks te zien. 

 
Zet een vinkje bij elke foto die je wilt bewaren. 
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Wil je sneller door de beelden lopen? Dat kan door over de filmstrip onderin het 

scherm te vegen. Het is dan net of je een filmpje bekijkt, zo vloeiend beweegt het 

beeld. Zodra je iets van je gading ziet blader je weer beeldje voor beeldje om de beste 

foto’s uit te kiezen. 

Met twee vingers kun je op het beeld inzoomen om de scherpte van elke foto te 

beoordelen. In de kopregel zie je telkens hoeveel foto’s je al geselecteerd hebt. Op de 

gekozen foto’s zelf en in de filmstrip zie je welke exemplaren dat zijn dankzij de 

vinkjes. Onder de filmstrip zie je hier en daar een grijze stip. Dat zijn de foto’s die 

volgens jouw iPhone de beste exemplaren zijn. 

Klaar met selecteren? Tik op Gereed. Vervolgens worden de door jou geselecteerde 

beelden als losse foto’s in het fotoalbum bewaard. Daarnaast wordt gevraagd of je 

ook de originele fotoreeks wilt bewaren (Behoud alle) of dat deze nu mag worden 

verwijderd (Behoud alleen x favorieten). 

Vaak is het verstandig om de volledige serie nog even te bewaren. Want stel dat je 

morgen of over een week toch een andere foto wilt uitkiezen, dan kan dat nog. De 

serie is helemaal intact, ook de foto’s die zojuist los in de filmrol zijn bewaard zitten 

er nog in. Zit er verder niets van waarde in een serie? Dan is het tijd om de fotoreeks 

te verwijderen. 
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5. Zoomlenzen 

Digitale camera’s hebben meestal optische zoom, wat inhoudt dat een mechanisme in 

de lens de omgeving kan uitvergroten om iets dichterbij te halen. Optisch dus, als een 

soort verrekijker. Bij smartphones gebeurt dit van oudsher op een heel andere 

manier, namelijk via digitale zoom, maar ook daar zit tegenwoordig bijna altijd een 

soort van optische zoom op. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een iPhone heeft geen optische 

zoomlens, maar één of meer camera’s die elk een eigen vaste lens hebben. Vandaar 

dat in de inleiding “een soort van optische zoom” staat. Want met deze camera’s kun 

je niet inzoomen op een onderwerp, in plaats daarvan schakel je tussen de camera’s 

om meer of minder in beeld te zien. 

Heb jij een iPhone met slechts één camera aan de achterzijde? Dan kun je iets alleen 

groter in beeld krijgen door zelf dichterbij te gaan staan. Of verder weg om het 

kleiner in beeld te zetten. Er is wel iets bedacht om het ontbreken van een optische 

zoomlens te omzeilen en dat is digitale zoom. 

Zitten er wel meerdere camera’s op jouw iPhone? Ook dan kun je digitaal zoomen. 

Lees daarom altijd het stukje hieronder over digitale zoom door, omdat het cruciaal is 

dat je weet wanneer je optisch dan wel digitaal zoomt. 

Digitale zoom 

Digitale zoom houdt in dat het beeld kunstmatig wordt uitvergroot. Langs de vier 

fotoranden wordt een stukje beeldmateriaal weggeknipt waardoor alleen het gedeelte 

in het midden nog maar overblijft. Dat wordt vervolgens flink opgerekt zodat je weer 

een foto van de oorspronkelijke grootte (resolutie) krijgt. Het lijkt dus wel of je in-

zoomt, maar dat is niet zo. Je bekijkt een kleiner deel van het beeld dat weer is 

“opgeblazen” tot een groter formaat. 
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Digitaal inzoomen doe je door twee vingers op het scherm te plaatsen en deze uit 

elkaar te bewegen (pinch to zoom). Een getal op het scherm geeft aan met welke 

factor je inzoomt. Wat ook kan is je vinger op het pictogram van de vergrotingsfactor 

zoals 1x drukken en dan opzij vegen zodra je een boog met vergrotingsfactoren ziet. 

Digitaal inzoomen komt de fotokwaliteit helaas niet ten goede. Want hoe meer je 

inzoomt, hoe meer beeldmateriaal er langs de randen van de foto wordt weggeknipt. 

Het resterende materiaal dat overblijft wordt kunstmatig uitvergroot en dat verlies 

aan kwaliteit zie je steeds duidelijker naarmate je verder inzoomt. 

Kortom, het is verstandig om niet of in ieder geval zo min mogelijk digitaal in te 

zoomen. Want dan krijg je de mooiste foto’s met de hoogste beeldkwaliteit. 

 
De beeldkwaliteit neemt sterk af zodra je digitaal inzoomt. 
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Optische zoom 

Bij een iPhone met meerdere camera’s kun je wel gerust inzoomen omdat het om 

echte (optische) zoom gaat. Dus nu gebeurt het met behoud van een hoge beeld-

kwaliteit. Dat zoomen moet je alleen wel op een specifieke manier doen. 

Standaard zie je op een iPhone met meerdere camera’s een 1x- pictogram op het 

scherm. Dit betekent dat je nog niet hebt ingezoomd en dat de standaard groothoek-

lens is ingeschakeld. Groothoek betekent dat je lekker veel van de omgeving ziet. 

Tik op een iPhone met drie camera’s aan de achterzijde op het 2x, 2,5x, of 3x 

pictogram om “optisch in te zoomen”. Je schakelt hiermee over naar een andere 

camera die een telelens heeft. Het onderwerp lijkt daardoor ineens een stuk groter en 

dichterbij. Zoals eerder gezegd is er dus niet echt sprake van een zoomlens, omdat je 

schakelt tussen aparte camera’s met eigen lenzen. Je kunt daarom beter spreken over 

twee of meer vergrotingsfactoren in plaats van een zoomlens. Dat terzijde. 

 
De meeste iPhones hebben tegenwoordig meerdere camera’s (iPhone 11 Pro Max). 
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Heb jij een iPhone met drie camera’s, dan zit daar behalve een groothoeklens en een 

telelens ook nog een supergroothoeklens van 0,5x op. Bij recente iPhone-modellen 

met twee camera’s (iPhone 11 en nieuwer) is dat een standaard 1x groothoeklens en 

een 0,5x supergroothoeklens. 

Met een supergroothoeklens zoom je niet in maar juist uit. Je krijgt aanzienlijk meer 

in beeld te zien in plaats van minder. Dat is onder andere handig voor het vastleggen 

van landschappen, architectuur en interieurs. Supergroothoek wordt ook wel 

ultragroothoek genoemd. 

Alleen zolang je (afhankelijk van het telefoonmodel) 1x of 2x / 2,5x / 3x of 0,5x ziet 

profiteer je van echte optische zoom (sorry, vergrotingsfactor) en krijg je de hoogste 

beeldkwaliteit. 

 
Eerste camera (1x groothoeklens) en tweede camera (2x optische telelens). 
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En nu komt het... zelfs als jouw iPhone meerdere camera’s heeft, kun je nog steeds 

met twee vingers stapsgewijs inzoomen. Of over het vergrotingspictogram vegen 

zodat de vergrotingsboog wordt getoond. Maar let op: bij alle tussenliggende 

waarden zoom je digitaal in! Hoe zit dat? Stel dat op jouw telefoon 1x en 2x optische 

zoom is. Dan ben je bij 1,5x en 2,5x alsnog digitaal aan het zoomen. Want je hebt 

slechts twee optische zoomstanden. 

In dit voorbeeld geeft 2,5x wel een zichtbaar beter resultaat dan wanneer jouw 

telefoon slechts één camera met 1x zoom heeft. Want er is minder digitale zoom 

nodig omdat je vanuit 2x optische zoom start en niet helemaal bij 1x begint. 

 
Zoomfactor 4x betekent dat digitale zoom wordt gebruikt aanvullend op de 2x-telelens. 

Leg de context vast 

Hoe los je het op als je beter niet (te veel) digitaal kunt inzoomen en toch iets 

dichterbij wilt halen? Niet alleen als je één camera op je telefoon hebt zitten, maar 

ook als je verder wilt inzoomen dan met de telelens mogelijk is? Je kunt altijd nog 

dichterbij gaan staan (als dat mogelijk is). Je krijgt het dan vanzelf groter in beeld. 

Groter in beeld wil alleen niet zeggen dat je altijd een mooiere foto krijgt. Over het 

algemeen hebben mensen de neiging om veel te veel in te zoomen. Het onderwerp 

komt dan onnodig groot in beeld en raakt geïsoleerd van de omgeving. 



Pagina 51 van 175 

 

Vaak maakt een foto meer indruk als het onderwerp niet beeldvullend is en je ook 

nog wat van de omgeving ziet. Dat is goed nieuws, want dan hoef je niet of minder in 

te zoomen en er ook niet zo dicht op te kruipen. Behalve het hoofdonderwerp neem je 

nu ook een stukje relevante omgeving mee in het beeld. Daarmee laat je de context 

zien: je laat het onderwerp zien in relatie tot de omgeving. Daar knapt een foto altijd 

van op. 

Een eenvoudig voorbeeld is een traumahelikopter die midden in een drukke stad 

landt. Veel mensen fotograferen en filmen dit maximaal ingezoomd. Je ziet dan 

alleen een gele helikopter. Leuk hoor, als je daar een liefhebber van bent. Alleen kun 

je dan misschien beter naar een vliegveld gaan, daar zie je de hele dag helikopters. 

Zoom je niet of een beetje in, dan is plotseling te zien dat die helikopter midden in de 

stad op een allerijl ontruimd kruispunt landt en de politie het verkeer en nieuws-

gierige toeschouwers op afstand houdt. Daarmee laat je zien wat er hier aan de hand 

is en krijg je pas een écht bijzondere foto waarmee je een verhaal vertelt. Want het 

gaat niet puur en alleen om die gele helikopter. Wel om de uitzonderlijke situatie en 

de omstandigheden waaronder het toestel landt, zo midden in een drukke stad. 

Hetzelfde geldt voor zoiets als een grazende koe in een alpenweide. Ingezoomd of 

van dichtbij zie je alleen een koe. Best aardig, maar ook weer niet heel spannend. Je 

kunt vrijwel hetzelfde vastleggen in een Hollandse weide. Door niet in een reflex 

volledig in te zoomen maar eerst even rond te lopen, ontdek je vast een standpunt 

waarbij je ook de bloeiende alpenweide en fraaie besneeuwde bergtoppen op de 

achtergrond kunt vastleggen. Dat is een sfeerfoto die je alleen buiten Nederland 

maakt en die ook later nog fijne vakantieherinneringen oproept. 

Het is vooral de kunst om alleen dat in beeld te nemen wat een mooie of interessante 

(sfeer)foto oplevert. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Hoe je dat doet? Het is 

belangrijk om voordat je een foto maakt jezelf af te vragen waarom je dit van plan 

bent. Wat zie je hier dat indruk op jou maakt of een bepaald gevoel oproept? 
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Isoleer het onderwerp niet, maar laat ook wat van de mooie omgeving zien. 

Na wat oefening ontdek je hopelijk vanzelf dat het niet alleen om dat ene onderwerp 

draait, maar dat vooral ook de omgeving een grote rol speelt. Concentreer jij je alleen 

maar op één object, dan is dit de reden waarom je “de boodschap” of “het verhaal” 

niet goed overbrengt met een foto. Dat speelt zich immers grotendeels buiten beeld af 

en gaat verloren. Weer thuis aangekomen doet de foto jou nog maar weinig. Laat 

staan anderen die er helemaal niet bij waren. 

Dit is een van de hoofdredenen waarom bijvoorbeeld vakantiefoto’s vaak een beetje 

tegenvallen zodra we weer thuis zijn. We zien alleen maar dat ene plaatje en missen 

het fijne gevoel dat we op reis hadden. Door anders te kijken en te fotograferen 

roepen jouw foto’s ineens wel allerlei mooie en levendige herinneringen op en kijken 

anderen er ook met meer plezier naar. 
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Het gaat hier om de grootte van het cruiseschip ten opzichte van de omgeving, niet alleen het schip. 

Opzetlenzen 

Wil je meer optische zoom-mogelijkheden dan jouw iPhone biedt? Dan kun je een 

zogeheten opzetlens overwegen. Dit is een accessoire dat je bovenop de cameralens 

van jouw telefoon schuift of klemt. Hiermee tover je de standaard groothoeklens 

bijvoorbeeld om in een telelens, supergroothoeklens, macrolens, of fisheye. Maar 

omdat je een extra lens bovenop de cameralens van je telefoon plaatst, zal de beeld-

kwaliteit altijd minder goed zijn dan je gewend bent. 

Nu steeds meer iPhones over meerdere camera’s beschikken neemt de noodzaak om 

een opzetlensje te gebruiken snel af. Het scheelt weer een accessoire dat je niet meer 

hoeft te kopen en bij je moet hebben. Ook schakel je een stuk makkelijker en sneller 

tussen camera’s die al in je telefoon zitten, dan dat je losse lenzen verwisselt. 
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6. Instellingen en functies 

Vergeleken met een traditionele camera heeft de camera van een iPhone niet veel 

instelmogelijkheden. Daardoor is fotograferen heerlijk eenvoudig. Toch zitten er nog 

genoeg functies en instellingen op waar je veel aan hebt. Welke mogelijkheden zijn er 

zoal? 

De camera op maat instellen doe je op twee plekken. Allereerst regel je een aantal 

zaken in de camera-app zelf. Daarnaast is er in de instellingen-app op het begin-

scherm nog het nodige wat je kunt doen. 

Op oudere modellen (iPhone X en eerder) zie je in de camera-app een rijtje picto-

grammen aan de bovenzijde van het scherm (als je de telefoon rechtop houdt) 

waarmee je een aantal functies inschakelt en weer uitschakelt. Op de iPhone Xs / Xr 

en nieuwer zijn de meeste camerafuncties inmiddels verhuisd naar de onderzijde van 

het scherm. Standaard zie je onderaan een rijtje camerastanden en dus geen 

camerafuncties. Daarom moet je eerst op het witte ^-pictogram bovenaan het scherm 

tikken zodat het geel kleurt, of omhoog vegen over het camerabeeld, om het rijtje 

camerafuncties tevoorschijn te toveren. 

Enkele van de functies vind je zowel bovenin als onderin het scherm. In dat geval heb 

je onderin meer keuzemogelijkheden en zet je bovenaan het scherm de functie alleen 

maar aan of uit. Tik opnieuw op het ^-pictogram om de functies te verbergen, waarna 

je het rijtje met camerastanden weer ziet (of veeg omlaag over het camerabeeld). 

HDR 

HDR staat voor High Dynamic Range oftewel een hoog dynamisch bereik, maar dat 

mag je meteen weer vergeten. De essentie is dat deze functie de camera in staat stelt 

om betere foto’s te maken als er een groot contrast is, dus als er zowel fel licht als 

(diepe) schaduwen in beeld te zien zijn. 

Elke camera en dus ook jouw iPhone kan maar een beperkt aantal helderheden 

vastleggen. Zeg maar het aantal gradaties tussen zwart (geen licht) en wit (veel licht). 

Zolang het licht redelijk gelijkmatig is verdeeld en er geen grote uitschieters zijn 
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(zoals een enorm felle lichtbron) gaat dat allemaal prima en wordt alles netjes 

vastgelegd door de camera. Bij een groot lichtcontrast, dus als er tegelijkertijd fel 

licht en diepe schaduwen in beeld te zien zijn, kan een camera dit niet allemaal in één 

foto vastleggen. Hierdoor raken de lichtste gebieden overbelicht en veranderen in 

lelijke witte vlekken en/of de schaduwen worden zo donker dat je er amper nog 

details ziet. Met het blote oog zijn die gebieden trouwens wel prima te zien, alleen 

jouw telefooncamera kan ze niet onderscheiden. 

Dat is natuurlijk zonde, want delen van de foto zijn dan mislukt. De oplossing is een 

HDR-foto maken. De camera maakt dan snel achter elkaar meerdere opnamen en 

voegt ze in een fractie van een seconde samen tot één foto met een extra groot 

lichtbereik waarop wel nagenoeg alles goed op is te zien. 

De opnamen die de camera snel achter elkaar maakt in de HDR-stand hebben 

allemaal een iets andere belichting en dus helderheid. Eentje is een gemiddelde 

opname, een andere is donkerder en weer een andere is lichter. Op die manier zijn op 

de ene opname de felste gebieden goed te zien en op een andere opname alles wat 

donker is. De camera voegt alleen de best belichte gebieden uit al die losse opnamen 

samen tot één foto. Jij hoeft hier niets voor te doen, de camera doet alles voor je. 

Vanaf de iPhone 13 staat HDR altijd aan en heb je er geen omkijken meer naar. De 

camera beslist per situatie of en zo ja hoe HDR moet worden ingezet, je hebt er dus 

geen enkele invloed op. Op een iPhone 8 t/m iPhone 12 schakel je HDR in via de app 

Instellingen op het beginscherm. Ga naar het onderdeel Camera en schakel Slimme 

HDR (iPhone Xs / Xr t/m iPhone 12) of Automatische HDR (iPhone 8 t/m iPhone 

X) in. Standaard staat HDR ingeschakeld. Alleen als je het hier uitzet verschijnt in de 

camera-app een HDR-pictogram waarmee je HDR alsnog handmatig bedient vanuit 

de camera zelf. 

Op de iPhone 7 en ouder tik je in de camera-app op het HDR-pictogram en krijg je 

drie opties te zien. Met Aan wordt altijd en van elke foto een HDR-opname gemaakt. 

Kies je Uit dan worden er alleen gewone foto’s gemaakt. Stel je het in op Auto dan 
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wordt alleen een HDR-foto gemaakt als de camera-app vindt dat het nodig is en dit is 

dan ook de aanbevolen instelling. 

Slimme HDR is de nieuwste en best werkende HDR-versie van Apple. Er wordt 

slimme software gebruikt (AI oftewel Artificial Intelligence oftewel kunstmatige 

intelligentie) om de mooiste fotodelen uit een veel langere fotoreeks samen te voegen 

tot één perfect belichte foto. In tegenstelling tot traditionele / ouderwetse HDR werkt 

Slimme HDR zelfs als er iets in beeld beweegt. 

 
Vooral met Slimme HDR knapt een foto flink op bij lastige lichtomstandigheden. 

Origineel bewaren 

Op een oudere iPhone (iPhone X en eerder) is een HDR-foto niet altijd een door-

slaand succes. Bijna altijd gaat de foto er wel iets op vooruit, dus het is echt wel een 

nuttige toevoeging, maar soms valt het resultaat een beetje tegen. 
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Om teleurstellingen te voorkomen kun je daarom op alleen deze oudere iPhones 

behalve de HDR-foto ook het origineel laten opslaan. Valt het eindresultaat in HDR 

tegen, dan gooi je het gewoon weg en heb je altijd de originele foto nog. Die is 

minder goed belicht, maar ziet er mogelijk wel beter uit dan de mislukte HDR-foto. 

Wat ook kan is een nieuwe poging wagen door nogmaals een HDR-foto te maken en 

kijken of dit keer beter gaat. Dat kan natuurlijk alleen als je nog op locatie bent. 

Inschakelen dat je ook het origineel wilt hebben doe je via de app Instellingen op het 

beginscherm. Kies Camera en zet de optie Bewaar normale foto aan. 

 
Op een oudere iPhone kun je aangeven dat je ook de originele foto wilt hebben. 
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Live Foto 

Zodra je een foto maakt kun je jouw iPhone meteen ook een kort filmpje laten 

opnemen. Dat heet een Live Foto. Op die manier heb je niet alleen een moment-

opname (de foto) maar ook een stukje (bewegend) sfeerbeeld inclusief geluid. 

Belangrijk om te weten is dat het filmen al begint voordat je de foto maakt, wat best 

wel bijzonder is. In totaal krijg je ongeveer drie seconden aan filmmateriaal: van 1,5 

seconde voordat je afdrukt tot 1,5 seconde nadat je de foto hebt gemaakt. 

Daarom is het belangrijk dat je zowel voor als na het afdrukken de camera goed stil 

houdt. Want pak je de telefoon op en maak je meteen een foto, dan zie je in het 

filmpje terug dat je de camera omhoog brengt. Net zo als je de telefoon meteen laat 

zakken na het fotograferen. Zodra je een foto maakt verschijnt in geel de melding 

Live op het scherm. Wacht even tot deze melding is verdwenen voordat je de 

telefoon laat zakken. 

Live Foto wordt bovenaan het scherm aangegeven met een grijs pictogram bestaande 

uit drie concentrische cirkels, waarbij de buitenste ring uit puntjes bestaat. Als je dit 

pictogram ziet betekent het dat Live Foto automatisch in actie komt wanneer dat 

mogelijk is. Wil je Live Foto uitschakelen? Tik op het pictogram zodat er een streep 

doorheen komt te staan. 

Ook in de functiebalk onderaan het scherm vind je Live Foto terug. Tik erop om te 

kiezen uit Auto, Aan en Live uit. Automatisch houdt in dat je alleen een Live Foto 

krijgt als het geen andere camerafuncties in de weg zit. Zet je het op Aan dan kleurt 

het pictogram bovenaan het scherm geel als teken dat Live Foto permanent aanstaat. 

Maar pas op, want sommige andere camerafuncties zoals de nachtstand (zie 

hoofdstuk negen) werken niet samen met Live Foto. Het is dus het een of het ander. 

Daarom kun je meestal beter de opties Auto en Live uit gebruiken. 

Live Foto bekijken en aanpassen 

Zodra je met de app Foto’s een Live Foto bekijkt (in de linker bovenhoek van de foto 

staat Live) zie je in eerste instantie alleen het stilstaande beeld. De foto dus. Om het 

bijgesloten filmpje af te spelen houd je een vinger op het scherm gedrukt. 
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Tik op het Live Foto-pictogram in de linker bovenhoek om een effect uit te kiezen. 

Standaard (Live) wordt het filmpje maar één keertje afgespeeld zodra je op de foto 

drukt. Kies je Herhaal dan blijft het filmpje zich herhalen. Met Stuiter wordt het 

doorlopend vooruit en achteruit afgespeeld. Lange belichting zet het filmpje om in 

een nieuwe foto door alle filmbeeldjes op elkaar te stapelen. Daardoor zal alles wat 

beweegt vervagen en alleen wat stilstaat komt scherp op de foto. Erg leuk om een 

snelheidseffect toe te voegen. Denk aan voorbijgangers, fietsers, rijdende voertuigen, 

maar ook zoiets als een waterval of de branding. 

Alleen met Live druk je op de foto om het filmpje te bekijken. Kies je Herhaal, 

Sluiter, of Lange belichting, dan zie je het effect meteen en komt het in de plaats 

van de originele foto. 

 
Kies een effect uit voor jouw Live Foto. 

Je kunt er ook voor kiezen om het live-gedeelte, het filmpje dus, uit te schakelen, 

waarna je alleen nog maar de originele foto ziet die je hebt gemaakt. Tik dan eerst op 

Wijzig om de foto te bewerken en daarna op het Live Foto-pictogram (in het rijtje 

met vier pictogrammen). Bovenaan het scherm zie je in geel Live of een andere 

effectnaam als teken dat het live-gedeelte is ingeschakeld. Tik erop zodat de 

effecttekst grijs wordt en een streep door het Live Foto-pictogram wordt getrokken. 

