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Voorwoord 

Op de meeste systeemcamera’s van FujiFilm ontbreekt de zogeheten PASM-

draaiknop. Dat is de knop waarmee je (vooral bij andere merken dus) een 

camerastand uitkiest. Zoals de P-, A-, S-, of M-stand. Ze kunnen ook de P, Av, Tv en 

M-stand heten. De reden dat deze knop bij veel FujiFilm-camera’s ontbreekt, is dat je 

deze draaiknop helemaal niet nodig hebt op deze toestellen. 

Dat is best wel wennen als je met een spiegelreflex of systeemcamera van een ander 

merk hebt gewerkt, want dan moet je ineens zien uit te vogelen hoe je een FujiFilm-

camera bedient. Hetzelfde geldt overigens wanneer je tot nu toe met een smartphone 

hebt gefotografeerd, ook al zit daar helemaal geen PASM-knop op. 

In dit eBook leer je op een praktische manier alles wat je moet weten om alle 

gangbare camerastanden op jouw FujiFilm-camera in te stellen en te gebruiken. 

Zodat je snel met jouw nieuwe camera aan de slag kunt en je die PASM-knop binnen 

de kortste keren totaal vergeten bent (want nogmaals, die is helemaal niet nodig). 

We staan onder meer uitgebreid stil bij hoe je het diafragma, de sluitertijd en de ISO-

waarde instelt. Want dat zijn op elke camera en bij elke fabrikant de drie meest 

essentiële instellingen waarvan je het gedrag regelt door een bepaalde camerastand op 

de PASM-draaiknop uit te kiezen. 

Hoewel dit boek precies uitlegt hoe je te werk gaat met de nieuwste cameramodellen 

(FujiFilm X-T5, X-T30 (ii), X-E4, X100V, X-Pro3 en X-H1), kun je het ook prima 

gebruiken als je een eerder model gebruikt. De werking blijft vrijwel gelijk. 

Misschien mis je de FujiFilm X-T200 en X-S10 in dit rijtje? Dat klopt, want op die 

camera’s zit wél een PASM-draaiknop en daarom komen ze niet in dit boek voor. 
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1. FujiFilm en camerastanden 

Bijna elk fototoestel heeft verschillende camerastanden. Maar wat zijn 

camerastanden, waar heb je ze voor nodig en hoe stel je een camerastand in op jouw 

FujiFilm-camera? 

Het eerste wat opvalt zodra je een FujiFilm X-T5, X-T30 (ii), X-E4, X100V, X-Pro3, 

X-H1, of een eerder model oppakt, is dat deze camera’s opvallend veel knoppen 

hebben. Dat is een groot voordeel. Want als er meer knoppen op een camera zitten, 

hoef je minder in het menu te duiken. En daardoor kun je het toestel lekker snel en 

makkelijk bedienen. Bij veel van de knoppen mag je zelfs helemaal zelf bepalen 

welke functie ze vervullen. Zodat je de voor jou meest belangrijke zaken altijd onder 

handbereik hebt. 

Waar is de PASM-knop? 

Wat bij (bijna alle) FujiFilm-camera’s ook meteen opvalt, is dat de zogeheten PASM-

draaiknop ontbreekt. Op spiegelreflexcamera’s en systeemcamera’s van andere 

merken is deze knop meestal wel te vinden. Vooral het ontbreken van deze knop 

maakt de overstap van bijvoorbeeld Sony, Canon, of Nikon naar FujiFilm een beetje 

onwennig voor fotografen. Je bent ineens ‘de weg kwijt’. Want hoe bedien je een 

camera als er geen PASM-knop is? 

De verklaring is dat de camera’s van FujiFilm een veel directere manier van instellen 

hebben, waardoor de PASM-knop niet meer nodig is. Een camerastand kiezen werkt 

daardoor dus wel op een andere manier dan bij de overige merken. Dat is even 

wennen, maar met dit eBook heb je het trucje zo door. 

Wat doet een PASM-knop? 

Wat is een PASM-knop eigenlijk? Het is niets meer of minder dan een knop waarmee 

je een camerastand uitkiest. Wat deze camerastanden precies zijn en hoe je ze op een 

FujiFilm camera gebruikt, komt in dit eBook uitgebreid aan de orde. Zodra je dat 

eenmaal in de vingers hebt, is er eigenlijk geen verschil meer met al die andere 

cameramerken. Want uiteindelijk doen alle camera’s hetzelfde. 
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Als je een smartphone gewend bent, ken je die PASM-knop misschien helemaal nog 

niet. Dat is dan goed nieuws, want dan hoef je ook niet te wennen aan het ontbreken 

ervan. In dit eBook leer je dan meteen welke handige manieren er zijn om mooie 

foto’s te maken met jouw FujiFilm-camera. 

Het verschil met een smartphone is vooral dat je met een camera van FujiFilm (of 

welk merk dan ook) overal invloed op hebt. Tenminste, als je dat wilt. Want de ene 

keer wil je misschien dat alles helemaal vanzelf gaat zodat jij nergens op hoeft te 

letten wat betreft de techniek. Terwijl je een andere keer de camera graag in een 

bepaalde richting wilt sturen, of zelfs helemaal handmatig wilt bedienen. Precies dat 

is de reden waarom er meerdere camerastanden bestaan. 

 
Met de PASM-knop kies je een camerastand uit. Op een FujiFilm-camera werkt dit anders. 
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Camerastanden 

Elke camera kent een aantal camerastanden. Het worden soms ook wel programma-

standen genoemd. Denk aan de automatische stand waarin het toestel alles voor je 

regelt en jij je nergens druk om hoeft te maken, maar ook standen waarin je steeds 

meer invloed uitoefent op hoe de foto gemaakt moet worden. 

Door een bepaalde camerastand of programmastand te kiezen, spreek je als het ware 

af wat de camera voor jou mag regelen en wat je liever in eigen hand houdt. Alle 

camerastanden vind je terug op de PASM-knop. Behalve dus bij de meeste FujiFilm-

camera’s. 

Automatische stand 

Neem de automatische stand als voorbeeld. Vaak wordt deze stand aangegeven met 

de tekst Auto of een groen vlakje. Door voor deze stand te kiezen, zeg je dat je alles 

door de camera wilt laten regelen. Zodat jij je niet druk hoeft te maken om al die 

instellingen en (draai)knoppen en je volledig kunt concentreren op hoe je een 

onderwerp zo mooi mogelijk op de foto zet. 

Maar omdat een camera ook maar een apparaat is, lukken niet alle foto’s die je in de 

automatische stand maakt in één keer. Of ze zijn op zich wel aardig gelukt, maar de 

foto’s zien er niet uit zoals jij in gedachten hebt. Je denkt dat het beter en mooier kan, 

dat er veel meer uit jouw camera is te halen. En dat is meestal ook zo! 

Zelf invloed uitoefenen 

Door in die gevallen voor een andere camerastand te kiezen, geef je aan dat je meer 

invloed wilt uitoefenen op het eindresultaat. De camera laat het dan toe dat je zelf 

bepaalde instellingen verandert, zodat je alsnog de gewenste foto kunt maken. 

Je moet je dan wel wat meer met de techniek bezighouden, maar dat is onvermijdelijk 

als je iets anders wilt hebben dan wat de camera jou uit zichzelf voorschotelt. 

Gelukkig hoef je de camera vaak maar een klein zetje in de goede richting te geven, 

zodat het niet meteen al te complex wordt. 



Pagina 9 van 86 

 

 
Bij (deels) handmatig instellen heb je veel grip op het resultaat. 