Op dezelfde manier schakel je het live-gedeelte weer in. Wil je alleen het geluid van 

het filmpje dempen? Dat kan via het luidsprekertje. 
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Alleen als je Live als effect hebt gekozen kun je de hoofdfoto veranderen. Dat is het 

plaatje dat je ziet zonder dat je erop drukt. Dit doe je door het witte kadertje in de 

filmstrip onder de voorbeeldweergave naar het gewenste beeldje te verplaatsen en 

daarna op Stel in als hoofdfoto te tikken. De witte stip boven de filmstrip geeft aan 

wat de originele hoofdfoto is. 

 
Je mag ook een andere hoofdfoto aanwijzen. 

Houd er wel rekening mee dat deze foto een lagere beeldkwaliteit heeft dan de 

originele foto, omdat het een beeldje is uit de filmopname. Hetzelfde geldt voor de 

foto die je krijgt via Lange belichting, want dat is de som van alle losse beeldjes. 

Je kunt het live-gedeelte inkorten door de witte haak aan de voorzijde en/of 

achterzijde van de filmstrip te verslepen. 

Panoramafoto 

Is de omgeving breder dan wat er op één foto past, dan kun je het alsnog vastleggen 

door er een panoramafoto van te maken. Inschakelen van de supergroothoek (0,5x) 

kan ook, maar dat geeft een ander beeld dan de panoramastand, dus vullen ze elkaar 

mooi aan. Op een iPhone vind je Panorama in het balkje met camerastanden bij de 

ontspanknop. 
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Vroeger moest je met een camera allemaal losse foto’s maken om ze daarna met een 

programma op je computer netjes aan elkaar te lassen, waarbij het een uitdaging was 

om dit naadloos te doen. Jouw smartphone doet dat tegenwoordig allemaal volledig 

automatisch en ook nog razendsnel. Op het scherm zie je meteen het eindresultaat en 

als het niet naar wens is doe je het gewoon nog een keer. 

Je houdt de smartphone rechtop, drukt kort op de afdrukknop en beweegt de iPhone 

rustig en vloeiend van links naar rechts. In een balkje middenin het scherm zie je in 

een voorvertoning hoe het panorama zich opbouwt. Een witte pijl geeft de richting 

aan die je op moet gaan. Bereikt deze pijl de overzijde van het scherm, dan heb je de 

maximale breedte bereikt en wordt het panorama automatisch opgeslagen. Ben je 

eerder klaar, dan druk je kort op de afdrukknop om de opname zelf te stoppen. 

Als je te snel beweegt loop je het risico dat er stukjes beeld worden overgeslagen en 

niet juist aan elkaar geplakt worden. Gelukkig waarschuwt de camera als je te snel 

gaat. Middenin het scherm zie je ook nog een gele lijn die helpt om rechtstandig opzij 

te bewegen en niet te veel te wiebelen. Wil je liever een panorama van rechts naar 

links maken? Tik dan voordat je de opname start op het balkje met de witte pijl en de 

richtingspijl draait om. 

 
Een schitterend panorama heb je zo gemaakt. 
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In plaats van een horizontaal panorama (een brede foto) kun je ook nog een verticaal 

panorama maken (een hoge foto). Houd de telefoon dan niet rechtop maar liggend 

vast, liefst met de thuisknop rechts. Beweeg de telefoon vervolgens rustig omhoog, of 

tik op de balk met de pijl om de richting om te keren en beweeg van boven naar 

beneden. 

Vooral als je erg brede of hoge panorama’s maakt kan er vervorming ontstaan. De 

wereld loopt dan ineens hol of bol. Dit voorkom je door kleinere (kortere) 

panorama’s te maken. Dus niet helemaal om je as draaien, ook niet helemaal van 

links naar rechts bewegen, maar je beperken tot bijvoorbeeld anderhalf of twee keer 

de breedte van een gewone foto. Ook dat is al een flink panorama waarop je een stuk 

meer ziet dan op een gewone foto. 

Heb jij een iPhone met meerdere camera’s? Dan mag je met alle camera’s een 

panorama maken. Standaard wordt de groothoeklens gebruikt, maar als je van 1x 

overschakelt naar 2x of 2,5x of 3x gebruik je de telelens en krijg je een meer 

ingezoomd panorama. Hiermee haal je het mooiste deel van een landschap dichterbij. 

Daarnaast is het een  uitkomst als de voorgrond en de lucht minder interessant zijn, 

maar de strook middenin wel. Met de 0,5x supergroothoek lens krijg je juist een extra 

breed blikveld wat ideaal is voor prachtige weidse landschappen en bij interieurs of 

architectuur. 

Complicatie bij panorama’s is dat er buiten vaak een groot verschil in licht is. Terwijl 

je de telefoon langs de omgeving beweegt komt bijvoorbeeld ineens de zon in beeld. 

Of juist een stuk van de omgeving in diepe schaduwen. De kans is dan groot dat een 

deel van het panorama te licht of te donker wordt vastgelegd. Daarom krijg je de 

mooiste panorama’s als je een stuk omgeving laat zien dat min of meer gelijkmatig is 

verlicht. Dus liever twee kleinere panorama’s dan één extreem lange. Bijvoorbeeld 

eentje met zon en eentje zonder zon in beeld. 
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Maak panoramafoto’s ook weer niet té lang, dit is prima. 

Flitser 

De flitser stelt jou in staat om foto’s te maken bij weinig licht. Hoewel het lampje erg 

fel lijkt is het bereik nogal klein. Daarom kun je er alleen iets mee bijlichten dat 

dichtbij is. Een groot nadeel is dat alles wat vlakbij is enorm in het licht wordt gezet, 

terwijl naar achteren toe alles steeds minder flitslicht opvangt en dus donkerder blijft. 

Wil je bijvoorbeeld een groepje mensen fotograferen? Dan staat de ene persoon vol in 

het licht, terwijl anderen gedeeltelijk of bijna niet verlicht worden. Hetzelfde gebeurt 

als je een aantal voorwerpen fotografeert die zich niet allemaal op dezelfde afstand 

van de telefoon bevinden. Een grote ruimte, voetbalstadion, stadsgezicht, of land-

schap kun je er al helemaal niet mee verlichten. 

Het beste kun je de flitser daarom standaard uitzetten en alleen inschakelen als je het 

echt nodig hebt. Want liever een foto die bij weinig licht is gemaakt met een mooie 

sfeer, dan eentje die door het flitslicht is verpest. Met name als de omgeving wel 

voldoende wordt verlicht, maar het onderwerp een beetje in de schaduw staat, kan de 

flitser van pas komen. Het geeft dan net dat beetje extra licht om het onderwerp er 

beter te laten uitspringen. 
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Het is een idee om de flitser standaard uit te schakelen. 

Alle recente iPhones hebben slow sync flash (langzame flitssynchronisatie). Hiermee 

krijg je betere resultaten dan met oudere iPhones. Wat er gebeurt is dat niet alleen de 

flitser afgaat, maar er automatisch ook een langere belichting wordt gekozen. Het 

onderwerp wordt op die manier via de flitser verlicht, terwijl de omgeving helderder 

wordt vastgelegd dankzij de langere sluitertijd. 

In de praktijk kun je in plaats van de interne flitser meestal beter de aanwezige 

verlichting optimaler inzetten. Zorg bijvoorbeeld dat een lamp het onderwerp beter 

kan bijlichten. Zet de lamp dichter bij het onderwerp of draai het naar je onderwerp 
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toe. Of breng of draai het onderwerp zelf naar het licht toe als dat mogelijk is. Wat 

ook nog kan is naar een beter verlichte ruimte lopen. Overdag kun je een raam 

opzoeken waar veel daglicht naar binnenvalt of naar buiten lopen. 

De flitser uitschakelen is eenvoudig. Bovenaan de camera-app (met de telefoon 

rechtop) zie je een grijze bliksemschicht als teken dat de flitser vanzelf in actie komt 

als de camera dat nodig vindt. Zodra je op dit pictogram tikt komt er een streep 

doorheen te staan als teken dat je de flitser hebt uitgeschakeld. 

Ook in de functiebalk onderaan het scherm vind je deze bliksemschicht. Als je hierop 

tikt zie je drie opties: Auto, Aan en Flitser uit. Kies je Auto, dan beslist de camera 

per foto of het nodig is om de flitser te laten afgaan. Met Aan zal de flitser altijd en 

dus bij elke foto afgaan. In dat geval licht het pictogram van de bliksemschicht geel 

op. En je raadt het al, kies je voor Uit dan gaat de flitser niet af. 

Op oudere iPhones (iPhone X en eerder) zonder dit functiebalkje tik je bovenin op de 

bliksemschicht en maak je daar een keuze uit Auto, Aan en Uit. 

 
Door het flitslicht zie je slagschaduwen op de muur. 



Pagina 66 van 175 

 

 
Zonder flitser ziet de foto er warmer en sfeervoller uit. 

Schermflits 

Op elke recente iPhone zit ook een flitsfunctie aan de voorzijde van het toestel, zodat 

je wat extra licht hebt voor zelfportretten. Er is alleen nergens flitslampje in of naast 

het scherm te vinden. In plaats daarvan licht het scherm heel eventjes enorm fel op 

zodra je een foto maakt. Deze schermflits werkt ook weer alleen op korte afstand en 

is puur bedoeld voor zelfportretten. Zodra je de gewone flitser aanzet staat deze 

schermflitser meteen ook aan. 

Zelfontspanner (timer) 

In de camera-app zit een zelfontspanner (timer), wat je herkent aan het pictogram van 

een soort klokje of kookwekker. Op recente modellen vind je het in de functiebalk 

onderaan het scherm en op een oudere iPhone bovenaan het scherm. 

Met deze timer stel je een vertraging in van 3 of 10 seconden. Druk je op de 

ontspanknop om een foto te maken, dan telt de camera eerst af en maakt pas daarna 

een foto. Hierdoor is het mogelijk om zelf op de foto te gaan, of een leuke groepsfoto 

te maken waar je ook deel van uitmaakt. 
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Stel een vertraging in van drie of tien seconden. 

Je stelt de timer in, drukt af, loopt snel naar de plek die je vooraf in beeld hebt 

genomen en even later wordt de foto gemaakt. Nog sterker, jouw iPhone maakt zelfs 

een reeks van maar liefst tien foto’s, waardoor de kans nog groter is dat iedereen er 

leuk opstaat en hopelijk niemand knippert of een zuur gezicht trekt. Hoe je de leukste 

foto‘s uit een fotoreeks selecteert heb ik toegelicht in hoofdstuk vier over serie-

opnamen. 
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Het is wel belangrijk dat je de telefoon ergens stevig op of tegenaan zet. Vervolgens 

richt je het toestel op de juiste plek, stelt de timer in, tikt op het scherm om de 

scherpstelling en de belichting in te stellen (en vergrendelt ze eventueel door lang op 

het scherm te drukken), drukt af en snelt naar de gekozen plek toe. Het flitslampje 

knippert tijdens het aftellen, zodat je weet wanneer de opname gemaakt wordt. 

Stabiel fotograferen 

Je gebruikt de zelfontspanner niet alleen om zelf op de foto te gaan, maar soms ook 

om onscherpte door trillingen te voorkomen. Om een foto te maken moet je namelijk 

op het scherm tikken of een volumeknop indrukken. Vooral als er minder licht is en 

bij avondopnamen wanneer de camera langer wil belichten, loop je dan het risico dat 

er onscherpte optreedt door trillingen van de telefoon. 

 
Gebruik een statief en de zelfontspanner om onscherpte door cameratrillingen te voorkomen. 

(gemaakt met een iPhone zonder nachtstand) 
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Door ook in die situaties de telefoon ergens op of tegenaan te zetten of een 

ministatief te gebruiken en de timer in te schakelen, wordt de foto pas na een 

vertraging van enkele seconden gemaakt. Trillingen door het bedienen van de 

telefoon zijn tegen die tijd verdwenen en daardoor krijg je scherpere foto’s. 

Overigens is er vanaf de iPhone 11 een speciale nachtstand waarmee je juist wel 

prima uit de hand kunt fotograferen, maar ook dan is een statief in sommige situaties 

handig om bij je te hebben. Hierover lees je in hoofdstuk negen over fotograferen bij 

weinig licht. 

Bekijk buiten het kader 

Vanaf de iPhone 11 vind je in de app Instellingen bij het onderdeel Camera een 

leuke nieuwe optie genaamd Bekijk buiten het kader. Wat heb je hieraan? 

Omdat telefoonfoto’s een beeldverhouding van 4:3 hebben, maar een iPhone-scherm 

een andere beeldverhouding heeft en een stuk langwerpiger is, zie je rondom het 

camerabeeld een zwart vlak om de rest van het scherm op te vullen. Zet je de optie 

Bekijk buiten het kader aan, dan zal dit zwarte vlak worden opgevuld met beeld-

materiaal van een wijdere camera. Dit gedeelte wordt gedimd weergegeven en dat is 

belangrijk, want het wordt niet vastgelegd! Alleen het felverlichte camerabeeld, het 

gebied tussen de vier witte hoekpunten, komt daadwerkelijk op de foto te staan. 

Als de 1x camera actief is wordt de 0,5x camera gebruikt om het beeld langs de 

randen aan te vullen. De supergroothoekcamera (0,5x) ziet immers veel meer dan de 

groothoekcamera (1x). Het materiaal wordt steeds netjes passend gemaakt zodat er 

nagenoeg geen rare overgangen ontstaan. Werk je met de 2x, 2,5x, of 3x telelens dan 

wordt het beeld aangevuld met de 1x-camera, want nu geeft die juist een breder 

beeld. Alleen als je de 0,5x supergroothoek gebruikt zul je een zwart kader rondom 

het camerabeeld blijven zien. Er is namelijk niet een nog wijdere lens op jouw iPhone 

beschikbaar om dit beeld aan te vullen. 
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Ook als je foto’s van dichtbij maakt wordt het kader zwart. Op korte afstand hebben 

de camera’s namelijk een ander blikveld en daardoor kan jouw iPhone de beelden 

niet langer naadloos samenvoegen. 

 
Vanaf de iPhone 11 zie je ook beeld buiten het fotokader. 

 
Supergroothoeklens of close-up? Dan zie je tijdelijk weer een zwart kader. 

Bekijk buiten het kader is vooral bedoeld als visueel hulpmiddel tijdens het 

fotograferen. Want doordat je meer van de omgeving ziet dan er op de foto wordt 

vastgelegd, merk je bijvoorbeeld op tijd dat iets of iemand op het punt staat het beeld 

binnen te komen. Je kunt dan snel een foto maken voordat een bestelbus voor je neus 

parkeert en zo het mooie uitzicht verpest, of je wacht nog even om een voorbijganger 

of fietser in je (straat)foto mee te nemen. 
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Daarnaast zie je misschien dat er net buiten de beeldrand iets is dat je ook op de foto 

wilt zetten. Waardoor je de compositie nog op tijd kunt aanpassen door je telefoon 

anders te richten, een stapje naar achteren te doen, of door een andere camera zoals 

de supergroothoek te activeren. 

Deze optie is ook prettig voor iedereen die liever geen zwart kader rondom het 

camerabeeld ziet, maar het hele scherm gevuld wil hebben. Essentieel is wel dat je 

erop blijft letten dat het gedimde gedeelte niet wordt vastgelegd, want anders volgt 

een teleurstelling zodra je de foto’s terugkijkt. 

Raster 

Wat je waar in beeld plaatst is belangrijk bij foto’s. Er bestaan allerlei compositie-

regels en als jij daar tijdens het fotograferen een beetje rekening mee houdt, is de 

kans groter dat je prettig ogende beelden maakt die de kijker boeien. Ik kan in dit 

boek niet heel diep in de compositieleer duiken, maar zal je wel iets vertellen over 

een veelgebruikte compositieregel genaamd de regel van derden. 

Regel van derden 

Bij de regel van derden wordt het beeld via twee horizontale en twee verticale lijnen 

verdeeld in negen vlakken. Vervolgens is het de bedoeling dat je het hoofd-

onderwerp, of een belangrijk gedeelte ervan, op één van deze lijnen plaatst. Of er in 

ieder geval dicht in de buurt. Nog beter is het als je (een deel van) het onderwerp op 

ongeveer een kruispunt van een verticale en een horizontale lijn neerzet. Daar heb je 

er vier van, dus je hebt veel mogelijkheden om iets zo mooi mogelijk in beeld te 

brengen. 

Om je hierbij te helpen kun je op jouw iPhone een raster met hulplijnen aanzetten en 

ook dat gaat weer via de instellingen-app. Ga naar het onderdeel Camera en zet de 

optie Raster aan. De rasterlijnen die je vanaf nu in de camera-app ziet zijn straks niet 

op je foto’s te zien. Het is alleen maar een hulpmiddel tijdens het fotograferen. 
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Plaats het onderwerp op een lijn of op het kruispunt van twee lijnen. 

Voorbeelden van de Regel van derden 

Een paar voorbeelden om de regel van derden te illustreren. Stel dat je een landschap 

fotografeert. Dan kun je de horizon precies in het midden zetten, maar dat oogt soms 

wat gewoontjes. Spannender is het de horizon (ongeveer) op een horizontale lijn van 

het raster te zetten. Dat kan op twee manieren, omdat er twee horizontale lijnen zijn. 

Is de lucht saai en minder interessant, bijvoorbeeld grauw en grijs en zonder 

detaillering? Plaats de horizon dan in de buurt van de bovenste horizontale lijn. Je 

krijgt nu ongeveer 1/3 lucht en 2/3 landschap in beeld te zien. De aandacht gaat 

daardoor vooral naar het mooie landschap eronder. 

Vind je de lucht lelijk of helemaal niet interessant, dan kun je die strook zelfs nog 

smaller in beeld nemen, tot er nog maar een reepje van te zien is. 

Is de lucht juist prachtig en het landschap minder interessant? Plaats de horizon 

ditmaal in de buurt van de onderste lijn. Nu heb je 2/3 lucht en nog maar 1/3 

landschap. Dit is ook ideaal bij kleurrijke zonsondergangen of zonsopkomsten. 

Kijk vooral zelf wat het beste werkt en plaats iets vooral niet blindelings op een lijn 

omdat het volgens de regel van derden zou “moeten”.  Het is maar een richtlijn, een 

hulpmiddel. 
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Hier draait het vooral om het tulpenveld. 

 
De lucht is hier belangrijk, het landschap net iets minder. 
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Als zowel de lucht als het landschap prachtig zijn zet je de horizon vaak weer wel 

wat meer in de buurt van het midden. Ook om symmetrie te benadrukken werkt het 

goed als de horizon min of meer in het midden zit. Denk aan een mooie reflectie op 

het water of in een ruit. Je krijgt dan een perfect gespiegeld beeld dat rust uitstraalt. 

Maak je een portretfoto? Plaats de ogen, of één oog als iemand dichtbij staat, op 

ongeveer de kruising van de bovenste horizontale lijn met een van de twee verticale 

lijnen. Het gezicht komt dan automatisch een stukje uit het midden te staan. 

Zijn er meerdere onderwerpen? Probeer ze dan (ongeveer) bij een lijn of op het 

kruispunt van twee lijnen te krijgen. Bijvoorbeeld een grote boom of een rotsblok bij 

de linker verticale lijn en een kleiner exemplaar bij de rechter verticale lijn. Een 

volwassene links en een kind rechts. Een auto links en een fietser rechts. 

 
Zijn lucht en landschap beide interessant? Plaats de horizon gerust (ongeveer) in het midden. 
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Uitlijnen 

Een andere toepassing van het raster is als hulpmiddel om een voorwerp, landschap, 

of een gebouw netjes waterpas op de foto te zetten. Je kunt de verticale en horizontale 

rasterlijnen namelijk perfect gebruiken om te zien of je de camera recht vooruit richt. 

 
Het gebouw lijkt helt achterover doordat de telefoon schuin omhoog is gericht. 
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Vooral bij architectuurfoto’s is dit cruciaal. Want als je de telefoon kantelt omdat een 

gebouw anders niet in beeld past, lijkt het pand op de foto plotseling achterover te 

vallen. Omdat je de telefoon niet kaarsrecht houdt, oftewel niet parallel aan de 

voorgevel, heb je last van perspectivische vertekening. Daardoor ontstaat de indruk 

dat het gebouw of een toren omvalt. 

Nu is het zeker niet altijd verkeerd om je telefoon ergens schuin op te richten. Want 

er zijn talloze manieren om een gebouw of ander onderwerp op een mooie manier in 

beeld te nemen. Maar als je er geen erg in hebt en het gebeurt per ongeluk, is de kans 

groot dat het storend is. 

Waterpas 

Op een iPhone zit ook nog een waterpas in het raster verstopt. Dat is erg handig als je 

foto’s of documenten wilt “inscannen”. Zodra je de telefoon ongeveer parallel met de 

grond of een tafelblad houdt, verschijnen in het midden van het scherm twee plusjes. 

Een witte en een gele. Zodra deze twee plusjes samenvallen tot één geel plusteken is 

de telefoon precies waterpas. 

 
Zodra je één (geel) plusteken ziet houd je de telefoon precies waterpas. 
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Filters 

Elke iPhone heeft een rijtje filters aan boord. Tik op het filterpictogram (drie deels 

overlappende bolletjes) om er eentje uit te kiezen. Om het weer uit te schakelen ga je 

hetzelfde te werk en tik je op het linker filter genaamd Origineel. De filters vind je 

ook weer onderaan in de functiebalk en anders bovenaan op een oudere iPhone. Hoe 

weet je of een filter actief is? Zolang het pictogram van de drie bolletjes grijs is 

gebruik je geen filter. Zodra het in kleur wordt weergegeven (een rood, groen en 

blauw bolletje) wel. 

 
Zodra je een filter gebruikt wordt het filterpictogram in kleur getoond. 

Op oudere iPhones ben ik geen voorstander van het aanbrengen van filters tijdens het 

fotograferen omdat ze permanent zijn. Je kunt dan naar mijn idee veel beter een 

gewone foto’s maken en eventueel achteraf een filter toevoegen via de app Foto’s. 

Via de optie Wijzig kun je namelijk exact dezelfde filters aanbrengen. Maar omdat je 

ditmaal de originele ongefilterde foto tot je beschikking hebt, kun je naar hartenlust 

variëren en experimenteren met allerlei soorten filters. Terwijl als je tijdens het 

fotograferen al meteen een filter toepast er geen weg meer terug is. Eenmaal 

toegepast, altijd toegepast. 
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Een uitzondering zijn de nieuwere iPhone-modellen, want tegenwoordig zijn filters 

niet-destructief. Dit betekent dat je achteraf in de app Foto’s via Wijzig en dan het 

Filter-pictogram alsnog voor een ander filter kunt kiezen en zelfs de originele foto 

weer tevoorschijn kunt toveren door het filter weer uit te schakelen. Daarnaast zie je 

een schuifregelaar waarmee je de sterkte van het filter naar smaak kunt instellen. 