Automatisch of (deels) handmatig 

De eerste camerastand waar je naar kunt overschakelen als je in de volledig 

automatische stand niet het gewenste resultaat krijgt, is de zogeheten P-stand. Daar 

heb je al iets meer vrijheid. Nog meer vrijheid krijg je in de A-stand en S-stand. Bij 

sommige fabrikanten worden dit de Av-stand en Tv-stand genoemd. Na de 

automatische stand(en) zijn dit waarschijnlijk de twee meest gebruikte programma-

standen ter wereld. 
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Wil je volledige grip op jouw foto’s hebben? Dan schakel je over naar de handmatige 

stand, oftewel de M-stand. In deze camerastand stel je alles helemaal handmatig in. 

Als laatste is er nog de B-stand oftewel de Bulb-stand. Deze lijkt op de M-stand en is 

bedoeld voor specifieke situaties. 

 
De automatische stand biedt vooral veel gemak. 

Waarom je de PASM-knop niet mist 

Allemaal leuk en aardig, maar wat heb je eraan als jouw FujiFilm-camera deze 

camerastanden helemaal niet heeft? Nou, ondanks dat de PASM-draaiknop ontbreekt, 

heb je wel degelijk de beschikking over precies dezelfde camerastanden als op elke 

andere camera. Je stelt ze alleen op een totaal andere manier in. Makkelijker en 

sneller. Althans, zodra je eraan gewend bent. 
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Belichting 

Cruciaal om te weten is dat een camerastand of programmastand voornamelijk 

invloed heeft op drie belangrijke instellingen. Dat zijn het diafragma, de sluitertijd en 

de ISO-waarde. Deze drie instellingen zorgen er samen voor dat een foto correct 

belicht wordt. Het beeld mag namelijk niet te licht (overbelicht), maar ook niet te 

donker (onderbelicht) worden. 

Omdat het bij een camerastand in principe om deze drie instellingen draait, zijn er tot 

maximaal drie handelingen nodig om op een FujiFilm-camera een bepaalde 

camerastand te activeren. Dat klinkt misschien omslachtig, maar is het juist niet. 

Want op camera’s van andere fabrikanten heb je dan wel een PASM-knop, daarna 

moet je alsnog een, twee, of drie van de zojuist genoemde instellingen aanpassen. Je 

doet dan soms dubbel werk. 

 
Een camerastand heeft vooral invloed op de drie instellingen die de belichting bepalen: 

diafragma, sluitertijd en ISO-waarde. 
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Extra effecten 

Diafragma, sluitertijd en ISO-waarde bepalen dus de belichting. Daarnaast hebben de 

eerste twee instellingen ook nog een ander effect op jouw foto’s. Vandaar dat er vaak 

een praktische of creatieve reden is om bewust te kiezen voor een specifieke waarde 

van het diafragma, de sluitertijd, of voor allebei. 

Die effecten kun je niet beïnvloeden zolang je in de automatische stand werkt. Want 

dan kiest de camera deze instellingen afhankelijk van de omstandigheden waaronder 

je fotografeert. Dus dan moet je maar afwachten wat de camera ervan maakt. 

Waarom en hoe 

In dit boek kan ik helaas niet alle ins en outs van de belichting bespreken. Daar is het 

onderwerp veel en veel te uitgebreid voor. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn eBook 

Licht en Belichting omdat je daar alles in terug leest wat met kleur, scherpte, licht en 

belichting te maken heeft (en nog veel en veel meer). 

Belangrijk om te weten, is dat een camera heel anders met licht omgaat dan het 

menselijk oog. Vandaar dat je eerst het gedrag van jouw camera moet leren 

doorgronden. Pas dan snap je ineens hoe je onder de meest uitdagende 

(licht)omstandigheden goed belichte en scherpe foto’s maakt. 

In het eBook dat je nu leest ga ik dus niet zo diep en beperk ik mij tot wat je strikt 

moet weten om de werking en het doel van camerastanden op jouw FujiFilm-camera 

te begrijpen. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! 

 

  

http://keeskrick.com/product/ebook-licht-en-belichting/
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2. Automatische stand 

In de automatische stand wordt alles voor jou geregeld. Dit betekent dat je helemaal 

niets hoeft in te stellen. Vaak kan en mag je ook praktisch niets doen, al verschilt dit 

wel per fabrikant. Want soms mag je alsnog een kleinigheidje veranderen. 

Let op: alleen de FujiFilm X-T30 (ii) en X-E3 kennen (net als eerdere modellen) een 

volledig automatische stand. Als je een ander cameramodel gebruikt, mag je dit 

hoofdstuk daarom eventueel overslaan. Hoewel het ook dan leerzaam is om toch even 

door te nemen. 

De automatische stand schakel je eenvoudig en snel in door de keuzehendel bovenop 

het toestel in de Auto-stand te schuiven. Vanaf dat moment zorgt jouw camera er 

automatisch voor dat er goed belichte foto’s gemaakt worden. Of althans, het toestel 

doet daar zijn uiterste best voor. 

Onderwerp aangeven 

Eventueel mag je aangeven wat voor soort onderwerp je fotografeert. Dat kan via het 

voorste draaiwiel (op oude modellen het achterste draaiwiel). Door FujiFilm wordt 

dit draaiwiel in de handleiding de commandoschijf genoemd. Je kunt hiermee kiezen 

uit veelvoorkomende onderwerpen zoals portret, landschap, sport, nacht, vuurwerk, 

sneeuw, bloemen, feesten, enzovoort. Dit worden ook wel scènes genoemd. 

Door het onderwerp aan te geven kan de camera al een stuk beter inschatten welke 

instellingen het beste werken. Fotograferen van vuurwerk is bijvoorbeeld iets totaal 

anders dan het maken van een portretfoto. Ter herinnering wordt het door jou 

geselecteerde onderwerp links onderin het scherm of de zoeker als een pictogram in 

de statusbalk weergegeven. 

Ben je klaar en wil je iets anders fotograferen? Vergeet dan niet om met het draaiwiel 

een ander onderwerp te kiezen, of dit weer automatisch door de camera te laten 

regelen via Geavancrd SR Auto. Het pictogram dat bij dit laatste hoort is een zwarte 

camera met de tekst SR+. 
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In de automatische stand gaat alles vanzelf, maar je mag aangeven om welk onderwerp het gaat. 

Hoogste prioriteit 

De keuzehendel heeft voorrang op vrijwel alle andere knoppen en instellingen die 

jouw camera kent (alleen X-T30 (ii), X-E3 en eerdere modellen). Dit betekent dat 

bijna alles genegeerd wordt zolang de hendel op Auto staat. Vandaar dat het in deze 

stand heel eenvoudig is om foto’s te maken. Er kan vanuit gebruikersoogpunt bijna 

niets misgaan, want er kan amper iets gewijzigd worden. 

Wil je naar een van de vele andere camerastanden overschakelen die hierna in dit 

boek worden besproken? Dan moet je altijd eerst de automatische stand uitschakelen. 

Dat doe je door de keuzehendel van Auto terug te schuiven naar • (de stip). Zolang je 

dat niet doet, worden de meeste knoppen en instellingen genegeerd en blijven de 

andere camerastanden onbereikbaar. 
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3. P-stand 

In de P-stand kiest de camera (net als in de automatische stand) alle instellingen 

voor de belichting, maar is het ook mogelijkheden om het toestel een beetje bij te 

sturen om de gewenste foto te maken. 

De P-stand lijkt erg op de automatische stand uit het vorige hoofdstuk, maar toch zijn 

er verschillen. Je hebt namelijk meer vrijheid om - als je dat wilt - hier en daar iets 

aan te passen. Zoals je in het vorige hoofdstuk hebt gelezen, hebben alleen de 

FujiFilm X-T30 (ii) en X-E3 (en hun voorgangers) een echte automatische stand. Dus 

met elk ander toestel is de P-stand het meest automatische wat je maar kunt bereiken. 