Fotografische stijlen 

Nieuw vanaf de iPhone 13 en ietwat vergelijkbaar met de filters van daarnet zijn de 

fotografische stijlen. Hiermee bepaal je de kleurtint en de warmte of koelte van de 

foto’s die je maakt. Je kiest een stijl uit via de functiebalk onderaan het scherm. Tik 

op het grijze pictogram van drie vierkantjes die naast elkaar lijken te staan en je hebt 

keuze uit de stijlen Standaard, Rijk contrast, Levendig, Warm en Koel. 

De eerste stijl is zoals de naam aangeeft de standaard weergave en hier kun je verder 

niets aan wijzigen. Bij de andere vier stijlen worden twee kleine schuifregelaars 

getoond waarmee je allerlei variaties van Tint en Warmte kunt aanbrengen. Er zijn 

alvast waardes ingesteld maar die mag je aanpassen. Dat een fotografische stijl actief 

is zie je aan het geel gekleurde pictogram zonder streep erdoor in de functiebalk. Je 

kunt ook een fotografische stijl activeren met de instellingen-app op het beginscherm 

via het onderdeel Camera en dan Fotografische stijlen. 

Vierkante foto’s en fotoresolutie 

Standaard hebben foto’s die je met een iPhone maakt een beeldverhouding van vier 

op drie (4:3). Je kunt ook kiezen voor een andere beeldverhouding. Bijvoorbeeld een 

vierkante foto (1:1). Op een oudere iPhone vind je tussen de camerastanden bij de 

afdrukknop de optie Vierkant om dit te doen. Op een recentere iPhone tik je in de 

functiebalk onderaan op het pictogram 4:3 waarna je kunt kiezen uit Vierkant, 4:3 

en 16:9. 

Een vierkante foto of andere beeldverhouding klinkt als een leuke optie, maar toch 

raad ik je op een oudere iPhone aan om altijd een foto met de standaard 4:3 beeld-

verhouding te maken. Want zo’n foto kun je achteraf met de app Foto’s altijd nog 

bijsnijden als je een vierkante foto nodig hebt. Terwijl je van een vierkante foto nooit 
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meer kunt teruggaan naar de originele 4:3 beeldverhouding. Want dat beeldmateriaal 

heb je dan simpelweg niet meer. Wegsnijden kan altijd, erbij snijden niet - op althans 

een oudere iPhone. 

Een uitzondering zijn opnieuw de recentere iPhone-modellen. Want tegenwoordig is 

ook deze bewerking niet-destructief, net als de fotofilters van daarnet. Dit betekent 

dat je achteraf in de app Foto’s via Wijzig en dan het Uitsnede-gereedschap voor een 

beeldverhouding van 4:3 kunt kiezen om de originele, volledige foto weer 

tevoorschijn te toveren. 

 
De camera stond per ongeluk op Vierkant. Erg jammer, want ik maak nooit vierkante foto’s. 
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Voorste of achterste camera 

Elke iPhone heeft meerdere camera’s. De camera aan de achterzijde (de kant waar het 

scherm niet zit) maakt altijd de mooiste en beste foto’s en video’s en biedt de meeste 

mogelijkheden. Aan de voorzijde, de schermkant dus, zit ook nog een camera, maar 

die is wat eenvoudiger van opzet. Deze is vooral bedoeld om te beeldbellen en wordt 

tegenwoordig vooral gebruikt voor selfies, pardon, zelfportretten. 

 
Met de camera(‘s) aan de achterzijde maak je de mooiste foto’s. 

Belangrijk om te weten is dat de camera aan de achterzijde een hogere resolutie heeft, 

lichtsterker is, meestal optische stabilisatie heeft en echt kan scherpstellen. Waardoor 

je hiermee de beste foto’s met de hoogste beeldkwaliteit maakt. Terwijl de camera 

aan de voorzijde soms een lagere resolutie heeft of minder lichtsterk is en doorgaans 

geen optische stabilisatie heeft. Soms kan deze camera niet eens scherpstellen en is 

hij zo gebouwd dat alles van dichtbij tot op een bepaalde afstand (min of meer) 

acceptabel scherp is. De voorste-camera wordt wel steeds beter, simpelweg omdat 
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selfies zo enorm populair zijn. Het kan zijn dat je een pictogram van twee pijltjes ziet 

zodra je de voorste camera gebruikt. Wijzen de pijlen naar elkaar toe, dan zoom je 

een stukje in zodra je erop tikt, waardoor je wat groter in beeld komt te staan. Wijzen 

de pijlen uit elkaar, dan zoom je met een tik op het pictogram weer uit naar het 

volledige beeld. Ingezoomd verlies je wel iets aan resolutie en dus fotokwaliteit 

omdat het digitale zoom is. 

Spiegelbeeld 

Richt je de voorste camera op jezelf, dan zie je de omgeving zoals jij die zelf ook zou 

zien zonder je om te draaien. Dus staat er links achter jou een plant, dan bevindt die 

zich ook links in het camerabeeld. Kortom, net als wanneer je in een spiegel kijkt. 

Dat is anders voor iemand die tegenover jou zit en jouw kant op kijkt, want voor die 

persoon staat dezelfde plant rechts in de kamer. Net als wanneer jij je omdraait. 

Het gevolg hiervan is dat als je iets met tekst in beeld brengt, dit in spiegelbeeld op 

het scherm verschijnt. Geen paniek, zodra je een foto maakt of video’s opneemt en 

deze terugkijkt via bijvoorbeeld de app Foto’s is alles gewoon prima te lezen omdat 

het beeld automatisch door de camera-app wordt ontspiegeld. 

Wil je liever niet dat het beeld ontspiegeld wordt, dan kun je dat aangeven via de 

instellingen-app op het beginscherm door bij het onderdeel Camera de optie Spiegel 

camera aan voorzijde te activeren (iPhone Xs / Xr en nieuwer) of Spiegel foto's 

aan voorzijde (iPhone X en eerder). Overigens kun je een foto of video altijd nog 

zelf spiegelen, hierover lees je in hoofdstuk elf over foto- en videobewerking. 

Locatiegegevens 

Omdat er een gps-ontvanger in jouw iPhone zit kun je via een app zoals Google 

Maps of Apple Maps zien waar je bent en navigeren. Zodra je met de camera 

fotografeert is dankzij dezelfde gps-ontvanger meteen ook bekend waar je opnamen 

maakt. Deze locatiegegevens worden standaard in fotobestanden opgeslagen. 
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Het voordeel is dat je met allerlei apps op je telefoon en software op je computer kunt 

zien waar je welke foto’s hebt gemaakt. Dit betekent meteen ook dat anderen kunnen 

zien waar je allemaal geweest bent zodra je deze foto’s met iemand deelt. Een 

onbekende zou zomaar kunnen achterhalen waar je woont of werkt en dat is niet 

altijd gewenst. 

Of er locatiegegevens in jouw foto’s worden opgeslagen regel je via de instellingen-

app op het beginscherm. Ga naar Privacy, tik op Locatievoorzieningen, zoek in het 

lijstje naar de app Camera en geef aan of de camera-app wel of niet jouw locatie 

mag gebruiken. 

 
Geef aan of de camera toestemming heeft om jouw locatie te gebruiken. 

Zelf heb ik deze optie altijd aan staan. Want het heeft veel voordelen dat je later kunt 

zien waar je welke foto’s hebt gemaakt. Wil je foto’s delen met anderen die je thuis 

of op je werk hebt gemaakt? Dan kun je de locatiegegevens er altijd nog uithalen met 

een app of programma. 
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Let erop dat als je met een andere camera-app uit de App Store werkt, je ook die app 

op dezelfde manier toestemming moet geven om jouw locatie wel of niet te 

gebruiken. Het wordt namelijk per individuele app geregeld. 

HEIF en HEVC 

Sinds IOS 11 worden foto’s en films op een iPhone automatisch in een nieuw 

bestandsformaat opgeslagen. Voor foto’s wordt gebruik gemaakt van HEIF wat staat 

voor High Efficiency Image Format. Voor filmpjes is dat HEVC en dat staat weer 

voor High Efficiency Video Codec. 

Deze nieuwe formaten hebben minder opslagruimte nodig, terwijl de beeldkwaliteit 

nagenoeg hetzelfde blijft, waardoor je meer foto’s en filmpjes op jouw telefoon kunt 

opslaan. Verder merk je er eigenlijk weinig van dat er nu andere bestandsformaten 

worden gebruikt. Alle foto’s en films kun je op je iPhone bekijken en bewerken zoals 

je gewend bent. 

Wil je liever de traditionele bestandsformaten gebruiken? Ga dan in de instellingen-

app naar het onderdeel Camera, kies Bestandsstructuren en activeer Meest 

compatibel in plaats van High Efficiency. Houd er wel rekening mee dat voor 

sommige filmopties High Efficiency nodig is. 

Wil je wel gebruik maken van de nieuwe bestandsformaten, maar ze later als 

“gewone” jpg-bestanden en mov-video’s naar je computer overzetten? Zet in de 

instellingen-app bij het onderdeel Foto’s de optie Zet over naar Mac of pc op 

Automatisch in plaats van Behoud originelen. 

Scènedetectie 

Alleen op iPhone 12 modellen vind je in de instellingen-app bij het onderdeel 

Camera een optie genaamd Scènedetectie. Hiermee laat je de camera automatisch de 

optimale instellingen kiezen aan de hand van wat er in beeld is te zien. Een 

portretfoto wordt dan net even anders geoptimaliseerd wat betreft bijvoorbeeld kleur 

en contrast dan zoiets als een landschapsfoto. 
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Hogere snelheid of hogere beeldkwaliteit 

Druk je snel achter elkaar op de afdrukknop (en wellicht ook in burst-mode), dan kan 

er een lichte vertraging ontstaan omdat er in korte tijd veel foto’s moeten worden 

opgeslagen. Wil je liever op de maximale snelheid blijven fotograferen en vind je het 

niet erg als de beeldkwaliteit ietsjes inzakt, dan kun je dit aangeven. Ga in de 

instellingen-app naar het onderdeel Camera en schakel de optie Geef prioriteit aan 

snellere opnamen in (iPhone Xs / Xr en nieuwer). 

Lenscorrectie 

Ook bij het onderdeel Camera van de instellingen-app kun je vanaf de iPhone 12 

Lenscorrectie aanzetten om de lichte lensvervorming van de voorste camera en de 

supergroothoeklens aan de achterzijde automatisch te laten corrigeren. Hiermee 

voorkom je met name dat rechte lijnen in de buurt van de beeldranden soms ietwat 

krom lopen. 

Macroregelaar 

Met een iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max (of nieuwer) kun je macrofoto’s maken 

en zelfs macrofilms opnemen (close-up). Zodra je met de groothoeklens (1x) of 

telelens (3x) iets van heel dichtbij in beeld neemt, wordt automatisch overgeschakeld 

naar de ultragroothoeklens, omdat deze tot maar liefst de korte afstand van twee 

centimeter kan scherpstellen. Je blijft wel 1x of 3x in beeld zien ondanks dat de 0,5x 

ultragroothoeklens wordt ingezet voor macro. Omschakelen heeft geen zin, dan wordt 

hooguit digitaal ingezoomd (alleen de supergroothoek kan zo dichtbij scherpstellen). 

Bijzonder is dat je naar een onderwerp toe of er weer vandaan kunt gaan en dat er dan 

volledig automatisch van camera wordt overgeschakeld om de macrostand in of uit te 

schakelen. Dus in de videostand kun je eerst iets op de normale manier in beeld 

nemen en er dan steeds dichter naartoe gaan, of andersom. Dat geeft unieke beelden. 

Zodra je voldoende dichtbij bent verschijnt automatisch een extra knopje op het 

camerascherm, geel pictogram van een bloem, waarmee je de macrostand eventueel 

handmatig kunt uitschakelen als je het liever niet gebruikt. 
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Camerastand en meer onthouden 

Standaard kom je altijd in de fotostand terecht zodra je de camera activeert. Aan de 

ene kant is dat handig en veilig. Want stel dat je daarnet één keer een vierkante foto 

hebt gemaakt, dan kom je er niet drie dagen later pas achter dat je nog steeds 

vierkante plaatjes aan het schieten bent. 

Aan de andere kant is het lastig als je een keertje weinig met de gewone fotostand 

werkt. Want misschien wil je vandaag alleen maar panoramafoto’s of portretfoto’s 

maken. Of je gebruikt jouw telefoon voornamelijk om te filmen. Dan is het best 

vervelend dat je iedere keer van de fotostand naar de panoramastand, portretstand, of 

videostand moet overschakelen. Wat hieraan te doen? 

Op een recente iPhone kun je aangeven dat de camera-app de laatst gebruikte 

camerastand en meer instellingen moet onthouden. Ga hiervoor in de instellingen-app 

naar het onderdeel Camera, tik op Bewaar instellingen en geef aan wat je wel en 

niet wilt laten onthouden. 

Via Cameramodus laat je de camera-app de door jou gebruikte camerastand 

onthouden. Zet je dit aan, dan kom je dus meteen weer in de panoramastand, 

portretstand, filmstand, of wat dan ook terecht. 

Als je Creatieve regelaars aanzet wordt het laatst gebruikte filter, de beeld-

verhouding en ook de belichtingsstijl en de dieptewerking van de portretstand 

onthouden. Op een oudere iPhone kan deze optie Filter heten. 

Gebruik Macroregelaar om te laten onthouden dat je de macrostand handmatig 

uitgeschakeld hebt met de gele macroschakelaar op het camera-scherm (iPhone 13 

Pro en iPhone 13 Pro Max en nieuwer). 

Kies je voor Belichtingsaanpassing, dan wordt links bovenaan het scherm (als je de 

telefoon rechtop houdt) altijd het balkje voor het aanpassen van de helderheid 

getoond en wordt ook de door jou ingestelde waarde onthouden (zie hoofdstuk twee). 
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Met Nachtmodus ingeschakeld wordt de tijdsduur die je zelf instelt onthouden, in 

plaats van dat na een tijdje naar Automatisch wordt teruggesprongen. 

Gebruik Zoominstelling voor modus ‘Portret’ om de laatst gebruikte cameralens te 

laten onthouden (telelens of groothoeklens). 

Via Live Photo geef je aan of je wilt dat onthouden wordt dat je Live Foto hebt 

ingeschakeld of uitgeschakeld. 

 
De laatste camerastand en allerlei andere instellingen kunnen onthouden worden. 
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7. Filmen met je iPhone 

Je kunt niet alleen fotograferen maar ook filmen met een iPhone. Er zijn maar liefst 

vier verschillende videostanden. Want behalve op de “normale” manier filmen 

(Video) is het ook mogelijk om de werkelijkheid te vertragen (Slowmotion) of te 

versnellen (Timelapse). Daarnaast heb je er sinds de iPhone 13 ook nog een speciale 

filmstand bijgekregen (Film). 

Om op de standaard manier te filmen kies je de camerastand Video in het balkje bij 

de ontspanknop. Filmen kan zowel met de camera aan de achterzijde als die aan de 

schermkant. Heb je een iPhone met meerdere camera’s aan de achterzijde, dan kun je 

in de videostand schakelen tussen deze camera’s, zodat je ook met de telelens (2x of 

2,5x of 3x) en met de supergroothoeklens (0,5x) kunt filmen. Je stopt de opname met 

dezelfde knop als waarmee je hem start. 

 
Schakel over naar de stand Video. 

Scherpstellen en belichten 

Net als tijdens fotograferen mag je in de videostand ergens op het scherm tikken om 

scherp te stellen. Daarna kan de belichting aangepast worden via een verticale veeg 

over het scherm. Scherpstelling en belichting mag je ook weer vergrendelen door 

even je vinger op het scherm gedrukt te houden. Dat kan voordat je de opname start, 

maar ook tijdens de filmopname. 
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Op een recente iPhone is de belichtingsregelaar (zie hoofdstuk twee) eveneens 

beschikbaar. Ook gezichtsdetectie werkt prima tijdens het filmen en dat maakt het 

een stuk makkelijker om (al dan niet bewegende) mensen vast te leggen. 

Stabilisatie 

Zolang jouw iPhone over een gestabiliseerde lens beschikt, doet deze ook zijn werk 

terwijl je filmt. Het egaliseert lichte trillingen en bewegingen en zorgt zo voor een 

mooier en vloeiender beeld. De beelden ogen daardoor een stuk professioneler dan 

wanneer de lens niet gestabiliseerd is. Tegenwoordig hebben de camera’s van een 

iPhone vrijwel altijd beeldstabilisatie. Of dit bij jouw iPhone ook zo is kun je het 

beste even nalezen in de specificaties op de website van Apple. 

Videolamp 

Zodra je in de filmstand de flitser aanzet zal het geen korte lichtflits geven maar 

werken als een videolamp. Het lampje blijft dus gedurende de volledige opname 

branden. Het licht is erg fel, dus als je mensen filmt zijn ze niet echt blij als je 

dichtbij staat. De videolamp zet je aan met het pictogram bovenaan het scherm (Auto 

of Flitser uit) of onderin via hetzelfde pictogram in de functiebalk (Auto, Aan, 

Flitser uit). 

Verder gelden precies dezelfde beperkingen als die ik heb besproken bij het maken 

van flitsfoto’s. Het licht reikt namelijk niet ver, dus je hebt al snel een ongelijkmatige 

en onnatuurlijk belichting. Over het algemeen kun je beter eerst proberen om te 

filmen zonder dat het lichtje aanstaat door na te denken hoe je het omgevingslicht zo 

efficiënt mogelijk inzet. 

Fotograferen tijdens het filmen 

Zodra je aan het filmen bent verschijnt een tweede (witte) ontspanknop op het 

scherm, naast de rode knop waarmee je de filmopname start en weer stopt. Met deze 

extra knop kun je foto’s maken terwijl de filmopname gewoon doorloopt. 
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Dus als je tijdens het filmen iets leuks ziet waarvan je ook een foto wilt hebben, hoef 

je de opname niet eerst te onderbreken, een foto te maken, om vervolgens een nieuwe 

(tweede) filmopname te starten. Foto’s die je op deze manier maakt hebben wel een 

lagere resolutie en de beeldverhouding is 16:9 in plaats van 4:3 omdat je nu eenmaal 

in de videostand zit. 

 
Met de witte knop maak je een foto tijdens het filmen. 

QuickTake 

Vanaf een iPhone 11 kun je nu ook rechtstreeks vanuit de fotostand beginnen met 

filmen door de ontspanknop ingedrukt te houden. Zodra je de knop weer loslaat stopt 

de filmopname automatisch. Dit heet QuickTake en is erg handig om snel even een 

kort filmpje op te nemen. 

Wat ook kan is terwijl je de knop vasthoudt omhoog vegen om in te zoomen. Wil je 

de knop loslaten zonder dat de camera stopt met filmen? Veeg de ontspanknop dan 

naar het pictogram van het slotje en laat daar de knop los. Net als in de videostand zie 

je daarna een rode stopknop en een witte fotoknop. Een alternatieve manier om de 

opname te beëindigen is door de witte knop terug te vegen naar de rode stopknop. 

Een QuickTake opname maken kan ook door de knop “volume omlaag” ingedrukt te 

houden. Houd er wel rekening mee dat video’s die je met QuickTake opneemt enkele 

beperkingen hebben wat betreft opnameduur, resolutie en geluid. In de reguliere 

videostand heb je daarom meer en uitgebreidere (instel)mogelijkheden. 
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Veeg de ontspanknop naar het slotje om doorlopend te filmen. 

Film bijsnijden 

Het stukje aan het begin en het einde van een filmopname is soms niet zo interessant. 

Want vaak weet je niet wanneer iets staat te gebeuren en dus begin je alvast te filmen. 

Ook film je meestal langer door dan nodig is. De actie lijkt voorbij, maar je weet niet 

zeker of er nog iets (anders) staat te gebeuren. Wat ook vaak gebeurt, is dat je nog net 

ziet dat je aan het einde van de opname je iPhone laat zakken. 

Dit soort oninteressante stukjes mogen er vanaf geknipt worden en dat bijsnijden kun 

je gewoon op je iPhone doen. Je gaat naar de app Foto’s, tikt op de miniatuur van het 

filmpje, kiest Wijzig en tikt op het pictogram van de videocamera (in het rijtje met 

vier pictogrammen). Onder de voorvertoning zie je een soort filmstrip waarin je een 

reeks beeldjes uit de film ziet. Aan het beginpunt en eindpunt bevindt zich een soort 

haak. Versleep het om de film aan het begin en/of het einde in te korten. Als je even 

pauzeert, met je vinger nog steeds op het scherm gedrukt, zoomt de filmstrip 

automatisch in waardoor je nóg nauwkeurig het juiste punt kunt opzoeken. 

Zodra je klaar bent met bijsnijden tik je op Gereed. Vervolgens krijg je de vraag of je 

de originele film wilt overschrijven (Bewaar video) of dat je dit als een nieuwe film 

wilt opslaan (Bewaar video als nieuw fragment). Alleen in het eerste geval kun je 

het bijsnijden altijd later nog aanpassen of ongedaan maken. Bij de kopie gaat dat 

niet, die bevat alleen het geselecteerde stukje beeldmateriaal. 
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Versleep de twee eindhaken om het beste beeldmateriaal te selecteren. 

Verder kun je vanaf de iPhone 11 het beeldmateriaal verbeteren via de overige drie 

pictogrammen langs de schermrand. Denk aan het verbeteren van helderheid, kleur en 

scherpte en het afzonderlijk aanpassen van de lichte en donkere gebieden. Je hoeft 

daar dus niet per se een aparte videobewerking-app voor te gebruiken. Daarnaast kun 

je het filmpje waterpas zetten, het perspectief verbeteren, een liggende video staand 

maken of andersom, of een beelduitsnede maken. Hoe je dat allemaal doet met de app 

Foto’s lees je in hoofdstuk elf over foto- en videobewerking. 

Nog twee korte tips: tik op het gele luidsprekertje om het geluid te dimmen en tik op 

de dubbele pijl om het beeldmateriaal groter en duidelijker weer te geven als je de 

telefoon in de liggende stand vasthoudt. 

Resolutie en beelden per seconde 

Filmen met je iPhone kan in meerdere resoluties en op verschillende snelheden 

(framerates). Welke dat zijn hangt af van het iPhone-model dat je gebruikt. Bij de 

resolutie moet je denken aan HD (1280 x 720), Full HD (1920 x 1080) en 4K (3840 x 

2160). Bij de snelheid gaat het om het aantal beeldjes dat per seconde wordt 

opgenomen en weer afgespeeld. Dat zijn 24, 25, 30 en 60 bps (beelden per seconde). 

In het Engels is dat fps (frames per second). 
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Resolutie en snelheid in de instellingen-app. 

Om zowel de resolutie als de snelheid in te stellen start je weer de instellingen-app, 

bladert naar Camera en kiest de optie Neem video op. Standaard zie je hier alleen de 

NTSC-framerates van 30 en 60 bps. Activeer Toon PAL-structuren om ook 25 bps 

te zien (want die gebruiken we in Europa). 

Meer beeldjes per seconde (60 bps in plaats van 30 of 25 of 24 bps) zorgt voor een 

vloeiender beeld, vooral bij snel bewegende onderwerpen. Ook kun je zo’n film later 

altijd nog op 30 of 25 bps afspelen om het beeld 2x te vertragen zonder dat het 

schokkerig wordt. Deze techniek wordt enorm veel op YouTube gebruikt. 



Pagina 93 van 175 

 

Filmpjes die je op 60 bps opneemt zijn donkerder als je opnamen maakt bij weinig 

licht. Want meer beeldjes per seconde betekent dat de telefoon per beeldje minder tijd 

heeft om voldoende licht te verzamelen. Als het licht afneemt kun je daarom beter 

tijdelijk terugschakelen naar 30, 25, of eventueel 24 bps. 

Een recente iPhone kan automatisch terugschakelen. Op de iPhone Xs / Xr en iPhone 

11 gaat dat (op hetzelfde scherm als hierboven) via de instelling Verlaag autom. fps 

bij weinig licht. Vanaf de iPhone 12 gebruik je de instelling Automatische fps. 

Ook nieuw vanaf de iPhone Xs / Xr is dat je de resolutie en framerate nu rechtstreeks 

in de camera-app kunt aanpassen. Zodra je naar de Video-stand gaat zie je rechts in 

de kopregel (als je de telefoon rechtop houdt) de resolutie met erachter de framerate. 

Dit worden de snelle schakelaars genoemd door Apple. Er staat bijvoorbeeld 4K en 

25. Tik erop om te schakelen tussen HD en 4K en afhankelijk van de gekozen 

resolutie 24, 25, 30 of 60 bps. Op een iPhone X en eerder maak je deze snelle 

schakelaars (op bovengenoemde instellingenscherm) zichtbaar met de optie 

Videostructuurregelaar. 

De optie HDR-video (High Efficiency) gebruik je vanaf de iPhone 12 om HDR-

films vast te leggen met een enorm contrastbereik. Een HDR-stand zoals je dat uit de 

fotostand kent, maar nu dus voor video. Je hebt wel geschikte apparatuur nodig om ze 

te kunnen afspelen (zoals jouw iPhone of een iPad). 

Verder kun je vanaf de iPhone 13 via Vergrendel camera aangeven dat jouw iPhone 

tijdens een filmopname niet naar een andere camera mag overschakelen, waarmee je 

eventuele verspringingen van het beeld voorkomt. Zelf mag je overigens wel op elk 

moment van camera wisselen via de bekende pictogrammen (0,5x, 1x, 2x, 2,5x, 3x). 

Verder is het goed om te weten dat er vanaf de iPhone Xs / Xr nog een optie Neem 

stereogeluid op is bijgekomen zodra je in de instellingen-app naar het onderdeel 

Camera gaat. Het staat standaard ingeschakeld zodat dankzij meerdere microfoons 

stereogeluid wordt vastgelegd. 
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Je kunt onder andere de framerate automatisch laten aanpassen bij weinig licht. 

(zie de een na laatste optie op deze schermafbeelding) 

Slow motion 

De camerastand Slowmotion gebruik je om slow motion oftewel vertraagde video’s 

op te nemen. Er worden dan aanzienlijk meer beeldjes per seconde opgenomen dan 

normaal, namelijk 120 of 240 bps. Waardoor de film tijdens het afspelen enorm kan 

worden vertraagd terwijl het beeld toch mooi vloeiend blijft. 
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Dus je filmt sneller waardoor je de actie straks langzamer kunt afspelen. Want als je 

elke seconde enorm veel beeldjes opneemt, heb je extra veel beeldmateriaal om 

bewegingen vertraagd maar nog steeds vloeiend af te spelen. Dus door de beelden 

later op de snelheid van een normale video af te spelen (zoals 25 of 30 bps), rek je de 

film als het ware op, waardoor meteen ook de afspeeltijd flink toeneemt. 

Een voorbeeld. Stel je filmt één seconde lang met 240 beelden per seconde. Daarna 

speel je de film af met 30 beelden per seconde. Daar doe je dan ineens 8 seconden 

over (240 / 30). Dus je gaat van één seconde opnametijd, naar maar liefst acht 

seconden afspeeltijd. Oftewel, je vertraagt de actie enorm. 

Voor slow motion is het nodig om veel beeldjes per seconde vast te leggen en daarom 

heb je dezelfde beperking als bij filmen op 60 beelden per seconde: het beeld blijft 

donker zodra je filmt bij weinig licht. De camera heeft dan te weinig tijd om licht te 

verzamelen. Slow motion werkt daarom het beste als er een ruime hoeveelheid licht 

beschikbaar is. 

Net als bij een gewone filmopname mag je bij slow motion op het scherm tikken om 

op dat punt scherp te stellen en daarna kun je via een verticale veegbeweging de 

helderheid aanpassen (of met de speciale belichtingsregelaar). Zowel voor als tijdens 

de opname. Ook de flitser (filmzon) kan gebruikt worden om extra licht toe te 

voegen. Heb je een iPhone met meerdere camera’s aan de achterzijde, dan kun je ze 

allemaal gebruiken (voor en tijdens en de opname). Vanaf de iPhone 11 kun je ook 

met de voorste camera slow motion opnemen. 

Jouw iPhone kent meerdere slow motion-snelheden. Welke snelheid je gebruikt regel 

je via de instellingen-app. Kies onderdeel Camera en dan Neem slowmotion op. 

Afhankelijk van de resolutie heb je keuze uit 120 of 240 beeldje per seconde (bps). 

Op een recente iPhone kun je ook de snelle schakelaars van de camera app gebruiken 

om resolutie en framerate naar smaak in te stellen. 
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Filmen in slow motion kan op diverse snelheden. 

Slow motion-effect instellen 

Standaard wordt alleen een gedeelte van jouw video vertraagd afgespeeld. De film 

begint dus op normale snelheid af te spelen, vertraagt op een gegeven moment en 

versnelt tegen het einde weer tot de gewone snelheid is bereikt. Je mag ook zelf 

aangeven waar het slow motion-effect begint en weer eindigt. Dat doe je door in de 

app Foto’s bij een slow motion-film op Wijzig en daarna het pictogram van de 

videocamera te tikken. 

Je ziet een voorbeeldweergave, eronder een filmstrip en daaronder nog een balkje dat 

uit een heleboel verticale streepjes bestaat. Waar de streepjes dicht op elkaar staan, 

standaard is dat dus aan het begin en aan het einde, speelt de film op de normale 

snelheid af. Daar waar de onderlinge afstand tussen de streepjes groter is speelt de 

video af in slow motion. Je kunt dit eenvoudig veranderen door de twee verticale 

lijnen  in de streepjesbalk te verslepen. 

Je kunt het beste alleen het spannendste stukje of een cruciaal moment vertragen. 

Want als de volledige film of een groot gedeelte traag afspeelt, wordt de vertoning 

tenenkrommend saai en lang en lijkt het een eeuwigheid te duren voordat er eindelijk 

iets noemenswaardigs is te zien. 
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Net als bij een gewone video mag je ook bij slow motion het beginpunt en eindpunt 

veranderen. Handig als je te vroeg bent begonnen of te lang bent doorgegaan met 

filmen. Dit doe je op hetzelfde scherm met de eindhaken van de filmstrip. Het geluid 

kun je eventueel uitschakelen en je kunt de opname bewerken (kleur, helderheid, 

enzovoort), het beeld bijsnijden of een filter aanbrengen (zie hoofdstuk elf). 

 
Geef aan waar het slow motion-effect moet beginnen en eindigen. 

 
Een beeldje uit een slow motion-film. Je ziet een dubbele ballon (geel en blauw) 

uit elkaar klappen en zelfs de speld die ik er tegenaan gooi is in beeld. 
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Timelapse 

Bij een timelapse wordt in een extreem langzaam tempo gefilmd. Denk aan één of 

een paar beeldjes per seconde, in plaats van de gebruikelijke 24, 25, 30 of 60 bps 

zoals bij een gewone video. 

Zodra je dat materiaal op de normale snelheid afspeelt (bijvoorbeeld 25 of 30 bps) 

ontstaat een heel kort filmpje omdat je maar zo weinig beeldmateriaal hebt. Daardoor 

krijg je een sterk versnelde werkelijkheid te zien. Dit betekent wel dat je behoorlijk 

lang moet filmen om een timelapse van een beetje omvang te krijgen. Je moet er dus 

even de tijd voor nemen. 

Een timelapse is ideaal om langdurige gebeurtenissen en processen vast te leggen. 

Vaak zie je pas tijdens het afspelen van de timelapse wat er zich in die lange periode 

allemaal heeft afgespeeld. Denk aan zoiets als een zonsondergang, het stijgende of 

dalende waterpeil in een sluizencomplex, getijden aan de kust, een smeltend 

ijsblokje, een ontluikende bloem en ga zo maar door. 

Timelapse schakel je in door bij de ontspanknop te kiezen voor Timelapse. Ook in 

deze camerastand zijn de eerder besproken opties voor scherpstellen en belichten 

beschikbaar. Het kan alleen vooraf, niet zodra de opname loopt. Gezichtsdetectie 

werkt niet en ook de flitser mag je niet gebruiken. Heeft jouw iPhone meerdere 

camera’s, dan kun je (vooraf) ertussen schakelen voor optische zoom. Ook de voorste 

camera mag je gebruiken. Zoomen door over de vergrotingspictogrammen te vegen 

kan niet, in tegenstelling tot de video- en slow motion-stand. 

Je kunt al lopende, fietsend, of rijdend (als passagier) een timelapse opnemen en de 

telefoon in de hand houden, maar dat kan het resultaat wat schokkerig zijn bij het 

afspelen. Film je gedurende een langere tijd dan is het verstandig jouw iPhone ergens 

op of tegenaan te zetten of een (mini)statief te gebruiken. Vanaf de iPhone 12 is een 

statief sowieso aan te raden zodra je bij weinig licht opneemt, omdat de speciale 

nachtstand dan in actie komt voor gedetailleerder en helderder beeld. Je krijgt hier 

helaas geen melding van. 
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De camera-app legt afhankelijk van de opnameduur automatisch meer of minder 

beeldjes per seconde vast. Film je een minuut, kwartier, uur, of een dag, dan kom je 

alsnog op ongeveer dezelfde afspeelduur uit. Tik in de app Foto’s op een timelapse-

film om het af te spelen. Kies Wijzig en tik op het pictogram van de videocamera om 

de timelapse bij te snijden door het begin- en/of eindpunt in de filmstrip te verslepen. 

Tijdsverloop of slow motion? 

Belangrijk om te onthouden is dat je slow motion gebruikt om iets wat zich in het 

echt snel afspeelt langzamer af te spelen. Je rekt de kloktijd als het ware op. Bij een 

timelapse is dat precies andersom, je gebruikt het om iets wat langzaam gebeurt 

versneld af te spelen. Je comprimeert er de werkelijkheid (de kloktijd) mee. 

Dus bij slow motion neem je heel veel beelden per seconde op om snelle bewegingen 

of veranderingen nauwkeurig in beeld te brengen. In een paar seconde heb je veel 

beeldmateriaal en een lange afspeelduur. Bij timelapse neem je weinig beelden op 

waardoor je veranderingen die veel tijd in beslag nemen kort en bondig samenvat. 

Het duurt lang voordat je voldoende beeldmateriaal voor een video van een paar 

seconden verzameld hebt, laat staan voor een paar minuten. 

Een waterballon die uit elkaar klapt is daarmee een mooi onderwerp voor slow 

motion. Voor een smeltend ijsblokje gebruik je tijdsverloop.  

Filmstand 

Vanaf de iPhone 13 heb je er een nieuwe videostand bijgekregen en die heet Film. In 

deze camerastand kun je heerlijk spelen met scherptediepte, zowel tijdens als na het 

filmen. Daarmee doet Film iets vergelijkbaars als de stand Portret, maar ditmaal dus 

voor video. Vooralsnog wordt er in Full HD gefilmd, 4K is niet beschikbaar. 

Belangrijk is dat je onderwerpen kiest die zich op verschillende afstanden bevinden. 

Zoals een persoon dichtbij en iemand of iets een stukje erachter. Of een persoon of 

object op de voorgrond en een mooie achtergrond in de verte zoals een landschap. Op 

die manier kan het ene scherp zijn en het andere wazig worden gemaakt. Daarnaast 

kan de scherpste dan dynamisch verplaatst worden van het ene naar het andere punt. 

Dat lukt niet als alles zich ver van de camera afspeelt. 
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Zodra je de Film-stand hebt geactiveerd zie je net als in de Portret-stand een 

pictogram van een kleine letter f in een cirkeltje. Tik erop om de scherptediepte in te 

stellen voordat je begint met filmen. Hoe dit verder werkt lees je in hoofdstuk drie 

over de portretstand. De belichtingsstijlen die je uit de portretstand kent zijn 

(vooralsnog?) niet aanwezig in de nieuwe filmstand. 

Je kunt de belichtingsregelaar gebruiken om de helderheid bij te stellen en ook de 

flitser (filmzon) staat tot je beschikking. Op de iPhone 13 Pro en Pro Max (of 

nieuwer) kun je inzoomen door op 1x te tikken, waarmee je overschakelt naar 3x. Dat 

mag alleen vooraf en niet tijdens de opname. Zoomen door over het vergrotings-

pictogram te vegen kan niet, in tegenstelling tot de videostand en slow motion-stand. 

Je kunt de filmstand ook met de voorste camera gebruiken. 

Zodra je de camera ergens op richt worden mensen en objecten automatisch 

gedetecteerd. Op het door de camera gekozen hoofdonderwerp verschijnt vervolgens 

een geel kader dat in grootte en vorm kan variëren. Je mag ook zelf iemand of een 

voorwerp aantikken om aan te geven dat dit jouw hoofdonderwerp is. Eenmaal 

geselecteerd mag dat onderwerp gerust door het beeld bewegen en net zo kun jij je 

verplaatsen of de camera op een andere manier richten. 

Er kunnen ook grijze kadertjes te zien zijn, namelijk als er meerdere mensen of 

voorwerpen gedetecteerd zijn. In dat geval kan de camera spontaan besluiten een 

ander onderwerp scherp in beeld te brengen. Het eerdere gele kader wordt dan grijs 

en een ander kader dat eerst grijs was kleurt nu geel. Wil je dit niet? Tik dan op het 

hoofdonderwerp (alleen als dat kader nog niet geel is) en tik er nogmaals op zodat in 

geel de melding AF-trackingsvergrendeling verschijnt.  

Vanaf dat moment zal de camera niet meer spontaan van het ene naar het onderwerp 

overschakelen en zo voorkom je dat bijvoorbeeld een persoon op de voorgrond 

plotseling sterk vervaagt omdat op de achtergrond toevallig iemand voorbij loopt. 

Druk met je vinger langer op het beeld om de scherpstelling op die specifieke afstand 

te vergrendelen, waarop de tekst AF-vergrendeling in geel verschijnt. In dat geval 

wordt geen enkel onderwerp meer gevolgd, want de scherpstelling staat nu muurvast. 
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Je kunt aangeven welk onderwerp je wilt blijven volgen. 

In de stand Film bestaan er dus twee verschillende manieren van vergrendelen. De 

belichting vergrendel je er niet mee, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de fotostand 

en de (gewone) videostand. 

De filmstand is nog erg jong en hier en daar moeten nog wat kreukels gladgestreken 

worden. Net als de portretstand in het prille beginstadium, want ook die werkte niet 

vanaf dag één zo goed als tegenwoordig. Waarschijnlijk duurt het nog een tijdje 

(enkele jaren?) voordat de filmstand via enkele iteraties eenzelfde mate van 

volwassenheid bereikt. Tot die tijd kun je er alvast lekker mee spelen en de nodige 

ervaring mee opdoen. 

Scherpstelpunt en vervaging veranderen 

Enorm leuk is dat je net als in de portretstand de scherptediepte en daarmee de mate 

van vervaging ook achteraf nog kunt aanpassen. Daarnaast kun je het scherpstelpunt 

van het ene naar het andere onderwerp verplaatsen. Bijzonder is dat dit meerdere 

keren in een film kan worden gedaan. Daardoor kan eerst de ene persoon of een 

voorwerp scherp zijn, waarna je een stukje verderop de scherpte naar iets of iemand 

anders verplaatst. En dat trucje mag je dus meerdere keren in dezelfde film uithalen. 

Dat ziet er enorm professioneel uit (als je het niet al te vaak doet). 
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Films gemaakt met een iPhone 13 of nieuwer kun je met een iPhone Xs / Xr of 

nieuwer bewerken zolang daar IOS 15 of hoger op draait. Zoek de film op in de app 

Foto’s, dat het om een opname gemaakt met de nieuwe filmstand gaat en niet om een 

“gewone” video zie je aan de tekst Film in de linker bovenhoek. Tik op Wijzig en 

daarna op het pictogram van de videocamera. Wil je hier liever een gewone video van 

maken, dus zonder softwarematig scherptediepte-effect? Tik op Film bovenaan het 

scherm zodat het niet langer in geel wordt weergegeven. Met nogmaals tikken 

schakel je het weer in. 

Onderaan zie je een balkje met allemaal streepjes erin, wat Apple de frameviewer 

noemt. Op elke plek waar je een witte markering ziet heeft de camera automatisch de 

scherpte naar een ander onderwerp verplaatst. Gele markeringen geven aan waar jij 

dat hebt gedaan tijdens of na de opname door erop te tikken. 

Om achteraf de scherpte te verleggen speel je de video af tot het punt waar je van 

onderwerp wilt veranderen, of je veegt over de filmstrip, of brengt de verticale witte 

balk er naartoe. Tik op het scherm om het nieuwe onderwerp aan te wijzen en tik 

eventueel nogmaals om het automatisch door het beeld te laten volgen (AF-

trackingsvergrendeling). Je vinger ergens op het scherm gedrukt houden om de 

scherpstelling op een vaste afstand te vergrendelen kan ook. 

 
Witte punten betekenen dat automatisch scherp is gesteld tijdens de opname, 

bij gele punten heb jij vooraf of achteraf de scherpte aangegeven. 
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Deze procedure herhaal je op elke positie waar je het scherpstelpunt naar een ander 

onderwerp wilt verplaatsen. Een gele markering verwijderen kan door op dat punt te 

tikken en daarna op het prullenbak-pictogram te tikken dat erboven verschijnt. 

Links bovenin het scherm zie je nog een trackingpictogram. Als het geel is zijn jouw 

handmatig aangebrachte focuspunten actief. Tik erop zodat het wit wordt om terug te 

keren naar de automatische focustracking die de camera bedacht heeft. 

De scherptediepte van de film is aanpasbaar via het f-pictogram, dat werkt zoals 

eerder beschreven in hoofd drie bij de portretstand. Helaas geldt dit (vooralsnog?) 

meteen voor de complete film en kun je dus niet op verschillende punten in de 

opname een andere scherptediepte kiezen. 

Het geluid kun je uitschakelen en weer inschakelen via het luidsprekertje en je film 

kan op dezelfde wijze bewerkt worden als gewone video’s en slow motion-films (zie 

hoofdstuk elf over foto- en videobewerking). 
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8. Handmatig instellen 

De camera-app van een iPhone kent geen handmatige stand (ook wel de pro-stand 

genoemd). Nu is dat voor veel mensen geen enkel probleem, maar sommigen van ons 

willen in bepaalde situaties toch liever meer invloed op de camera uitoefenen dan 

Apple toelaat. Diverse apps uit de App Store bieden je die mogelijkheden gelukkig 

wel, zodat je waar nodig of gewenst alsnog het heft in eigen hand kunt nemen. 

In dit hoofdstuk bespreek ik een handvol camera-apps met enorm veel instellingen en 

functies die je niet tegenkomt in de standaard camera-app van jouw iPhone. Je kunt 

er de camera zelfs volledig handmatig mee bedienen om elke foto de uitstraling te 

geven die jij voor ogen hebt. In dit hoofdstuk vind je geen uitgebreide beschrijving 

van alle mogelijke functies en instellingen, maar licht ik per app met name toe hoe je 

de handmatige stand activeert en gebruikt. 

Camera+ 

Met de app Camera+ 2 van LateNiteSoft S.L. (7,99 euro) worden de belichting en de 

scherpstelling net als bij de standaard camera-app automatisch voor je geregeld en 

mag je ook zelf op het scherm tikken om aan te geven wat het hoofdonderwerp is. 

Daarnaast kun je met twee vingers tegelijk tikken om de belichting en de scherp-

stelling los van elkaar in te stellen. Het vierkantje Focus sleep je naar de plek waarop 

je wilt scherpstellen en het rondje Exposure zet je neer waar je de belichting op wilt 

laten afstemmen. 

Handig is dat ook nadat de foto is gemaakt het vierkantje en het rondje gewoon op 

het scherm blijven staan. Je bent je aanpassingen dus niet meteen weer kwijt en kunt 

rustig doorgaan met fotograferen. Terugschakelen naar de automatische stand? 

Dubbeltik ergens op het beeld. 

  

https://apps.apple.com/nl/app/camera-2/id1313580627?mt=8&at=1001lcZD
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Er is een schuifregelaar om belichtingscompensatie in te stellen. Hiermee laat je de 

camera langer belichten om het beeld lichter te maken, of korter voor een donkerder 

resultaat. Ook deze instelling blijft actief tot je het zelf weer uitschakelt. Dat kan via 

dezelfde schuifregelaar of met een dubbele tik op het scherm. 

 
Scherpstellen en belichten kan op verschillende plekken gebeuren. 

Handmatig instellen 

Om de camera voor te bereiden op handmatige bediening ga je eerst naar het app-

menu (pictogram van drie liggende streepjes met puntjes ervoor), tikt op Advanced 

controls en activeert Full manual. Dat stelt je in staat om straks zowel de sluitertijd 

als de ISO-waarde in te stellen. Standaard is Shutter priority actief en dan kun je 

alleen de sluitertijd veranderen. 

Terug in de camera tik je bovenaan het scherm (als je de telefoon rechtop houdt) op 

het gele pictogram waar in beginsel Auto staat en kiest Manual. Het balkje voor 

belichtingscompensatie wordt nu verborgen en alleen als je op het pictogram van het 

zonnetje tikt springt het tijdelijk weer tevoorschijn. 

Er zijn nu een paar extra pictogrammen bijgekomen in de buurt van de ontspanknop. 

Allereerst wordt de sluitertijd en ISO-waarde getoond die automatisch of handmatig 

is gekozen. Met het eerste pictogram daarachter stel je handmatig of automatisch 

scherp, de volgende is voor de belichting (sluitertijd en ISO-waarde) en die daar weer 

achter is voor de witbalans. 
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Regel eerst dat je sluitertijd én ISO-waarde mag aanpassen (Full manual). 

 
Schakel daarna over van Auto naar Manual. 
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Belichting, scherpstelling en witbalans zijn vanaf nu aanpasbaar. 

Waar zijn mijn foto’s? 

Belangrijk om te weten is dat foto’s die je met deze app maakt in een eigen werk-

gebied genaamd de Lightbox worden geplaatst. Je ziet ze dus niet meteen terug in de 

app Foto’s. Dit is makkelijk op te lossen door in het menu van de app bij General 

Settings op Save & Quality te tikken en vervolgens bij Save new photos to te 

kiezen voor Photo Library of eventueel Both. Je kunt dit ook met rust laten en 

foto’s handmatig vanuit de Lightbox naar het gewone fotoalbum overzetten, waarna 

je ze met een app zoals Foto’s kunt bekijken en bewerken. 