Hoe activeer en gebruik je deze camerastand? Omdat in de P-stand alles automatisch 

gaat, zet je zowel het diafragma, als de sluitertijd, als de ISO-waarde (deze laatste is 

optioneel) op automatisch. Hieronder vertel ik stap voor stap hoe je dit doet. 

Nog één keer voor de zekerheid (zie eventueel het vorige hoofdstuk): heb jij een X-

T30 (ii) of X-E3 (of eerder model)? Zo ja: heb je de keuzehendel op • gezet?  

Diafragma 

De eerste van de drie instellingen die we gaan aanpassen is het diafragma. Er bestaan 

grofweg drie soorten Fujinon-lenzen, daardoor zijn er ook drie manieren waarop je 

dit doet. Wees gerust, ingewikkeld wordt het niet. 

Methode 1. Zitten er één of meer schakelaars op jouw objectief? Bij één schakelaar 

zie je een soort cirkel (het pictogram van een diafragma) en een rode letter A. Schuif 

de schakelaar naar de rode letter A en vanaf dat moment wordt het diafragma 

automatisch door de camera gekozen. 

Methode 2. Zitten er geen schakelaars op de lens, maar is er wel een ring aanwezig 

waar je allemaal diafragmagetallen bij ziet staan, zoals 16, 11, 8, 5.6, 4 en 2.8? Links 

van deze getallenreeks zie je ook weer een rode letter A. Draai aan de ring tot de rode 

letter A actief is. 
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Methode 3. Dan bestaan er nog lenzen zonder schakelaar en zonder diafragmaring. In 

dat geval draai je aan het voorste instelwiel van je camera (op oude modellen het 

achterste wieltje). In de handleiding wordt dit ook wel de commandoschijf (command 

dial) genoemd. Mogelijk moet je het wieltje eerst een keertje indrukken voordat je het 

diafragma kunt veranderen, omdat je er meerdere dingen mee kunt instellen. Na elke 

druk zie je een melding op het scherm en in de zoeker die aangeeft wat het is dat je 

ermee wijzigt. Draai vervolgens aan het wieltje tot je in de zoeker of op het scherm 

een wit gekleurde diafragmawaarde ziet. Dat is het teken dat het diafragma 

automatisch door de camera wordt gekozen. Ezelsbruggetje: draai tot voorbij het 

hoogste diafragmagetal. Vaak is dat f/16 of f/22. 

In alle drie de situaties moet het diafragmagetal in de statusbalk nu wit zijn. Zolang 

het getal blauw is, heb je handmatig een diafragmawaarde gekozen en zit je nog niet 

in de P-stand, waardoor de camera het diafragma niet voor je kan aanpassen.  

 
Zet de schakelaar op de rode letter A. 
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Geen schakelaar? Draai de ring naar de rode letter A. 

 
Geen schakelaar of diafragmaring? Draai aan een instelwiel van de camera.  
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Let op dat je de functie van het voorste en achterste instelwiel via het cameramenu 

kunt verwisselen. Dus werkt het niet met het voorste wiel, probeer het dan met het 

achterste wieltje. 

 

Sluitertijd 

De sluitertijd regel je met de draaiknop rechts bovenop het toestel. Draai hem naar de 

rode letter A om de sluitertijd automatisch door de camera te laten bepalen. Dit werkt 

op alle toestellen hetzelfde. Op het scherm en in de zoeker wordt ook de door de 

camera gekozen sluitertijd nu in het wit weergegeven. 

 
Zet de draaiknop voor de sluitertijd op de rode letter A. 
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ISO-waarde 

Om de ISO-waarde in de P-stand automatisch te laten bepalen, draai je op een X-T5 

of X-H1 de ISO-draaiknop links naast de zoeker naar de rode letter A. Bij een X-Pro3 

of X100V til je de knop waarmee je de sluitertijd instelt op en draai je eraan om de 

ISO-waarde op A in te stellen. Bij eerdere modellen moest je de knop tijdens het 

verstellen zelf omhoog houden, bij de X-Pro3 en X100V druk je hem na afloop 

omlaag. Veel handiger! 

 
Zet de draaiknop voor de ISO-waarde op de rode letter A 
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Een X-T30 (ii) of X-E4 heeft geen draaiknop voor de ISO-waarde. Daar regel je het 

via het menu, het snelmenu (de Q-knop), of met een knop waaraan je deze functie 

zelf toewijst. Kies voor nu de stand Auto1 (de andere standen Auto2 en Auto3 licht 

ik later toe). Om er snel bij te kunnen, is het een idee om de ISO-waarde aan een 

knop toe te wijzen. Dat doe je normaalgesproken via het menu, maar het kan een stuk 

sneller door de knop DISP/BACK een tijdje ingedrukt te houden. Je springt dan 

meteen naar de optie waarmee je de knoppen instelt. 

 
Houd DISP/BACK ingedrukt om functies aan knoppen toe te kennen. 

Je kunt kiezen uit drie verschillende automatische standen, namelijk Auto1, Auto2 en 

Auto3. Voor nu spreek ik simpelweg over de automatische stand en mag je wat mij 

betreft steeds voor Auto1 kiezen. In hoofdstuk 11 ga ik dieper in op de ISO-waarde 

en wordt het nut van de drie automatische ISO-standen duidelijk. 
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Alternatief op de X-E4 

Op de X-E4 bestaat nog een alternatieve methode om de camerastand P te activeren. 

Namelijk door de P-stand rechtstreeks te kiezen op de sluitertijdenknop. In plaats van 

deze knop op A te zetten, zet je hem dan op P. In dat geval is het niet nodig om het 

diafragma op A te zetten, omdat het wordt genegeerd. Je slaat hiermee dus één stapje 

over. De werking van de camerastand blijft verder wel hetzelfde. 

Belichtingscompensatie 

Nu je diafragma, sluitertijd en ISO-waarde op automatisch hebt gezet, werk je in de 

P-stand. Als bevestiging zie je dit op het scherm en door de zoeker. Helemaal links 

onderaan in de statusbalk zie je namelijk een wit vlakje met de letter P erin. Dat is het 

teken dat het gelukt is. Overigens hoeft de ISO-waarde niet per se op automatisch te 

staan om in de P-stand te komen, maar dat geeft jouw camera wel extra veel 

mogelijkheden om de belichting optimaal te regelen. Let op: diafragma en sluitertijd 

moeten wel op automatisch staan, want anders zit je niet in de P-stand. 

De belichting wordt vanaf nu dus volledig automatisch door de camera bepaald. Al 

betekent dit niet dat het vanaf nu ook altijd helemaal goed gaat, want een camera is 

ook maar een apparaat. Dus zie je door de zoeker of op het scherm dat een foto te 

licht of te donker wordt? Dan is dit eenvoudig te corrigeren. Want rechts bovenop de 

camera zit een draaiknop waarmee je de zogeheten belichtingscompensatie instelt. 

Standaard staat deze knop op de waarde +0. Dit betekent dat er geen correctie wordt 

toegepast. Zie je dat de foto te donker wordt? Draai de knop dan naar een positieve 

waarde zoals +1 of zelfs +2. Je ziet meteen dat het beeld lichter wordt. Andersom 

kies je een negatieve waarde zoals -1 of -2 als de foto te licht dreigt te worden. Je 

mag het in stapjes van 1/3 instellen, dus een waarde van +1/3 of -2/3 kan ook. 
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Links onderin zie je de letter P. Zowel de diafragmawaarde als 

de sluitertijd moet in wit worden weergegeven. 