Waterpas en meer 

Tik bovenin de app op het pictogram van de drie schuifjes om een waterpas aan te 

zetten met de knop Level. Zo zie je een stuk beter of je de camera netjes recht houdt. 

Ook is er een raster dat je aanzet met de knop Grid. Andere handige opties zijn 

Focus Peaking waarmee je nauwkeuriger handmatig scherpstelt en Clipping dat 

overbelichte en onderbelichte fotodelen accentueert. 
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Met een waterpas zorg je ervoor dat alles netjes recht staat. 

Stabilisatie 

Naast de ontspanknop is een klein plusteken te zien. Tik je erop, dan krijg je een 

aantal handige opties te zien. Zo kun je de zelfontspanner (timer) inschakelen of 

burst-mode aanzetten. Kies je Stabilizer dan activeer je beeldstabilisatie. Dit is iets 

anders dan de optische stabilisatie die doorgaans in de lenzen van jouw iPhone zit. 

Wat er gebeurt is dat zodra je op de ontspanknop drukt, de app net zolang wacht tot je 

de camera stabiel genoeg vasthoudt. Er worden dus geen bewegingen of trillingen 

gecompenseerd door de cameralens, maar er wordt gewacht op het meest gunstige 

moment om de foto te maken. Of het al zover is zie je aan de gekleurde ring rondom 

de ontspanknop. 
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Het betekent wel dat er een korte of langere vertraging is als je de camera niet stil 

genoeg houdt, waardoor je makkelijk een mooi of cruciaal fotomoment kunt missen. 

Vandaar dat het niet altijd even bruikbaar is, maar het is zeker een handige optie die 

in bepaalde situaties tot betere en scherpere foto’s kan leiden. 

 
Dankzij stabilisatie maak je scherpere foto’s. 

ProCamera 

Ook met ProCamera van Cocologics  (14,99 euro) kun je de belichting en de 

scherpstelling apart instellen. Ditmaal tik je eerst met één vinger op het scherm, 

waarna je het vierkantje Focus en de cirkel Exposure uit elkaar trekt door ze te 

verslepen. Ook na het maken van een foto blijft deze aanpassing actief en terug-

schakelen naar de automatische stand gaat met een tik op het scherm. 

  

https://apps.apple.com/nl/app/procamera/id694647259?mt=8&at=1001lcZD
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Tik op het pictogram van het plus-minteken in de kopregel en de schuifregelaar voor 

belichtingscompensatie springt in beeld. Gebruik je deze schuifregelaar, dan hoef je 

minder vaak de belichting en de scherpstelling van elkaar te scheiden (op aparte delen 

van het beeld af te stemmen). 

Scherpstelling en belichting kun je weer apart instellen. 

 
Belichtingscompensatie gebruiken kan ook (zie de schuifregelaar). 
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Waterpas, histogram, stabilisatie 

Tik op het menu-pictogram (raster van negen blokjes) om een aantal handige functies 

in te schakelen. Zoals het waterpas (Tiltmeter) die zowel horizontale als verticale 

afwijkingen laat zien. Zet je het Histogram aan, dan krijg je bovenin het scherm een 

grafiekje te zien waarmee je een stuk beter kunt inschatten of de foto goed belicht 

wordt. Via Rasters kies je welke hulplijnen je op het scherm wilt zien. 

 
Tik op het menu-pictogram voor handige extra’s. 

Handmatige instellingen 

Om de handmatige instellingen beschikbaar te maken tik je weer eerst op het menu-

pictogram (raster van negen blokjes) en vervolgens tik je op A (Auto). Je krijgt nu 

drie opties te zien: A (Auto), M (Handmatig) en SI (Semi-automatisch). Kies voor M 

(Handmatig). 

Terug op het camerascherm kun je vanaf nu bovenin de app tikken op de getoonde 

sluitertijd of ISO-waarde. In beide gevallen verschijnen vlakbij de ontspanknop twee 

schuifregelaars waarmee je beide instellingen handmatig aanpast. Ook is er een 

knopje WB voor het instellen van de witbalans via twee schuifregelaars (temperatuur 

en kleurtint). 
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Om handmatig scherp te stellen tik je op het scherm en sleept het blauwe scherpstel-

kader naar een plek waar je de scherpte goed kunt beoordelen. Houd daar het blauwe 

kader eventjes ingedrukt totdat het pulseert en er een slotje op verschijnt waarmee je 

het vergrendelt en later weer ontgrendelt. Daarna veeg je verticaal om de scherp-

stelling aan te passen en aanvullend verfijn je de scherpte eventueel door horizontaal 

te vegen. Als hulpmiddel zie je een venstertje met een uitvergroting van het punt 

waarop je scherpstelt. Ook is Focus Peaking actief, waardoor scherpe delen een 

opvallende gele kleur krijgen. 

Je kunt ook instellen dat je altijd verticaal mag slepen, dus zonder eerst het blauwe 

scherpstelkader te vergrendelen. Ga hiervoor naar het menu (raster met de negen 

blokjes), tik op het tandwiel om de instellingen te openen, kies Focus en belichting 

en activeer Handmatige focus (mocht dat nog uitstaan) en Altijd actief. Eronder 

vind je meteen ook een schakelaar om Focus Peaking uit en weer aan te zetten en 

eronder kun je een markeringskleur uitkiezen (standaard is dit geel). 

 
Tik bovenin op de getoonde sluitertijd of ISO-waarde, 

waarna onderin twee schuifregelaars verschijnen. 
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De manier van handmatig scherpstellen regel je via de instellingen. 

ProCam 

Ook ProCam 8 van Tinkerworks Apps (7,99 euro) is een erg fijne app met veel 

instellingen en functies die je goed kunt gebruiken. Het is wel handig om eerst even 

wat opties te doorlopen en dat doe je door op Set te tikken. Je ziet vier tabbladen met 

instellingen, waarbij ik er alleen enkele van het tabblad Photo bespreek. 

  

https://apps.apple.com/nl/app/procam-7/id730712409?mt=8&at=1001lcZD
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Zet allereerst Light level histogram aan, zodat je een histogram op het scherm ziet, 

want dat is en blijft een enorm handig hulpmiddel om je foto’s goed te belichten. Zet 

verder bij voorkeur de volgende opties aan, mocht dat nog niet het geval zijn: Image 

stabilization zodat optische stabilisatie van de cameralenzen gebruikt wordt, Manual 

focus assist en Manual focus peaking als hulpmiddel bij handmatig scherpstellen, 

Zebra stripes om te waarschuwen bij overbelichting en tot slot Thirds grid 

tiltmeter om een raster met een waterpas te tonen. 

Scherpstelling, belichting en belichtingscompensatie 

Net als in de standaard camera-app mag je op het scherm tikken om aan te geven wat 

het hoofdonderwerp is. De scherpte en de belichting worden hier dan op afgestemd. 

In tegenstelling tot de twee andere camera-apps kun je scherpstelling en belichting 

niet ‘uit elkaar trekken’ om ze separaat te regelen. 

Is dat erg? Welnee. Je kunt net zo goed belichtingscompensatie gebruiken om de 

helderheid te veranderen. Tik in het balkje bij de ontspanknop op AE (Auto 

Exposure) en stel de helderheid in via de schuifregelaar. 

 

Tik op AE en gebruik de schuifregelaar om belichtingscompensatie in te stellen. 
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Handmatig belichten en scherpstellen 

Belichting en/of scherpstelling aanpassen is een eitje omdat alles wat je nodig hebt op 

het scherm staat. Wat betreft de belichting heb je de keuze om alleen de sluitertijd 

aan te passen, alleen de ISO-waarde, of allebei. Tik gewoon op de actuele sluitertijd 

of ISO-waarde in het balkje bij de ontspanknop en gebruik de schuifbalk om een 

waarde aan te passen. 

Om de scherpstelling te regelen tik je eerst op AF (Auto Focus) en daarna stel je 

scherp via de schuifregelaar. De tekst AF verandert in AF-L om aan te geven dat je 

de scherpstelling hebt vastgezet (AF Lock). 

Terwijl je over de schuifbalk veegt, wordt het punt waarop je scherpstelt uitvergroot 

zodat je beter ziet of het goed gaat. Scherpe delen worden met rood geaccentueerd 

(Focus Peaking). Tik daarom bij voorkeur eerst op het gedeelte waarop je wilt 

focussen en bediend daarna pas het schuifje. Tik nogmaals op AF-L om terug te 

schakelen naar AF oftewel automatisch scherpstellen. 

 
Tijdens handmatig scherpstellen wordt het beeld uitvergroot en Focus Peaking geactiveerd. 

Witbalans 

Als de kleuren niet overeenkomen met de werkelijkheid tik je op AWB (Auto White 

Balance) en corrigeer je de kleurweergave. Het getal dat erbij staat heet de 

kleurtemperatuur. Dit heeft niets te maken met de gewone temperatuur (warm, koud), 

maar met de zogeheten warmte of koelte van de kleurweergave. 
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Met een lagere waarde koel je de foto af door meer blauw toe te voegen, bij een 

hogere waarde warm je de foto op door meer geel bij te mengen. Zodra je de 

kleurtemperatuur aanpast verandert AWB in WB-L (White Balance Lock). 

Je kunt de witbalans zo aanpassen dat de kleuren er natuurlijk uitzien. Dat is met 

name nodig als je binnen bij lamplicht fotografeert, of buiten op een zonnige dag in 

de schaduw. Wat ook kan is de kleuren expres anders instellen voor een creatief 

effect, een soort eigengemaakt filter. Tik op WB-L om weer terug te keren naar de 

automatische AWB stand. 

 
Je mag ook voor een afwijkende kleur gaan door expres een ‘verkeerde’ witbalans in te stellen. 
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Terug naar automatisch 

Heb je belichtingscompensatie, sluitertijd, ISO-waarde, scherpte en/of witbalans 

aangepast? Zolang je niet op het scherm tikt blijven jouw aanpassingen actief en kun 

je ongestoord doorgaan met fotograferen. Tik met één vinger op het scherm om de 

camera weer voor jou te laten scherpstellen. De overige handmatige instellingen 

blijven dan gewoon actief. 

Dubbeltik op het scherm om terug te keren naar de automatische stand. De app 

bepaalt daarna zowel de belichting als de scherpstelling als de witbalans. Alleen de 

door jou ingestelde belichtingscompensatie blijft ook nu actief. Die moet je altijd zelf 

uitschakelen door AE weer op 0.0 te zetten. 

Alles in één keer vergrendelen 

Tot slot kun je in het balkje bij de ontspanknop nog op E/F/WB-L tikken om in één 

keer de belichting (exposure), scherpstelling (focus) en witbalans te vergrendelen (L 

van lock). Je zet hiermee alles dus in één keer vast. Richt je telefoon ergens op, stel 

één of meer zaken zelf in of laat het automatisch bepalen door de camera en zodra het 

beeld er wat jou betreft goed uitziet tik je op E/F/WB-L om dit alles vast te houden. 

Daarna kun je achterelkaar fotograferen met exact dezelfde instellingen. Dubbeltik op 

het beeld om deze vergrendeling weer op te heffen. 

Sluitertijd, ISO-waarde, witbalans? 

Zodra je een van de drie bovenstaande camera-apps (of een van de vele andere 

camera-app uit de App Store) gebruikt reageert de telefooncamera in eerste instantie 

niet zo heel anders dan je gewend bent van de standaard camera-app van jouw 

iPhone. Zolang je althans de diverse opties en instellingen van die app met rust laat. 

In beginsel werkt vrijwel alles volledig automatisch. Dus zodra je de telefoon ergens 

op richt wordt de belichting bepaald en er wordt scherpgesteld. Alleen eventuele 

gezichten die in beeld zijn te zien worden niet gedetecteerd. Verder mag je ergens op 

het scherm tikken om het hoofdonderwerp aan te wijzen en ga zo maar door. 
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Het wordt pas anders zodra je aan de knoppen draait. Vooral zodra je de belichting 

niet meer automatisch laat bepalen, is het enorm belangrijk dat je snapt hoe een 

camera de helderheid van een foto bepaalt. Daar komen gelukkig maar een paar 

instellingen bij kijken, die ik hieronder dan ook kort zal toelichten. 

 
Zodra je handmatig ingrijpt moet je een beetje begrijpen hoe de belichting werkt. 
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Belichtingscompensatie 

Belichtingscompensatie ken je al van de gewone camera-app van jouw iPhone. Je 

kunt er eenvoudig de belichting mee bijsturen door een positieve of een negatieve 

waarde in te stellen via een schuifbalk. Bij een positieve waarde belicht de camera 

langer, waardoor de foto lichter wordt. Een negatieve waarde zorgt ervoor dat de 

belichting korter is en de foto donkerder blijft. Hiermee corrigeer je de automatisch 

door de camera gekozen belichting, zonder dat het ingewikkeld wordt. Een flinke 

stap verder is zelf de belichting aanpassen via de ISO-waarde en/of de sluitertijd. 

 
Belichtingscompensatie instellen. 

ISO-waarde 

Als het donkerder wordt past de camera een soort lichtversterking toe om nog steeds 

goed belichte foto’s te kunnen maken. De lichtgevoeligheid van de sensor wordt dan 

als het ware tijdelijk verhoogd. Dit wordt aangegeven met de zogeheten ISO-waarde. 

Hoe hoger dit getal is, hoe gevoeliger de sensor lijkt voor licht. Alleen is het neven-

effect dat de beeldkwaliteit afneemt. Zo verschijnen er spikkels in beeld (beeldruis), 

worden kleuren valer en neemt de detaillering af. 

Zolang er genoeg licht is kan de ISO-waarde gelukkig laag blijven en heb je nog 

steeds een hoge(re) beeldkwaliteit. Stel dat je ziet dat de ISO-waarde in lichtarme 

omstandigheden automatisch omhoog schiet en je wilt dit voorkomen? Dan stel je 

zelf een lagere waarde in. Maar let op: de sluitertijd wordt daardoor automatisch 

langer gemaakt, omdat de camera nu eenmaal voldoende licht moet verzamelen. De 

kans is daarom groot dat je alleen nog scherpe (onbewogen) foto’s krijgt als je zoiets 

als een (mini)statief gebruikt. 
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ISO-waarde veranderen. 

Sluitertijd 

De sluitertijd bepaalt hoelang de camera erover doet om een foto te maken. Overdag 

gebeurt dat in een fractie van een seconde, terwijl dat in het donker makkelijk 

meerdere seconden kan duren. Hoe sneller de foto gemaakt wordt (korte sluitertijd), 

hoe kleiner de kans op bewegingsonscherpte. Hoe langzamer het gebeurt (langere 

sluitertijd), hoe groter de kans op een wazige foto. Allereerst omdat de telefoon altijd 

een beetje trilt als je uit de hand fotografeert, maar ook omdat het onderwerp zelf in 

beweging kan zijn. 

 
Sluitertijd. 

Wat kun je met deze instelling? Als er weinig licht is kun je handmatig een langere 

sluitertijd kiezen in combinatie met een lagere ISO-waarde. Bijvoorbeeld om een 

mooie foto vanaf statief te maken. Wil je actiefoto’s of sportfoto’s maken? Rennende 

of spelende kinderen en huisdieren fotografen? Kies een extra snelle sluitertijd zodat 

alles en iedereen haarscherp op de foto komt. 
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Wil je dat een bewegend onderwerp een beetje vervaagt om te laten zien dat het een 

flinke snelheid heeft, of wil je creatieve foto’s maken door met onscherpte te spelen? 

Dan kies je juist voor een langzamere sluitertijd. 

Witbalans 

Je verwacht het misschien niet, maar camera’s zijn niet altijd goed in staat om een 

foto de juiste kleuren te geven. Fotografeer je bij kunstlicht dan wordt een foto vaak 

te geel of te oranje. Op zonnige dagen in de schaduw en ook in sneeuwlandschappen 

gaat het vaak mis, ditmaal worden foto’s te blauwig. 

Dit los je op door zelf de witbalans in te stellen. Je geeft dan aan met wat voor soort 

verlichting je te maken hebt. Het pictogram van een zonnetje staat voor een zonnige 

dag, het wolkje kies je als het bewolkt is, de gloeilamp zodra je binnen bij lamplicht 

fotografeert en ga zo maar door. Afhankelijk van de app heb je meer, minder, of 

andere pictogrammen. 

 
Witbalans (pictogrammen). 

Het kan ook zijn dat je geen pictogrammen maar getallen ziet. Kies dan een lagere 

waarde als het beeld te oranje oogt en een hogere waarde bij een te blauwe foto. 

Schuif net zolang heen en weer tot alles natuurlijk oogt. Niet te oranje en niet te 

blauw. Tenzij je dat juist mooi vindt, dan mogen de kleuren gerust afwijken. Is er een 

tweede schuifje, dan varieert je daarmee tussen groen en paars om deze kleurzwemen 

mee op te lossen of toe te voegen. 
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Witbalans (kleurtemperatuur en tint). 

 
Alles over licht en belichting 

In dit hoofdstuk zijn onder meer de begrippen belichting, diafragma, sluitertijd, ISO-

waarde, belichtingscompensatie en witbalans aangestipt. Essentiële begrippen uit de 

fotografie waar een complete wereld achter schuil gaat en enorm veel over te 

vertellen is. Hoe een telefooncamera of traditionele camera met licht omgaat en op 

welke manier je de beste belichting en de mooiste kleuren krijgt, lees je in mijn 

eBook Licht en belichting. 

  

https://keeskrick.com/product/ebook-licht-en-belichting/
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9. Fotograferen bij weinig licht 

Fotograferen bij weinig licht is altijd de achilleshiel van smartphones geweest. 

Foto’s die je in het donker maakte waren nou niet echt om aan te zien, tenzij je 

uitweek naar een gespecialiseerde app en zelfs dan was het resultaat vaak maar 

matig. Gelukkig zit er sinds enkele jaren een speciale nachtstand op de iPhone en 

daarmee gaat het ineens fantastisch. 

Op steeds meer smartphones zit een speciale nachtstand waarmee je opmerkelijk 

fraaie foto’s maakt bij weinig licht. Denk aan sfeerfoto’s die je binnenshuis, in een 

gezellig restaurant, of op een festival maakt. Zelfs echte avondfoto’s en nachtfoto’s 

van bijvoorbeeld een stadsgezicht of landschap zijn ermee mogelijk. 

 
Vroeger had je gespecialiseerde apps nodig voor enigszins acceptabele avond- en nachtopnamen. 
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Je vindt de nachtstand op een iPhone 11 of nieuwer. Bij elk nieuwe model werkt deze 

camerastand weer een beetje beter. Zolang je de foto’s niet op pixelniveau bekijkt 

(honderd procent ingezoomd op een computerscherm) zouden ze net zo goed met een 

geavanceerde fotocamera gemaakt kunnen zijn.  

Nachtstand 

Uniek aan de nachtstand is dat je gewoon uit de hand kunt fotograferen, dus zonder 

een statief te gebruiken. Zelfs als er zeer weinig licht is. De slimme software van de 

telefoon zorgt ervoor dat foto’s netjes scherp worden door lichte trillingen en 

bewegingen automatisch te compenseren. De belichting kan in de nachtstand 

makkelijk oplopen tot een seconde of tien en al die tijd moet je de telefoon zo stil 

mogelijk houden voor de beste resultaten. 

In feite wordt er niet één foto met een lange belichting gemaakt, maar een reeks 

opnamen met kortere belichtingen die razendsnel worden samengevoegd tot een 

nachtfoto. Want gebieden die goed verlicht zijn hoeven veel minder lang belicht te 

worden dan gebieden die donker zijn of in de schaduw liggen. Dat vraagt om 

verschillende belichtingen en dat regelt het toestel allemaal automatisch voor je. De 

beste delen van al die losse opnamen worden netjes uitgelijnd en samengevoegd tot 

één kleurrijke en perfect belichte nachtfoto. 

Het hoeft natuurlijk niet, maar plaats je jouw iPhone op een (mini)statief, dan wordt 

er afhankelijk van de lichtomstandigheden automatisch nóg langer belicht. Tot wel 

dertig seconden lang. Want omdat je de telefoon nu niet vasthoudt, is er amper kans 

op trillingen en dat maakt deze extra lange belichtingen mogelijk. 

Revolutionair is dat alles volledig automatisch voor je wordt geregeld. De camera-

app zoekt zodra de opname van start gaat naar het lichtste en het donkerste gebied en 

stelt de belichting van de individuele beeldjes uit de fotoreeks daarop af. Je krijgt 

hierdoor amper te maken met overbelichting op plekken waar bijvoorbeeld felle 

lampen branden en ook niet met sterke onderbelichting waar maar weinig licht is. 
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Deze nachtfoto’s zien er meteen goed uit en daar hoef je dus letterlijk niets voor te 

doen. Alleen maar je telefoon richten, afdrukken en het toestel een tijdje stilhouden. 

Met als gevolg dat nu werkelijk iedereen schitterende nachtfoto’s kan maken. Iets 

wat met een traditionele camera nog best ingewikkeld en tijdrovend is om te doen. 

Want bij een “gewone” camera moet je eerst uitzoeken welke instellingen nodig zijn 

voor een nachtfoto en moet je bekend zijn met hoe dat fototoestel werkt. Je moet er 

zelf voor zorgen dat er niets overbelicht raakt, terwijl tegelijkertijd alles wat donker is 

ook goed herkenbaar op de foto komt. Daarna is bewerken in Photoshop of 

Lightroom en soms het samenvoegen van meerdere foto’s met verschillende 

belichtingen nodig om er een echt mooie nachtfoto van te maken. De nachtstand van 

jouw iPhone neemt je al dit ingewikkelde werk uit handen. 

 
Je kunt gewoon uit de hand fotograferen, al mag je ook een statief gebruiken. 
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Nachtstand activeren 

Een iPhone 11 of nieuwer activeert automatisch de nachtstand zodra het licht 

afneemt. Je kunt het niet handmatig activeren en er is dan ook nergens een 

camerastand Nacht te vinden. Zodra de camera het nodig acht om de nachtstand te 

activeren verschijnt een geel pictogram van een maansikkel met streepjes over het 

onverlichte deel. Erachter wordt de belichtingstijd in seconden vermeld. 

Vervolgens richt je de telefoon, drukt op de ontspanknop en houdt het toestel zo stil 

mogelijk gedurende de belichting. Terwijl de opname loopt zie je de tekst Houd stil 

en verklapt een tellertje bij de ontspanknop hoelang het nog duurt voordat de foto 

klaar is. Om je te helpen de telefoon goed stil te houden verschijnt een dradenkruis 

zodra je het toestel te veel beweegt. Laat de twee plustekens (wit en geel) elkaar dan 

overlappen zodat ze één geel plusteken vormen, dan is het toestel weer in de juiste 

positie gebracht. Even later verdwijnt het gele plusteken. 

Na een tik op het gele maan-pictogram verschijnt een schuifbalk bij de ontspanknop. 

Met deze schuifbalk kun je voor een langere belichtingstijd kiezen (Max.), via Uit de 

nachtstand uitschakelen als je het in deze situatie liever niet gebruikt, of weer 

terugzetten op de standaard door de iPhone uitgekozen belichting (Autom.). 

Je kunt met een iPhone niet zomaar een willekeurige belichtingstijd instellen met het 

schuifje. De camera bepaalt aan de hand van de lichtomstandigheden wat de optimale 

belichting is en biedt daarnaast nog een maximum als alternatief. Alleen tussen deze 

twee waarden kun je schakelen. 

De camera kiest bijvoorbeeld drie seconden als je uit de hand fotografeert en maakt 

daar vijf seconden van zodra je vanaf statief werkt. Zelf mag je dit vervolgens 

veranderen naar tien seconden (uit de hand) of dertig seconden (vanaf statief). 

Wat wel kan is de belichtingsregelaar gebruiken om aan te geven dat je de foto 

donkerder of lichter wilt hebben, of op het scherm tikken en daarna het zonnetje 

verslepen. Daarnaast kun je op de stopknop drukken terwijl de opname loopt om de 

belichting vroegtijdig te beëindigen. 
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Alleen als het maan-pictogram geel is wordt met de nachtstand gefotografeerd. Is het 

grijs dan staat de nachtstand uit, maar mag je het inschakelen door er een tikje op te 

geven. Waarop het schuifbalkje verschijnt en je een belichtingstijd mag uitkiezen 

(Auto of Max.). 

 
De speciale nachtstand komt automatisch in actie. 

 
Je kunt een alternatieve belichtingstijd kiezen of de nachtstand uitschakelen. 
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Vanaf de iPhone 13 is de nachtstand met alle camera’s aan de achterzijde én die aan 

de voorzijde te gebruiken. Op een iPhone 11 alleen met de 1x-camera en bij een 

iPhone 12 met de 1x-camera, 0,5x-camera en de voorste camera. 

Vanaf de iPhone 12 springt de nachtstand vanzelf aan zodra je bij weinig licht een 

Timelapse vanaf statief opneemt, al krijg je hier verder geen melding van. Daarnaast 

kun je het in de stand Portret gebruiken door over te schakelen naar de 1x-camera op 

het moment dat je een melding krijgt. 

Invloed op het eindresultaat 

Bij het maken van foto’s bij weinig licht en in het donker is het belangrijk dat je 

meerdere opnamen maakt, omdat de slimme software van de camera per foto net 

even andere beslissingen kan nemen. Daardoor zal de ene foto helderder of scherper 

zijn dan een andere foto. Maak er daarom een paar en kies achteraf de beste uit. 

Door op een lichter of donkerder deel van het beeld te tikken oefen je invloed uit op 

het eindresultaat. Want is een foto alsmaar te donker? Tik dan op een donker gebied 

zodat de camera de volgende keer (hopelijk) langer belicht en de foto helderder 

wordt. Of tik op een licht gebied als de foto naar jouw smaak momenteel te licht is. 

Zelf tik ik meestal afwisselend op een licht gebied, donker gebied en iets met een 

gemiddelde helderheid (voor in totaal drie foto’s). Daarna kijk ik wat het beste 

resultaat oplevert. 

Apps voor nachtfoto’s 

Ziet er geen nachtstand op jouw iPhone? Dan bestaan er een aantal apps waarmee je 

met een beetje experimenteren ook best aardige resultaten kunt krijgen. Je maakt er 

zeker niet de prachtige en kleurrijke foto’s mee die automatisch uit de nachtstand van 

recente iPhones komen rollen en daarnaast moet je met een statief werken, maar het 

is in ieder geval iets. Daarnaast zijn deze apps zelfs als er wel een nachtstand op jouw 

iPhone zit ideaal om lekker te experimenteren met fotograferen in het donker, omdat 

je hiermee wel veel invloed op de belichtingstijd hebt. 
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Ook zonder nachtstand krijg je met wat experimenteren aardige nachtfoto’s. 

Slow Shutter Cam 

Slow Shutter Cam van Cogitap Software  (1,99 euro) combineert net als de 

nachtstand van nieuwere iPhones meerdere opnamen tot één foto om een lange 

belichtingstijd te simuleren. Op die manier kun je opnamen maken van enkele 

seconden, tientallen seconden, een minuut, of nog langer. 

Het leuke is dat je dit niet alleen in het donker kunt doen, maar ook overdag. 

Desnoods in de volle zon. Met een gewone camera lukt dat alleen als je dure filters 

gebruikt (alles over ND-filters lees je in mijn eBook Lange sluitertijden met ND-

filters). In dit boek beperk ik mij tot het nachtgedeelte. 

  

https://apps.apple.com/nl/app/slow-shutter-cam/id357404131?mt=8&at=1001lcZD
http://keeskrick.com/product/ebook-lange-sluitertijden-met-nd-filters/
http://keeskrick.com/product/ebook-lange-sluitertijden-met-nd-filters/
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Vanwege de lange belichtingstijden moet je nu wel echt een (mini)statief gebruiken, 

of minstens je telefoon ergens stevig op of tegenaan zetten. Uit de hand fotograferen 

is er echt niet meer bij. Behalve als je creatieve foto’s met bewegingseffecten wilt 

maken, dan is dit een schitterende app om lekker mee te experimenteren. 

Met Slow Shutter Cam kun je op drie verschillende manieren foto’s maken. Je kiest 

welke je gebruikt door links naast de ontspanknop op het diafragma-pictogram te 

tikken. Twee ervan gebruik je in het donker. 

Light Trail 

Met de stand Light Trail leg je lichtsporen vast die veroorzaakt worden door de 

verlichting van zoiets als een passerende auto, trein, tram, of een voorbijvarend schip. 

Alles wat licht geeft en door het beeld beweegt veroorzaakt lichtsporen. Je kunt dus 

ook zelf met een zaklamp sporen maken, figuren tekenen, of een woord in de lucht 

schrijven (of dit door iemand anders laten doen). 

Via drie schuifregelaars bepaal je het effect. Met Light Sensitivity regel je de licht-

gevoeligheid. Bij een lage waarde duurt het langer voordat het spoor duidelijk 

zichtbaar wordt en met een hoge waarde gaat dat aanzienlijk sneller. Wat je kiest is 

vooral afhankelijk van de lichtintensiteit van het onderwerp. Want iets wat veel licht 

geeft zal eerder een helder spoor achterlaten dan een zwakverlicht onderwerp. 

Daarnaast speelt de belichtingstijd een rol en die stel je in met de schuifregelaar 

Shutter Speed. Hoe langer je belicht, hoe meer licht er verzameld wordt. Dat is 

vooral ideaal als een onderwerp redelijk snel door het beeld beweegt. Want dan krijgt 

het geen tijd om op één plek ‘in te branden’. Gaat iets langzaam, blijft het (een tijdje) 

stilstaan, of rijden er bijvoorbeeld continu auto’s voorbij, dan verzamel je steeds meer 

licht op dezelfde plek en raakt het beeld daar sterk overbelicht. 

Tot slot bepaal je met ISO de lichtgevoeligheid van de camera. 
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Met Light Trail leg je lichtsporen vast. 

Low Light 

Zelfs als er zeer weinig licht is weet de app Slow Shutter Cam er nog voldoende van 

te verzamelen om heldere foto’s te maken. Ook nu weer zullen bewegingen vervagen 

en alles wat licht geeft zal een spoor door de foto trekken. 

Met de schuifregelaar Noise Reduction beperk je de hoeveelheid ruis die in de foto 

ontstaat. Experimenteer met verschillende instellingen om te zien wat het beste 

resultaat geeft. Hoe minder licht er is, hoe hoger je de ruisreductie mogelijk moet 

zetten. Met Shutter Speed geef je net als bij de lichtspoorstand een belichtingstijd op 

en met ISO de lichtgevoeligheid. 

 
Met Low Light fotografeer je bij weinig licht. 
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Het water vervaagt en je krijgt mooie reflecties te zien (30 seconden belicht). 

Night Cap Pro 

Er bestaan gigantisch veel zogeheten slow shutter-apps voor de iPhone. Er lijkt jaren 

geleden zelfs een ware explosie van geweest te zijn. Veel van deze apps lijken 

sprekend op elkaar en helaas werken de meeste zeer matig. Ook worden ze amper of 

zelfs helemaal niet meer bijgewerkt. Slow Shutter Cam en Night Cap Pro zijn twee 

positieve uitzonderingen. Ze werken prima én worden regelmatig bijgewerkt. 

Net als Slow Shutter Cam is NightCap Camera van Realtime Dreams Limited (2,99 

euro) een erg handige app. Via een veeg over het scherm in een van de vier richtingen 

pas je snel en eenvoudig de vier belangrijkste instellingen aan. Dat zijn: sluitertijd, 

ISO-waarde, witbalans en scherpstelling. 

https://apps.apple.com/nl/app/nightcap-camera/id754105884?mt=8&at=1001lcZD
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Drie varianten van dezelfde foto zijn samengevoegd tot een HDR-foto. 

Nachtelijke hemel 

Een groot pluspunt van deze app zijn de speciale standen voor het fotograferen van 

de nachtelijke hemel. Als je op het ster-pictogram tikt kun je met ISS mode het 

ruimtestation ISS (International Space Station) fotograferen. Zodra het overkomt 

trekt het een witte streep door de foto vanwege de lange belichting (met het blote oog 

zie je een felle lichtpunt langs de hemel voorbij trekken). Omdat sterren bewegen (ja 

ja, het is de aarde die beweegt) veranderen ook die in korte streepjes, mits je lang 

genoeg belicht. 

Sterrensporen vastleggen gaat nog beter als je kiest voor Star trails mode. Zelf heb 

ik inmiddels vele jaren geleden een iPhone 6 urenlang in deze stand laten staan om 

zeer lange sterrensporen vast te leggen. Je moet wel op een plek zijn waar het goed 

donker is wil dit goed lukken. Zelf zat ik hoog op een berg in Zwitserland. 
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Het is behoorlijk bijzonder dat je deze foto’s gewoon met een iPhone, een app en een 

(mini)statief kunt maken. 

 
Night Cap Camera is ideaal om de nachthemel vast te leggen. 

 
Sterrensporen en een paar passerende vliegtuigen. Belichtingstijd van maar liefst 82 minuten. 

  



Pagina 135 van 175 

 

Nachtfoto’s maken met “gewone” camera-apps 

Met elke camera-app waarin je de belichting handmatig kunt instellen zijn best 

aardige nachtopnamen te maken. Ook nu weer zijn die foto’s niet te vergelijken met 

die van een iPhone met nachtstand. Zo moet je er helemaal zelf voor zorgen dat er 

niets overbelicht raakt, terwijl tegelijkertijd ook donkere gebieden herkenbaar zijn. 

Vanwege dit hoge lichtcontrast is het vrijwel altijd nodig om meerdere opnamen met 

verschillende belichten te maken en daarna met elkaar te combineren, omdat dit nu 

eenmaal niet met één opname lukt. Dus dat wat in de nachtstand volledig automatisch 

gebeurt, moet je nu helaas helemaal zelf doen en dat is best arbeidsintensief. Dat 

neemt niet weg dat je best een aardige nachtfoto kunt maken. Hoe doe je dat dan? 

Standaard verhoogt elke camera-app automatisch de lichtgevoeligheid van de camera, 

zodat je bij weinig licht nog redelijk uit de hand kunt fotograferen. Helaas heeft dit 

als bijeffect dat de fotokwaliteit sterk achteruit holt. Er is dan onder andere veel ruis 

te zien is en kleuren worden valer. Gelukkig kan het ook anders. 

Een eenvoudige truc om mooiere foto’s bij weinig licht te maken is door de sluitertijd 

zo langzaam mogelijk te maken. Want dan kan de lichtgevoeligheid lager blijven en 

wordt de fotokwaliteit hoger. Nadeel is dat je niet meer uit de hand kunt fotograferen. 

Je hebt een (mini)statief nodig, of moet de telefoon ergens op of tegenaan zetten. Ook 

is het minder geschikt voor bewegende onderwerpen, want die komen onscherp 

(vervaagd) op de foto. Dat kan overigens wel mooie (licht)effecten geven. 

Met een iPhone kun je afhankelijk van het model tot maximaal een seconde 

belichten. Dat is zonder de speciale trucs uit te halen van apps zoals Slow Shutter 

Cam om alsnog een langere belichting te simuleren. Alleen kun je in de standaard 

camera-app van een iPhone helaas niet handmatig een belichtingstijd opgeven. 

Daarom heb je een camera-app van derden nodig om nachtopnamen te maken. Zoals 

de apps die ik in hoofdstuk acht heb besproken: Camera+, Pro Camera en ProCam. 
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De werkwijze is vervolgens vrij eenvoudig: 

Verlaag eerst de ISO-waarde naar de laagste waarde die beschikbaar is. Dit verschilt 

per app en per iPhone-model. Bijvoorbeeld ISO 25 of ISO 32 of ISO 50. 

Vervolgens pas je de sluitertijd aan naar het maximum van jouw iPhone, dat is 

(meestal) ½ of ¼ of 1 seconde. 

Tik daarna op het scherm zodat de app automatisch op het onderwerp scherpstelt of 

stel handmatig scherp. Vergrendel de scherpstelling en maak een testfoto. 

Als de foto overbelicht is kies je een kortere sluitertijd. Halveer de tijd bijvoorbeeld. 

Is de foto te donker dan verhoog je de ISO-waarde. Doe dit stapje voor stapje, net 

zolang tot je een foto krijgt die goed belicht is. 

Op deze manier krijg je de hoogste beeldkwaliteit die met een gewone camera-app 

mogelijk is onder deze lichtomstandigheden. Daar zal nog steeds wat ruis in te zien 

zijn, maar wel minder dan wanneer je alles automatisch door de camera laat regelen. 

En nogmaals, als jouw iPhone een speciale nachtstand heeft, krijg je daar nog altijd 

aanzienlijk betere resultaten mee. 

Overigens hebben camera-apps zoals ProCam, ProCamera en Camera+ tegenwoordig 

vaak ook een slow shutter-stand of nachtstand waarmee je kunt experimenteren. 

Werken vanaf statief 

Het is belangrijk om een smartphone zo stevig mogelijk vast te houden om scherpe 

beelden te krijgen. Naarmate er minder licht is en de sluitertijd langer wordt, is dit 

nóg belangrijker. Oók als je een iPhone met nachtstand hebt. 

Vooral zonder nachtstand kun je bij weinig licht het beste steun zoeken. Plaats je 

ellenbogen op een tafel, hek, of laag muurtje. Of druk je schouder tegen een muur. 

Dat soort dingen. Als er niets bruikbaars in de buurt te vinden is kun je altijd nog je 

ellenbogen tegen je borstkas aandrukken en je adem even inhouden op het moment 

dat je afdrukt. 
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Smartphone adapter 

Zodra je met echt lange sluiertijden werkt is stevig vasthouden of ergens tegenaan 

leunen niet meer voldoende. Als jouw iPhone niet over de speciale nachtstand 

beschikt kun je nu gewoon niet meer uit de hand werken en moet je de telefoon 

ergens op of tegenaan zetten. Een (mini)statief gebruiken is nu de beste keuze. Ze 

zijn in allerlei soorten en maten te koop. 

Theoretisch is elk statief geschikt dat je ook voor een traditionele camera gebruikt. 

Aanvullend heb je wel een adapter (telefoonklem) nodig om jouw smartphone erop te 

plaatsen. Want in tegenstelling tot “gewone’ camera’s zit er geen statiefaansluiting 

onderop een telefoon. 

De telefoonhouder schroef je op het statief en daarna klem je de telefoon erin vast. 

Zo’n adapter is compact en neem je makkelijk overal mee naartoe. Een voorbeeld van 

een telefoonhouder is de Caruba UPH-2B. 

 
Via een adapter plaats je de telefoon op een (mini)statief. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_smartphone&r=%2Fnl%2Fp2033255%2Fcaruba-uph-2b-universele-premium-smartphonehouder-zwart
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Ministatief 

Nu is een groot statief niet zo handig als je graag met een smartphone fotografeert. 

Want je maakt niet voor niets foto’s met een telefoon. Je wilt vast geen zwaar statief 

overal mee naartoe slepen. Heb je die toevallig toch al bij je, dan is het natuurlijk wel 

een prima optie. Bijvoorbeeld omdat je ook foto’s met een gewone camera maakt. In 

andere gevallen is het aan te raden om een ministatief te kopen. Die neem je veel 

makkelijker overal mee naartoe. Ze zijn in diverse soorten en maten te koop. 

De Manfrotto Pixi Mini bijvoorbeeld. Een stevig en veelzijdig mini-statief dat je 

makkelijk in je jaszak of je (hand)tas stopt. Op zo’n soort statiefje staat je telefoon 

veilig en stabiel. Daarnaast kun je er ook een gewone (kleine / lichte) camera op 

plaatsen, dus je vangt twee vliegen in één klap. 

Nu heb je met een ministatief natuurlijk wel met een aantal beperkingen te maken. Je 

moet hem namelijk ergens opzetten als je niet alleen vanaf laag bij de grond wilt 

fotograferen. Dus moet je vaak creatief op zoek naar een muurtje, reling, regelkast, 

tafel, stoel, of bankje. 

Meer mogelijkheden he je als je zoiets als een Joby GorillaPod erbij koopt (zoals 

deze of deze). Dit ministatief is niet al te groot en is in meerdere maten en met 

verschillende draaggewichten verkrijgbaar Het heeft drie flexibele poten die je om 

bijvoorbeeld een paal, stang, boomtak, kabel, of een (brug)reling wikkelt. Ook handig 

om je telefoon op een ongelijkmatig oppervlak neer te zetten. 

Op die manier hoef je niet steeds op naar een plat oppervlak. Je hebt alleen iets nodig 

waar je de pootjes omheen kunt wikkelen. Ergens neerzetten kan trouwens ook, dan 

buig je de poten recht. Omdat de poten in allerlei richtingen en vormen zijn te buigen, 

mag dat gerust een schuin of onregelmatig oppervlak zijn. Ook dit statief kun je 

prima gebruiken voor een compact camera, spiegelreflex, of systeemcamera. Let dan 

wel op de maximale belasting. 

  

http://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_&r=%2Fnl%2Fp374994%2Fmanfrotto-pixi-mini-tripod-black
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_statief&r=%2Fnl%2Fp2065645%2Fjoby-gorillapod-1k-kit-zwart-grijs
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_smartphone&r=%2Fnl%2Fp2065685%2Fjoby-gorillapod-3k-kit-zwart-grijs
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Een andere mogelijkheid is een soort combinatie van bovenstaande statieven. Met de 

compacte en lichte Caruba Compactstar51 kun je namelijk zowel dichtbij de grond 

als tot op een hoogte van zo’n vijftig centimeter werken. Dat is nog best een aardige 

werkhoogte. De poten zijn uitschuifbaar en hebben meerdere spreidstanden. Dus je 

kunt de poten korter en langer maken en ze afhankelijk van de ondergrond in een 

andere hoek plaatsen. Ook de middenkolom is verstelbaar. 

 
Een statief hoeft echt niet groot te zijn. (3 Legged Thing Iggy Mini, niet meer te koop) 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_statief&r=%2Fp2298655%2Fcaruba-compactstar51-tafelstatief-zwart
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De buigbare Joby GorillaPod is in diverse maten verkrijgbaar. 

 
Klein genoeg om mee te nemen en toch met een redelijke werkhoogte. 

(Velbon Ultra 353 Mini Q, niet meer te koop) 
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(Velbon Ultra 353 Mini Q, niet meer te koop) 

Voorkom trillingen 

Ook met een (mini)statief is het belangrijk dat je oplet dat de smartphone niet trilt 

tijdens de opname. Tik je op het scherm of gebruik je een volumeknop om de foto te 

maken, dan trilt het toestel mogelijk even een beetje. Waardoor de kans bestaat dat de 

foto alsnog onscherp wordt. 
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Dit kun je op een paar manieren oplossen. Allereerst door de zelfontspanner (timer) 

te gebruiken. Die zit in zowel de standaard camera-app als in de andere camera-apps 

die in dit boek besproken zijn. Omdat er nu eerst wordt afgeteld, zijn trillingen alweer 

weggeëbd tegen de tijd dat de foto wordt gemaakt. 

Wat ook kan is de volumeknop in het snoer van de oordopjes gebruiken. Je kunt dan 

direct afdrukken, zonder zelftimer, omdat je de telefoon niet aanraakt. Let wel op dat 

het snoer niet strak staat, anders kan het alsnog misgaan. 

Tot slot kun je een draadloze afstandsbediening gebruiken die via Bluetooth werk. 

Zoals de Celly Bluetooth Remote Control. Je hoeft dan niet eens in de buurt van jouw 

smartphone te zijn, want hiermee fotografeer je tot op een meter of tien afstand. 

  

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_smartphone&r=%2Fp2836735%2Fcelly-bluetooth-remote-control-universeel-zwart
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10. Foto’s overzetten naar andere apparaten 

Fotograferen met een smartphone is erg leuk, maar je wilt al die mooie foto’s vast 

ook op andere apparaten bekijken en bewerken. Zoals op een tablet of computer. 

Daarnaast is het verstandig om back-ups te hebben. Foto’s overzetten kan op 

meerdere manieren en zelfs volledig automatisch. Wat zijn handige mogelijkheden? 

Het is niet verstandig om je foto’s alleen op je smartphone te bewaren. Want stel dat 

je hem verliest, hij wordt gestolen, of raakt onherstelbaar beschadigd. Dan ben je in 

één klap al je foto’s en video’s kwijt. 

Alleen al om een reservekopie te hebben is het verstandig al jouw beeldmateriaal op 

minimaal één extra apparaat op te slaan en daarnaast liefst ook nog op minimaal één 

externe schijf of ergens in de cloud. Ik wil het hier niet uitgebreid hebben over back-

uptechnieken, maar zorg er altijd voor dat je meerdere kopieën hebt van foto’s, films 

en andere belangrijke bestanden en documenten. 

Iets voorgoed kwijtraken is gebeurd voor je er erg in hebt en dan is er geen weg meer 

terug. Je kunt het maar beter voorkomen en dat kan via simpele voorzorgmaatregelen. 

We lopen een aantal mogelijkheden af om foto’s (en video’s) naar andere apparaten 

over te zetten. 

Fotostream 

Een eenvoudige manier om foto’s die je met een iPhone maakt ook op andere 

apparaten te krijgen is door Fotostream te gebruiken. Zodra je het inschakelt worden 

nieuwe foto’s automatisch geüpload naar jouw online iCloud-opslagruimte bij Apple. 

Foto’s die je met een iPhone maakt verschijnen dan automatisch op je iPad en foto’s 

die je met deze iPad maakt komen tevoorschijn op jouw iPhone. Het werkt dus beide 

kanten op. Fotostream is ook beschikbaar voor je Mac, op een Windows-computer 

moet je eerst ‘iCloud voor Windows’ installeren vanuit de Microsoft Store. 

Fotostream inschakelen op een iPhone of iPad doe je via de instellingen-app. Ga naar 

Foto’s en zet Mijn fotostream aan. Je moet wel eerst iCloud inschakelen, jouw 

gratis online opslagruimte bij Apple, om hiervan gebruik te maken. 
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In Fotostream wordt alleen beeldmateriaal van de afgelopen dertig dagen bewaard. 

Het is daarmee geen vervanging van een back-up en ook geen archief van al je foto’s 

en video’s. 

 

 
Dankzij Fotostream verschijnen foto’s en video’s vanzelf op jouw andere apparaten. 

iCloud 

Wil je alle foto’s en video’s online bewaren zodat je er altijd en overal bij kunt? 

Schakel dan iCloud-foto’s in. Dit heeft wel een paar consequenties. Allereerst krijg je 

van Apple vijf gigabyte aan gratis opslag. Daarin worden onder andere de back-ups 

van je iPhone en iPad bewaard en als onderdeel daarvan ook alle foto’s en films die 

in de Filmrol op de betreffende apparaten staan. Dus als je regelmatig fotografeert zit 

die vijf gigabyte snel vol. Wel kun je per apparaat aangeven wat je wel en niet in 

iCloud bewaart, dus heb je er wel invloed op. 
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Schakel je iCloud-fotobibliotheek in, dan heb je veel extra ruimte in iCloud nodig om 

alle foto’s en video’s die nu nog lokaal op jouw iPhone staan in de cloud op te slaan. 

De kans is groot dat je extra ruimte moet bijkopen en daar betaal je een vast bedrag 

per maand of jaar voor. 

Inschakelen doe je via de instellingen-app: Foto’s en dan iCloud-foto’s. Ook nu 

worden foto’s en video’s automatisch geüpload, ditmaal je volledige bibliotheek. 

Zodra je iCloud-foto’s hebt ingeschakeld kun je ervoor kiezen om de originele 

beeldbestanden op jouw eigen iPhone te laten staan (Download en bewaar 

originelen), of ze te vervangen door geoptimaliseerde (lees: sterk verkleinde) versies 

(Optimaliseer iPhone-opslag). Dit laatste bespaart veel ruimte en kan handig zijn als 

je een iPhone met weinig vrij geheugen hebt. Foto’s op origineel formaat moeten dan 

wel eerst uit iCloud worden opgehaald als je er iets mee wilt gaan doen. 

Dropbox, Google Drive, OneDrive 

Behalve iCloud bestaan er nog meer online-opslagdiensten. Het grote voordeel is dat 

ze smartphone-onafhankelijk zijn. Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive 

hebben allemaal een mooie app voor jouw smartphone, zodat je eenvoudig bestanden 

kunt uitwisselen. Aanvullend installeer je op je computer een gratis programma zodat 

je er ook daar makkelijk bij kunt. 

Wat heeft dit te maken met foto’s? Nou, al deze apps kunnen de foto’s en video’s die 

jij maakt automatisch opslaan in jouw online opslagruimte. Je hoeft het alleen maar 

even aan te zetten via de instellingen van de betreffende app. Bedenk wel voor jezelf 

waar jij jouw foto’s en video’s het liefst wilt hebben, want om ze zowel in iCloud als 

Dropbox als Google Drive als OneDrive op te slaan is ook weer wat overdreven. 
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Foto’s en films automatisch uploaden kan met Dropbox of een andere cloud-dienst. 

Usb-kabel en Windows-schijf 

Een meer traditionele manier die perfect werkt maar die je handmatig moet uitvoeren 

is een iPhone via een kabeltje met de computer verbinden. Op het scherm van de 

telefoon krijg je de vraag of je deze computer toegang tot de telefoon wilt geven. Een 

beveiligingsmaatregel, zodat onbevoegden niet zomaar jouw vergrendelde telefoon 

kunnen uitlezen. Ontgrendel je telefoon om deze melding te zien. 

Na het geven van toestemming verschijnt de telefoon als extra apparaat (schijf) in het 

programma Windows Verkenner onder het kopje Deze pc. Je herkent de juiste schijf 

aan de naam die je aan de telefoon hebt gegeven of die er automatisch aan is 

toegekend, zoals Apple iPhone. Bekijk de schijf in Windows Verkenner en blader 

naar de map Internal Storage en vervolgens naar DCIM. Hieronder zie je één of 

meer mappen waarin alle foto’s en filmpjes staan van jouw iPhone. Vanaf hier kun je 

ze eenvoudig van je iPhone naar bijvoorbeeld een lokale map op jouw computer 

kopiëren of eventueel verplaatsen. 
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Let op dat als jouw iPhone gebruik maakt van de nieuwe bestandsformaten HEIF en 

HEVC je in de instellingen-app bij het onderdeel Foto’s de optie Zet over naar Mac 

of pc op Automatisch moet zetten in plaats van Behoud originelen, als je ze als 

“gewone” jpg-bestanden en mov-video’s naar jouw computer wilt overzetten (zie 

hoofdstuk zes). 
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11. Foto’s en video’s bewerken 

Jouw smartphone levert fraaie beelden af, maar door ze te bewerken valt er meer uit 

het beeldmateriaal te halen. Denk aan het verbeteren van belichting en kleur, het 

wegpoetsen van iets dat storend in beeld staat, het rechtzetten van de horizon, of het 

maken van een mooiere uitsnede. 

Foto’s en video’s bewerken kan al meteen met de app Foto’s die standaard op jouw 

iPhone staat. Hiermee heb je misschien al meer dan voldoende mogelijkheden om het 

beeldmateriaal flink op te knappen. Zo niet dan bestaan er tal van apps in de App 

Store waarmee je ze tot in de puntjes kunt bewerken. In dit boek bespreek ik in dit 

kader alleen nog de fotobewerker Snapseed van Google. Een zeer uitgebreide app die 

ook nog eens volledig gratis is. 

Bewerken met de app Foto’s 

Met de app Foto’s die standaard op jouw iPhone zit kun je zowel foto’s als video’s 

bewerken. Vanwege de leesbaarheid spreek ik vanaf nu over foto’s maar werkt het 

dus ook voor video’s, tenzij anders aangegeven. Zodra je een foto bekijkt tik je op 

Wijzig. Vervolgens kun je allerlei aanpassingen aan de belichting en de kleuren 

doen, een scheve foto netjes rechtzetten, een uitsnede maken, de beeldverhouding 

veranderen, een foto roteren en nog veel meer. 

Bijzonder is dat aanpassingen die je op een iPhone of iPad aanbrengt niet-destructief 

zijn zoals dat zo mooi heet. Wat betekent dit? Elke wijziging kun je naderhand weer 

bijwerken of zelfs ongedaan maken zonder er ook maar een spoortje van achter te 

laten. Gewoon door op een later tijdstip opnieuw voor Wijzig te kiezen en verder te 

gaan met bewerken. Of ze dus weer terug te draaien. Op een iPhone worden de 

wijzigingen namelijk los van het beeldmateriaal bewaard, waardoor het originele 

fotobestand intact blijft. 

Op nieuwere toestellen kun je het kleurenfilter dat je tijdens het fotograferen hebt 

aangebracht achteraf veranderen of weer weghalen. Heb je een andere beelduitsnede 

zoals 1:1 of 16:9 ingesteld? Naderhand kan dit veranderd worden via het uitsnede-

gereedschap en kun je zelfs terugkeren naar het volledige 4:3 beeld! 
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Heb je eerder een foto bewerkt en wil je terug naar het origineel? Dan hoef je niet 

elke bewerking stuk voor stuk terug te draaien. Tik op Bewerk en daarna op het rode 

Herstel om in één keer alle bewerkingen te verwijderen. 

 
Met de app Foto’s op een iPhone bewerk je niet-destructief. 

Welke soorten bewerkingen kun je met de app Foto’s aanbrengen? Zodra je op 

Wijzig tikt verschijnen twee groepjes pictogrammen. Helemaal rechts (liggende 

stand) of onderaan (telefoon rechtop) zie je drie pictogrammen waarmee je het soort 

bewerking uitkiest. Dat zijn een draaiknopje, een filterpictogram en een 

uitsnedepictogram. 

Bewerk je een Live Foto, video, film, timelapse, slow motion-film, of een foto die in 

de stand Portret is gemaakt? Dan is er nog een extra pictogram voor bewerkingen 

die bij deze specifieke camerastand horen, zoals het scherptediepte-effect en de 

belichtingsstijlen van een portretfoto. Deze mogelijkheden zijn eerder besproken in 

de betreffende hoofdstukken. 

Beeldbewerkingen 

Zodra je het draaiknopje kiest zie je ernaast of erboven een rij gereedschappen 

waarmee je het beeld tot in de kleinste details kunt bewerken. Telkens als je een 

pictogram uitkiest door erop te tikken zie je onder de foto de naam van de bewerking 

zodat je weet wat je kunt verwachten. 
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Tik als je de telefoon in de liggende stand houdt eventueel op de dubbele pijl 

bovenaan het scherm om de foto groter en in meer detail te bekijken. Dat maakt 

nauwkeurig bewerken net even wat makkelijker. 

De eerste bewerking heet Automatisch (toverstaf). Hiermee laat je de foto volledig 

automatisch optimaliseren. Je hoeft dan niet zelf te bedenken hoe je het beeld zo 

mooi mogelijk maakt met de overige gereedschappen. Hoewel alles automatisch gaat 

heb je er nog steeds grip op omdat er een schuifbalkje is waarmee je het effect naar 

smaak kunt bijstellen. 

Automatisch is niet alleen handig als je de foto niet zelf wilt bewerken, je kunt het 

ook gebruiken als startpunt waarna je een aantal andere gereedschappen gebruikt om 

de foto verder te verfijnen. Superhandig is dat je per bewerking ziet of en zo ja hoe 

sterk je het hebt aangebracht aan de cirkel rondom het betreffende pictogram. Zodra 

je het gereedschap Automatisch gebruikt zie je daar geen cirkeltje omheen, maar wel 

om alle andere gereedschappen die hiermee automatisch zijn ingeregeld. Je ziet daar-

door meteen wat er allemaal is veranderd en kunt van daaruit verder werken om de 

foto te finetunen. 

Tik je op een pictogram om een bepaald gereedschap te selecteren, dan kun je er 

nogmaals op tikken om alleen deze ene bewerking uit en weer aan te zetten. Zo zie je 

goed het verschil voor en na deze specifieke bewerking. Elk gereedschap kun je 

selectief uit- en weer inschakelen. 

Wat ook kan is een tik op het beeld geven om de originele, onbewerkte foto te zien en 

daarna tik je opnieuw om terug te keren naar de versie zoals je hem tot nu toe hebt 

bewerkt. Zo kun je een goede inschatting maken of je op de goede weg bent. Hiermee 

schakel je de bewerkingen dus niet uit, je bekijkt alleen maar tijdelijk het originele, 

onbewerkte beeld. 
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Aan elk pictogram zie je of eraan gesleuteld is. 

Over Automatisch hebben we het inmiddels uitgebreid gehad, maar wat doen al die 

andere gereedschappen uit dit bewerkingsonderdeel? 

Met Belichting maak je de volledige foto lichter of donkerder. Daarmee lijkt het op 

wat je tijdens het fotograferen doet door na een tik op het scherm het zonnetje te 

verslepen, of door de nieuwe belichtingsregelaar te gebruiken. Alleen verander je het 

nu dus achteraf. 

Via Helderheid (Ying Yang-pictogram, alleen bij foto’s) licht je het beeld op een 

subtielere manier op. Wat licht is wordt iets donkerder en wat donker is wordt lichter 

gemaakt, zodat ze beter in balans zijn. Het lijkt daarmee veel op een HDR-effect. Wat 

ook kan is de donkerde delen juist extra donker maken en wat licht is nog lichter. 

Om lichte en donkere fotodelen los van elkaar te verbeteren gebruik je Licht en 

Donker. Dat is ideaal als ze beide om een andere bewerking vragen, of als alleen één 

van beide aangepast hoeft te worden en je de rest van de foto met rust wilt laten. Je 

maakt er bijvoorbeeld een te felle lucht mooier mee, of verhoogt de zichtbaarheid van 

een donker landschap. 

Via Contrast stel je het contrast in tussen licht en donker in door ze dichter bij elkaar 

te brengen of juist verder uit elkaar te trekken. Hiermee vlak je een foto af of versterk 

je het contrast voor meer dramatiek. 
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Dan is er nog een tweede bewerking genaamd Helderheid (pictogram van een 

zonnetje). Dit lijkt op Belichting maar werkt een stuk minder agressief. 

Met Zwartpunt bepaal je hoe donker het donkerste deel van de foto is. Stel dat dit 

grijs is, dan verlaag je het zwartpunt tot het alsnog zwart is. Andersom verhoog je het 

zwartpunt als je ze te duister vindt. 

Via Verzadiging regel je de kleurverzadiging of tover je een foto om in zwart-wit. 

Levendigheid doet ongeveer hetzelfde maar subtieler, waardoor je dit vaak beter 

kunt gebruiken. Huidtinten worden grotendeels met rust gelaten, waardoor het ideaal 

is voor portretfoto’s 

Gebruik Warmte om een foto op te warmen (geler maken) of af te koelen (blauwer). 

Je kunt er ook een kleurzweem mee neutraliseren als de foto te geel of te blauw is. Je 

kunt het een beetje vergelijken met de witbalansregelaar van een camera. 

Aanvullend kun je met Tint een groene of paarse kleurzweem corrigeren of aan-

brengen. 

Gebruik Scherpte om het beeld te verscherpen zodat details en contouren er beter 

uitspringen, of verlaag de scherpte voor een zachtere beeldweergave. 

Met Definitie verhoog je microdetails waardoor de foto scherper oogt en de 

detaillering toe lijkt te nemen. Het is een subtielere manier van verscherpen die je 

meestal aanvullend gebruikt. 

Via Ruisonderdrukking werk je overtollige beeldruis weg bij foto’s die met een 

hoge ISO-waarde zijn gemaakt om een “schonere” foto te krijgen. 

Tot slot gebruik je Vignet om vignettering weg te werken of juist aan te brengen. 

Voeg je een vignet toe dan krijgt de foto donkere hoeken en beeldranden. Normaal is 

dat een onvolkomenheid van de lens die je wilt wegwerken, maar het wordt ook vaak 

gebruikt om de foto te verfraaien (creatieve redenen dus). 
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Filters 

Via de tweede bewerkingsgroep breng je de overbekende kleurfilters aan. Vandaar 

dat het pictogram net als in de camera-app uit drie overlappende bolletjes bestaat. We 

hebben het er vaker over gehad, je kunt hier een leuk filter uitkiezen en de sterkte 

aanpassen. Daarnaast kun je op een recente iPhone een filter dat je tijdens het 

fotograferen hebt toegevoegd veranderen of weer uitschakelen. 

 
Filters kun je vooraf én achteraf aanbrengen, veranderen en weer weghalen. 

Beelduitsnede 

Met het derde en laatste pictogram kun je een foto bijsnijden, rechtzetten en het 

perspectief veranderen. 

 
Rechtzetten, verticaal en horizontaal perspectief veranderen. 
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Het eerste pictogram uit deze groep, een bolletje met een horizontale streep erdoor, 

gebruik je om een foto netjes waterpas te zetten of expres schuin te maken. Met het 

tweede gereedschap (wit vlak met verticale streep) corrigeer je het verticale 

perspectief. Richt je de camera schuin omhoog of omlaag, dan lopen lijnen die in het 

echt kaarsrecht zijn ineens schuin door het beeld. Een gebouw of toren lijkt dan “om 

te vallen”. Met dit gereedschap zet je het weer netjes rechtop. 

Het derde gereedschap (wit vlak met horizontale streep) corrigeert het horizontale 

perspectief. Heb je de telefoon naar links of rechts gericht tijdens het fotograferen in 

plaats van recht op zoiets als een gevel, dan komt een gebouw, de weg, of een 

stoeprand hiermee alsnog recht in beeld te staan (parallel aan de fotorand). 

Langs de bovenste schermrand zie je pictogrammen om een foto horizontaal te 

spiegelen, in stappen van negentig graden te kantelen, of de beeldverhouding te 

veranderen. Je kunt kiezen uit standaard beeldverhoudingen zoals 16:9, 3:2 en 

vierkant, maar ook voor een vrije vorm zonder vaste beeldverhouding. 

 
Spiegelen, roteren en de beeldverhouding aanpassen. 

Het beeld bijsnijden doe je door hoekpunten of randen van de foto te verplaatsen. 

Versleep het beeld om te bepalen welk deel van de foto zichtbaar blijft binnen de 

uitsnede en wat er wegvalt. Wisselen tussen een staande en liggende foto kan via de 

twee grijze rechthoekjes naast of onder de foto. 
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Met het pennetje voeg je markeringen (annotaties) aan het beeld toe via allerlei 

soorten stiften, pennen en potloden in diverse kleuren (alleen bij foto’s). Tekst, een 

handtekening, tekstballonnen, vormen, lijnen en (rechte en gekromde) pijlen 

toevoegen kan ook. Of plaats een vergrootglas op het scherm waarmee je een zelf te 

kiezen deel van het beeld (blauwe bolletje) met een vergroting naar keuze (groene 

bolletje) accentueert. Via de pijltjes bovenaan draai je bewerkingen stapsgewijs terug 

of brengt ze opnieuw aan. 

 
Allerlei soorten markeringen zijn mogelijk. 

Snapseed 

Snapseed is een populaire en veelzijdige fotobewerker van Google. Het is volledig 

gratis en je installeert de app in een paar tellen vanuit de App Store. Zodra je de app 

start tik je op het scherm om een foto te openen. Vervolgens maak je een keuze uit de 

drie hoofdonderdelen. 

Standaard is Looks geselecteerd. In dit onderdeel zie je een rijt filters waarmee je de 

foto op eenvoudige wijze een bepaald kleureffect geeft. Het derde en laatste onder-

deel Exporteren gebruik je zodra je klaar bent met bewerken om het eindresultaat op 

te slaan, daarover straks meer. 

  

https://itunes.apple.com/nl/app/snapseed/id439438619?mt=8
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Het belangrijkste onderdeel van Snapseed is het tweede onderdeel genaamd Tools. 

Zodra je hierop tikt krijg je een scherm vol bruikbare gereedschappen te zien. We 

lopen de belangrijkste af. 

 
Kies Tools om de foto tot in de puntjes te bewerken. 
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De vele gereedschappen van het onderdeel Tools 

(de lijst loopt onderaan nog een stukje door). 

Afstellen 

Met het gereedschap Afstellen verfraai je de belichting en de kleuren. Belangrijk is 

dat zodra je op Afstellen hebt getikt je de gewenste bewerking aangeeft, want dat zijn 

er meerdere. Dit kun je op twee manieren doen. 

De eerste manier is door op het pictogram van de schuifjes te tikken. De andere 

manier door verticaal over de foto te vegen. In beide gevallen krijg je een rijtje met 

bewerkingen te zien. Bij de andere gereedschappen uit het onderdeel Tools werkt het 

op precies dezelfde manier. 
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Kies bijvoorbeeld voor Helderheid. Hiermee maak je de volledige foto lichter of 

donkerder. Nadat je verticaal hebt geveegd om deze bewerking uit te kiezen, veeg je 

horizontaal om de bewerking aan te brengen en te doseren. Hoe verder je opzij veegt, 

hoe sterker je de foto aanpast. 

Zodra de helderheid naar wens is gebruik je eventueel aanvullend de bewerking 

Hooglichten om alleen de lichte delen van de foto te verbeteren en/of Schaduw om 

dit met de donkere gebieden te doen. De lichte en de donkere gebieden kun je dus 

volledig onafhankelijk van elkaar optimaliseren. Dat is onder andere nodig bij een 

felle lucht of als ergens diepe schaduwen te zien zijn. 

Andere bewerkingen die je hier vindt zijn het verbeteren van het Contrast en het 

verhogen of verlagen van de Verzadiging. Met Warmte geef je de foto een warmere 

of koelere uitstraling. Via Sfeer beïnvloed je de balans tussen de lichte en de donkere 

delen van de foto en dit heeft wel wat weg van een HDR-bewerking, maar dan zonder 

dat je meerdere foto’s combineert. 

Speel vooral met de diverse bewerkingen en spring een paar keer heen en weer om 

alles optimaal af te stellen tot de foto helemaal naar wens is. 

Bewaren of ongedaan maken 

Wil je zien of deze aanpassingen een verbetering zijn? Druk je vinger op het picto-

gram van de rechthoek met een verticale streep middenin (rechts bovenin als je de 

telefoon rechtop houdt) en je ziet tijdelijk de originele onbewerkte foto. 

Tevreden met het resultaat? Tik onderin het scherm op het vinkje om (alleen) de aan-

passingen van dit gereedschap te accepteren. Of tik op het kruisje om het ongedaan te 

maken. Dit werkt allemaal hetzelfde met de gereedschappen hieronder. 

Details 

Een beetje extra verscherping laat allerlei fijne details in een foto er extra goed 

uitspringen. Via Tools en daarna Details kan dit op twee manieren. Met Structuur 

worden alle microdetails aangescherpt, dat zijn de kleinste details, waardoor de foto 

een stuk gedetailleerder lijkt. Met Scherper maken verscherp je de volledige foto. 
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Witbalans 

Het gereedschap Witbalans (nog steeds onder Tools) gebruik je als de kleuren niet 

helemaal kloppen. Denk aan een sneeuwlandschap dat er blauwig uitziet of een foto 

in een restaurant met een oranje kleurzweem. Kies Temperatuur en veeg bij een te 

blauwe foto naar rechts om de foto warmer te maken, of veeg naar links als de foto te 

oranje is om hem af te koelen. Met Tint varieer je de kleur tussen magenta en groen. 

Beide zijn ook prima te gebruiken om een creatieve kleurzweem toe te voegen. 

Bijsnijden 

Wil je de foto bijsnijden omdat er bijvoorbeeld een halve arm of een prullenbak langs 

een fotorand is te zien? Of wil je de beeldverhouding veranderen, zoals van een 

rechthoekige foto een vierkant exemplaar maken? 

Kies dan onder Tools voor Bijsnijden. Sleep vervolgens met een vinger vanuit een 

hoekpunt of een zijkant om de foto bij te snijden. Standaard blijft de beeldverhouding 

behouden. Onderin het scherm kun je voor een andere beeldverhouding kiezen. Zoals 

Vierkant of 3:2 of 16:9. Kies Vrij om naar eigen inzicht in het beeld te snijden. Je 

bent dan niet beperkt tot een vaste beeldverhouding. 

Roteren en perspectief 

Dankzij sensoren in de telefoon staan foto’s zelden ondersteboven of op z’n kant. 

Toch gaat het soms fout en dan zet je met Draaien (onder Tools) de foto alsnog 

netjes rechtop. Via een tik op het pictogram van de cirkelvormige pijl draai je de foto 

in stappen van negentig graden. Staat de horizon scheef? Veeg horizontaal over de 

foto om hem te draaien tot alles netjes waterpas staat. Het beeld spiegelen kan via het 

pictogram van twee driehoekjes die naar een verticale streep wijzen. Door spiegelen 

en roteren te combineren kun je hier letterlijk alle kanten mee op. 

Tools en dan Perspectief gebruik je in speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld als je 

een gebouw fotografeert en achteraf merkt dat de muren schots en scheef staan. Dan 

kun je met deze bewerking het horizontale en verticale perspectief corrigeren, de foto 

roteren en schalen, of het perspectief volledig handmatig corrigeren. 
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Lokaal bewerken 

Soms hoeft niet de hele foto aangepast te worden, maar alleen een stukje. Dat kan 

door bij Tools te kiezen voor Selectief. Het idee is dat je op de betreffende plek tikt 

om daar een markering te plaatsen. Gebruik vervolgens twee vingers op dezelfde 

manier als waarmee je normaalgesproken op een foto in- en uitzoomt om de selectie 

de gewenste grootte te geven. Het gebied dat je op het punt staat aan te passen kleurt 

tijdelijk rood. 

Veeg daarna verticaal om de gewenste bewerking uit te kiezen (Helderheid, 

Contrast, Verzadiging, of Structuur) en vervolgens horizontaal om de sterkte te 

regelen. Staat de markering niet helemaal op de goede plek? Dan versleep je hem. 

Ook de grootte is op elk moment nog aan te passen. 

Je kunt verschillende gebieden volledig onafhankelijk van elkaar bewerken door 

meerdere van dit soort punten aan te brengen via het plusteken. Tik erop zodat het 

blauw kleurt en tik daarna op de plek die je wilt aanpassen. 

Een andere methode om een lokale bewerking aan te brengen is via Tools, Penseel. 

Ditmaal kies je eerst een bewerking, stelt de sterkte in en schildert daarna met een 

vinger de bewerking op de foto alsof het een kwast is. Door met twee vingers in of uit 

te zoomen bepaal je de grootte van het gebied dat je met je vingertop aanpast (de 

penseelgrootte). 

Vlekjes wegwerken 

Zit er een oneffenheid in de foto? Zoals een blikje of een prop op de vloer? Een 

lelijke vlek op de muur? Ga in dat geval naar Tools, kies Egaliseren en veeg over de 

oneffenheid om het weg te toveren. Zoom uit (verkleinen) om kleine vlekjes weg te 

halen en zoom in (vergroten) om grotere voorwerpen weg te poetsen. 

Gaat het om een portretfoto? Maak er een glamourfoto van door bij Tools te kiezen 

voor Portret. Het gezicht wordt automatisch gedetecteerd. Kies Heldere ogen om 

alleen de ogen aan te passen, met Gezichtsspotlight maak je het gezicht helderder, 

terwijl Gladde huid de huid egaliseert. Kies je bij Tools voor Hoofdpose, dan ga je 
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nog een flinke stap verder, want hiermee verander je de stand van het gezicht, pas je 

de grootte van de pupillen aan, of tover je een (milde) lach op iemands gezicht. 

Effecten 

Tools kent een aantal interessante filtereffecten. Zoals Glamour Glow, Drama, 

Vintage, Retrolux, Korrelige film en Zwart-wit. Daarnaast kun je donkere randen 

toevoegen via Vignettering, eigen teksten op een foto zetten met Tekst, of een 

fotokader toevoegen via Frames. 

Met Focuseffect vervaag je een deel van de foto, waardoor de aandacht nog meer op 

het scherpe deel komt te liggen. Gebruik eerst twee vingers om met een cirkel of 

ovaal het gewenste gebied te selecteren. Veeg daarna verticaal en horizontaal om 

onder meer de sterkte van de vervaging en de breedte van het overgangsgebied naar 

wens in te stellen. De selectie kun je aanpassen of verschuiven door twee vingers te 

gebruiken. 

Een ander leuke functie is Dubbele belichting waarmee je een tweede foto bovenop 

de huidige foto plaatst. Verander de transparantie tot je een fraai dubbelbeeld ziet. 

Aanpassingen aanpassen 

In principe gebruik je Tools-gereedschappen zoals Afstellen en Bijsnijden één keer 

per foto. Toch kan het gebeuren dat je daarnet een gereedschap hebt gebruikt, maar 

nu bedenkt dat je de bewerking liever op een andere manier had gedaan. Ga dan 

liever niet opnieuw via Tools naar dat gereedschap toe, want dan stapel je een nieuwe 

bewerking bovenop de eerste aanpassing. 

Tik in plaats daarvan op het beginscherm waar je onderaan de drie onderdelen Looks, 

Tools en Exporteren ziet op het pictogram van het stapeltje met de kromme pijl en 

kies Bewerkingen bekijken. Je ziet nu een lijst van alle gereedschappen uit Tools 

die je in deze foto hebt gebruikt. 
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Een lijst met alle toegepaste gereedschappen. 

Tik in de lijst op de bewerking die je wilt veranderen. Links ervan verschijnen een 

aantal opties. Kies voor het pictogram van de schuifjes. Het betreffende gereedschap 

opent nu opnieuw, maar ditmaal hebben de bewerkingen exact de waarden waarop jij 

ze daarnet hebt ingesteld. Kortom, je past nu jouw eerdere bewerking aan, in plaats 

van dat je een volledig nieuwe bovenop de eerste plaatst. 

Op deze manier zijn alle eerdere bewerkingen naar eigen inzicht aan te passen. 

Weghalen kan ook, door in het lijstje een bewerking aan te tikken en op het 

pictogram van de prullenbak te tikken. 
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Het middelste pictogram, een vierkantje met een penseel erop, gebruik je om deze 

specifieke bewerking alleen plaatselijk aan te brengen. Tik erop en schilder daarna 

met je vinger over het gebied waar deze bewerking betrekking op heeft. Bijvoorbeeld 

één object of alleen de lucht of alleen de zee. Dit heet een masker. Op de rest van de 

foto heeft deze bewerking namelijk geen enkel effect. 

Lastig te zien waar je schildert en waar niet? Tik op het oogje en het krijgt een rode 

markeringskleur. Tik op het zwart-witte vierkantje met een zwart-witte cirkel erop 

om het masker om te draaien als je de selectie wilt omkeren. Pas eventueel de 

dekking aan met de twee pijltjes om een bewerking gedoseerd aan te brengen. 

Dankzij het toevoegen van een masker kun je nagenoeg alle onderdelen uit Tools ook 

voor een stukje van het beeld gebruiken in plaats van de complete foto. Je gebruikt 

zoiets als Aanpassingen bijvoorbeeld twee keer: één keer voor de lucht en één keer 

voor het landschap, elk met een eigen masker, omdat ze vaak om ietwat verschillende 

bewerkingen vragen. 

Opslaan 

Ben je klaar met bewerken? Tik rechts onderin het hoofdscherm van Snapseed op het 

derde onderdeel genaamd Exporteren. Kies je Opslaan, dan kun je de aangebrachte 

wijzigingen later eenvoudig opnieuw aanpassen omdat ze niet definitief op de foto 

zijn aangebracht. Net als wanneer je een foto via de app Foto’s bewerkt dus. Of je 

maakt een kopie met ook weer bewerkbare aanpassingen via Een kopie opslaan. Met 

Exporteren sla je een kopie op waarbij de wijzigingen ditmaal wél definitief zijn. Je 

gebruikt het onder andere als je de jpg-foto ergens voor wilt gaan gebruiken. Zoals 

plaatsen op een website of delen met anderen. 
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12. Fotograferen in RAW 

Een foto die je met een smartphone maakt wordt normaalgesproken opgeslagen als 

een jpg- of heif-bestand. Dat fotobestand kun je direct bekijken, bewerken, printen, of 

delen met anderen. Wat ook kan is fotograferen in raw, een totaal ander formaat dat 

voor veel extra veel bewerkingsmogelijkheden zorgt. 

Een raw-bestand is geen kant-en-klare foto die je meteen op je scherm kunt bekijken. 

Het is een bestand waarin alles wat de beeldsensor van de camera heeft vastgelegd zit 

opgeslagen, maar dan wel in een ruwe, nagenoeg onbewerkte vorm. 

Zie een jpg/heif-bestand als een overheerlijke pizza die je meteen opeet. Terwijl in 

een raw-bestand alleen nog maar de losse ingrediënten zitten waarmee je zelf je 

ideale pizza samenstelt. Wat is hier het voordeel van? Een kant-en-klare pizza smaakt 

zoals hij smaakt. Daar is weinig aan te veranderen. Je kunt er hooguit iets aan toe-

voegen, zoals een snufje zout of wat peper. Of wat champignons er vanaf plukken als 

je die niet lust, al blijft de pizza er wel een beetje naar smaken. 

Hierdoor ben je beperkt in wat je nog aan jouw pizza kunt veranderen. Terwijl als je 

de ingrediënten los voor je hebt liggen, je een pizza kunt samenstellen die volledig 

naar jouw smaak is. Je hebt immers veel meer keuzemogelijkheden. Nu gaat deze 

vergelijking ook weer niet helemaal op, het is alleen bedoeld om je een idee te geven 

van het grote verschil tussen jpg/heif en raw. 

Als je een jpg/heif-bestand bewerkt kun je bijvoorbeeld de belichting of de kleuren 

verbeteren, alleen ben je beperkt in hoever je hiermee kunt gaan omdat het al een 

kant-en-klare foto is. Zodra je het beeld te sterk bewerkt ga je dat zien en holt de 

beeldkwaliteit achteruit. Bewerk je een raw-bestand, dan zijn er meer mogelijkheden 

om jouw foto zo mooi mogelijk te maken. Zo kan de belichting beter gecorrigeerd 

worden en ook zijn er meer mogelijkheden om kleuren te verbeteren of een 

kleurzwemen weg te toveren. 
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Vooral omdat je van de originele data van de beeldsensor uitgaat en niet van een al 

door de telefoon bewerkte jpg/heif-foto. Aan een raw-bestand kun je echt aanzienlijk 

meer sleutelen en de beeldkwaliteit zal flink hoger zijn dan wanneer je met een 

jpg/heif-bestand start. Zo haal je dus het maximale uit jouw telefooncamera. 

Zodra je een raw-bestand hebt bewerkt laat je daar een jpg/heif-bestand van maken. 

Want je wilt de foto natuurlijk wel op een normale manier kunnen bekijken, printen 

en delen. Een raw-bestand is alleen in een fotobewerker te openen. Verder kun je er 

weinig mee. Zodra je in raw fotografeert, is er daarom altijd een extra stap nodig. Je 

moet het bewerken. 

 
Een bewerkt raw-bestand. 
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Het leuke van raw is dat bewerkingen niet-destructief zijn. Het originele beeld-

materiaal blijft intact, waardoor je wijzigingen oneindig vaak kunt bijstellen en weer 

mag weghalen. Dat zorgt voor enorm veel bewerkingsvrijheid. Raw is niet voor niets 

al jarenlang op spiegelreflexen, systeemcamera’s en premium compact camera’s te 

vinden. En nu dus ook op bepaalde iPhone-modellen. Dat jpg/heif-bestanden ook 

niet-destructief bewerkt kunnen worden geldt alleen voor een iPhone (of iPad) en is 

daarmee een uitzondering. Normaliter geldt het alleen voor raw-bestanden. 

Fotograferen in ProRaw 

Sinds enige tijd kun je met een iPhone in raw fotograferen, namelijk met een iPhone 

12 of iPhone 13 of nieuwer, maar alleen met het Pro of Pro Max model. Speciaal 

hiervoor heeft Apple het zogeheten ProRaw formaat bedacht. Dit is gebaseerd op 

“gewone raw” maar wordt verrijkt met veel extra beeldinformatie van onder andere 

de camera-software, Slimme HDR en de nachtstand. 

Daarnaast ziet het er al meteen prima uit in bijvoorbeeld de app Foto’s (ongeveer 

hetzelfde als wanneer je een goed geslaagde jpg/heif-foto maakt) en hoef je het dus 

niet per se te bewerken als je er tevreden mee bent. Je mag een ProRaw-bestand 

gerust uitvoerig bewerken, maar het hoeft dus niet per se. Terwijl dat bij gewone raw-

bestanden juist wel altijd moet. ProRaw-bestanden zijn vanwege de extra beeld-

informatie wel ongeveer tien keer groter dan jpg/-heif-bestanden en ze hebben .dng 

als achtervoegsel. 

Een ProRaw-bestand kun je gewoon met de app Foto’s bewerken en je hebt dezelfde 

bewerkingsmogelijkheden als met jpg/heif-foto’s. Daarnaast zijn er fotobewerkers in 

de App Store en programma’s voor op je computer waarmee dit kan. Houd er wel 

rekening mee dat bewerken het beste lukt met een app of programma dat behalve met 

gewone dng-bestanden ook met het speciale Apple ProRaw kan omgaan. Want alleen 

dan profiteer je van de extra iPhone-beeldinformatie. 
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Alle camera’s van genoemde iPhones kunnen in ProRaw fotograferen. Dus zowel de 

achterste camera’s als de camera aan de voorzijde. In de portretstand en met Live 

Foto kun je ProRaw helaas niet gebruiken. Om foto’s in ProRaw op te slaan ga je 

naar de instellingen-app, kiest Camera, daarna Bestandsstructuren en zet je de 

optie Apple ProRaw aan. 

 
Maak eerst de raw-schakelaar zichtbaar in de camera-app. 
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Vervolgens start je de camera, waar bovenin het scherm de optie Raw is verschenen. 

Standaard staat het uit, vandaar dat het is doorgestreept. Tik je erop dan verdwijnt de 

streep en leg je vanaf dat moment beelden in ProRaw vast. Hetzelfde kan met het 

raw-pictogram in de functiebalk onderaan het scherm, je hebt daar de keuze uit Aan 

en RAW uit. 

Hierdoor kun je ProRaw selectief inschakelen voor alleen de foto’s waar je de extra 

beeldinformatie nodig denkt te hebben en schakel je het weer uit als het weinig meer-

waarde heeft. Ga je naar de app Foto’s dan zie je bij raw-foto’s de tekst RAW in de 

linker bovenhoek. 

ProRaw en raw met camera-apps 

Ook met de in hoofdstuk acht besproken camera-apps van derden kun je in raw 

fotograferen. In Camera+ tik je op het gele pictogram aan de bovenzijde en kiest 

RAW of PRORAW (standaard staat dit op Auto). In ProCamera tik je op het 

pictogram van negen blokjes en daarna op JPG waarna je kunt overschakelen naar 

onder andere RAW of PRORAW. In ProCam tik je bovenin het camerascherm op 

RAW zodat het geel kleurt. Via het menu (Set-pictogram) geef je met de optie 

ProRaw format aan of dit ProRaw of gewone raw moet zijn. 

Extra handig is dat je foto’s meestal zowel in (pro)raw als jpg of heif kunt opslaan. Is 

de jpf-foto of heif-foto meteen goed, dan gebruik je deze foto. Mankeert er iets aan, 

dan bewerk je het (pro)raw-bestand en genereert een nieuwe foto. 

Filmen in ProRes 

Behalve fotograferen in ProRaw kun je vanaf de iPhone 13 (alleen Pro en Pro Max) 

filmen in ProRes. Dit is een raw-formaat dat Apple speciaal voor video’s heeft 

ontwikkeld. Hiervoor ga je weer via de instellingen-app, kiest Camera, daarna 

Bestandsstructuren en hier zet je de optie Apple ProRes aan. Zodra je in de camera 

naar de stand Video gaat zie je bovenaan het scherm de optie ProRes waarmee je het 

inschakelt of uitschakelt. 
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ProRes heeft ook weer als grote voordeel dat je achteraf in de nabewerking enorm 

veel kunt sleutelen aan de belichting en de kleurweergave. Omdat het om bewegend 

beeld gaat krijg je wel te maken met gigantisch grote filmbestanden, waardoor je een 

iPhone met zeer veel vrije opslagruimte nodig hebt. ProRes is vooral bedoeld voor 

professionele filmers en YouTubers en ik ga er hier in dit boek verder niet op in. 

RAW-bestanden in het fotoalbum 

Raw-bestanden zijn dus geen kant-en-klare foto’s en kun je daarom in principe niet 

zomaar bekijken. En toch komen ze gewoon in het fotoalbum van jouw iPhone te 

staan en zien ze er wel degelijk uit als gewone foto’s. Daar is een simpele verklaring 

voor. Het zou namelijk wat lastig zijn als je allemaal bestanden zonder plaatjes ziet. 

Want wat is dan wat? Hoe weet je of het een portretfoto of een landschapsfoto is? 

Daarom wordt in elk raw-bestand als extraatje een verkleinde jpg-foto opgeslagen. 

Verkleind om zo min mogelijk opslagruimte te gebruiken. En dat is wat je te zien 

krijgt in het fotoalbum. Dat plaatje is alleen maar bedoeld om jou een indruk te geven 

om welke foto het gaat. 

Raw en het geheugen 

ProRaw en gewone raw-bestanden zijn aanzienlijk groter dan jpg-bestanden en heif-

bestanden. Want er zit nu eenmaal veel en veel meer beeldmateriaal in. Als je in raw 

fotografeert raakt de opslagruimte in je telefoon dus sneller op. Dat is vooral iets om 

rekening mee te houden als je toch al een iPhone hebt met weinig vrije ruimte. 

Sla je beide bestanden op (jpg/heif en raw/ProRaw), dan vult het geheugen zich extra 

snel. Om het geheugen te ontlasten kun je oudere raw-bestanden alvast naar je 

computer overzetten. Waarna je ze gerust van je telefoon kunt afhalen. Op die manier 

zijn ze altijd nog op je computer beschikbaar, mocht je ze nog eens willen bewerken. 

Je zou ze ook kunnen weggooien zodra je er mooie jpg-bestanden van hebt gemaakt, 

maar dat raad ik af. Raw-bestanden zijn een soort digitale negatieven. Ze zijn net zo 

waardevol als negatieven uit het analoge tijdperk. Je gebruikt ze om mooie foto’s uit 

te destilleren en kunt ze daarom beter archiveren op zoiets als een externe schijf. 
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Raw-bestanden bewerken 

Om raw-bestanden te bewerken heb je een fotobewerker nodig die dit formaat 

ondersteunt. Bijvoorbeeld het gratis Snapseed van Google waar we het in het vorige 

hoofdstuk uitgebreid over hebben gehad, of gewoon de app Foto’s die standaard al op 

jouw iPhone zit. Daarnaast kun je een app/programma zoals Lightroom of Photoshop 

gebruiken (iPhone, iPad en computer). 

Met de app Foto’s gaat het bewerken van raw hetzelfde als wanneer je een jpg/heif-

foto bewerkt. Je zult alleen merken dat je aanzienlijk meer bewegingsruimte hebt 

tijdens het bewerken. Zo lukt het veel beter om details in zeer lichte gebieden zoals 

een felle lucht terug te halen, net als detaillering in fotodelen die bijna zwart lijken. 

Zodra je in Snapseed een raw-bestand opent kom je bij een nieuw onderdeel van 

Tools terecht dat je niet te zien krijgt bij jpg/heif-foto’s. Dit speciale gereedschap 

Ontwikkelen is puur en alleen bedoeld om raw-bestanden te bewerken. Je kunt er 

onder meer de belichting, kleuren, het contrast en de detaillering mee verbeteren, met 

dus de extra bandbreedte vanwege de raw-informatie. Zodra je klaar bent met 

Ontwikkelen krijg je zodra je op Tools tikt gewoon weer de volledige onderdelen te 

zien die je al kent uit het eerdere hoofdstuk over het bewerken van foto’s, zoals 

Afstellen en Details. 

Alleen via Ontwikkelen profiteer je van de extra bewerkingsruimte van raw, gebruik 

dit daarom altijd eerst. Eventuele aanvullende bewerkingen mogen met de andere 

onderdelen van Tools en dan is er wat betreft bewerkingsbandbreedte geen verschil 

meer tussen raw en gewone foto’s. 

Helaas worden ProRaw-bestanden op dit moment niet als zodanig herkend en dus als 

gewone raw-bestanden behandeld door Snapseed. Dit betekent dat er een stuk minder 

beeldinformatie beschikbaar is voor het bewerken. Bij Apple ProRaw is het daarom 

aan te raden om vooralsnog de app Foto’s of zoiets als Lightroom te gebruiken. 

https://itunes.apple.com/nl/app/snapseed/id439438619?mt=8
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Het gereedschap Ontwikkelen zie je alleen bij RAW-bestanden. 

  



Pagina 172 van 175 

 

Belangrijk om te weten is dat je alleen met het gereedschap Ontwikkelen de ruwe 

fotogegevens uit het raw-bestand aanpast. Alle andere Tools-gereedschappen die 

eerder in dit hoofdstuk zijn besproken gedragen zich precies hetzelfde als wanneer je 

meteen een jpg/heif-bestand bewerkt. Met andere woorden, gebruik Ontwikkelen 

altijd eerst voor correcties van belichting en kleuren. Gebruik daarna pas de overige 

gereedschappen voor aanvullende bewerkingen. 
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Nawoord 

Hiermee ben je alweer aan het einde van het boek Smartphone fotografie 

(Fotograferen en filmen met je smartphone - iPhone editie) gekomen. Ik hoop dat je 

het met plezier hebt gelezen en dat je er veel van hebt opgestoken. 

Jouw iPhone heeft een bijzonder goede camera aan boord. Daarmee kun je op elk 

moment en op zeer eenvoudige wijze indrukwekkende plaatjes schieten. 

Nu je weet waar de camera allemaal toe in staat is, is het tijd om erop uit te trekken 

en alles lekker in de praktijk uit te testen en toe te passen. Hopelijk heb je dat al een 

beetje gedaan tijdens het lezen van dit boek ;-) 

© Kees Krick - www.keeskrick.com - info@keeskrick.com 
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Flaptekst 

We fotograferen steeds meer met onze smartphones en dat is logisch. Want een 

iPhone heb je altijd bij je en er zit een goede camera in. Daardoor is het een fluitje 

van een cent om jouw telefoon er even bij te pakken en snel even een paar leuke 

foto’s te maken. 

Standaard regelt de camera alles voor je, waardoor het eenvoudig is om fraaie foto’s 

te maken. Zelfs als je weinig of geen verstand hebt van fotografie en camera’s. Dat 

neemt niet weg dat je ook zelf invloed hebt op hoe een foto gemaakt wordt. Gelukkig 

maar, want daar worden je foto’s nóg mooier van. Alleen, hoe doe je dat? Welke 

mogelijkheden en instellingen zijn er en hoe gebruik je ze het beste? Je leest er alles 

over in dit boek. 

Hoe pas je bijvoorbeeld de helderheid aan, zodat foto’s niet te donker en ook niet te 

licht worden. Hoe voorkom je wazige (onscherpe) foto’s en zorg je dat ze perfect 

scherp zijn. Op welke manier leg je het beste snel bewegende onderwerpen vast zoals 

sporters, kinderen, of huisdieren. Hoe maak je sfeervolle foto’s bij weinig licht en in 

het donker, of hoe verander je de achtergrond in een fraaie waas. Kortom, hoe breng 

je elk onderwerp mooi in beeld, zodat je foto’s krijgt waar je jarenlang met plezier 

van geniet. 

Uiteraard komt ook het bewerken van foto’s aan bod, filmen, slow motion en 

timelapse. Je leert zelfs hoe je de camera gedeeltelijk of volledig handmatig instelt, 

wat in bepaalde situaties handig is om te doen. Tot slot vertel ik hoe je jouw foto’s en 

video’s snel en eenvoudig overzet naar andere apparaten. 
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