Op de oudste modellen kun je kiezen voor een belichtingscompensatie van +3 tot -3 

en dat mag je dus in stapjes van een derde doen. Sinds enkele jaren staat er ook nog 

een letter C op de draaiknop. Kies je voor C, dan mag je een waarde tussen +5 en -5 

instellen door aan het voorste instelwiel te draaien. Omdat dit meteen ook het 

instelwiel is waarmee je het diafragma aanpast bij een lens zonder diafragmaknop en 

diafragmaring, kun je dit instelwiel indrukken om te schakelen tussen het veranderen 

van het diafragma en het veranderen van de belichtingscompensatie. 

Daarmee heb je in de P-stand dus het gemak van volledig automatisch gekozen 

instellingen, maar kun je de camera ook altijd nog een duwtje in de goede richting 

geven via belichtingscompensatie, mocht de belichting naar jouw idee beter kunnen. 

Op een laagdrempelige manier heb je zo meer dan voldoende invloed op de 

helderheid van je foto. 
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Mocht er geen goede belichting mogelijk zijn, dan lichten de diafragmawaarde en de 

sluitertijd rood op in de zoeker of op het scherm. Dat kan onder andere gebeuren als 

het te donker is. Als oplossing kun je dan bijvoorbeeld een ander standpunt innemen, 

extra verlichting inschakelen, of een flitser gebruiken. 

 
Met belichtingscompensatie belicht je langer of korter. 
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4. A-stand 

Veel fotografen werken graag in de A-stand. De A staat voor aperture (diafragma) en 

bij sommige fabrikanten heet het de Av-stand. In deze stand regelt de camera alles 

voor je, behalve het diafragma, dus dat moet je zelf instellen. Hoe doe je dat? 

Uitgangspunt is de situatie zoals we de camera daarnet in hoofdstuk 3 in de P-stand 

hebben gezet. Dus waar alles automatisch door de camera wordt geregeld. Om van de 

P-stand naar de A-stand te gaan, zijn er wat betreft het diafragma net als daarnet weer 

drie methoden. 

Methode 1. Schuif de diafragmaschakelaar op de lens van de rode letter A naar het 

witte diafragma-rondje. Zodra deze schakelaar is overgehaald, wordt de 

diafragmaring actief die er vlak voor zit. Door aan deze ring te draaien, stel je 

vervolgens de gewenste diafragmawaarde in. Op het scherm en in de zoeker zie je 

onderaan in de statusbalk de door jou gekozen diafragmawaarde in de kleur blauw. 

Methode 2. Heb je een lens zonder diafragmaschakelaar, maar met wel een 

diafragmaring met cijfers ernaast? Dan draai je deze diafragmaring van de rode letter 

A af en kies je meteen de gewenste diafragmawaarde. De getallen staan dus bij de 

ring aangegeven, maar de door jou ingestelde waarde zie je ook weer op het scherm 

en door de zoeker. 

Methode 3. Bij een lens zonder diafragmaschakelaar en zonder diafragmaring, draai 

je net als daarnet aan het voorste instelwiel (bij de alleroudste modellen het achterste 

instelwiel) tot de diafragmawaarde op het scherm of in de zoeker blauw oplicht in 

plaats van wit. Let op dat je op een X-Pro3 en X100V alleen in de EVF (digitale 

zoeker) gekleurde getallen ziet, in de OVF (optische zoeker) niet. 

Je mag het diafragma ook in 1/3 stops instellen. Dus behalve de getallen die je 

(eventueel) op de lens ziet staan, zitten er telkens nog twee diafragmawaarden 

tussenin. Je mag ook gerust alleen de hele waarden gebruiken als je dat liever doet. 
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Dat is alles. In alle drie de gevallen moet de diafragmawaarde die je in de statusbalk 

onderin het scherm of de zoeker ziet de kleur blauw hebben (behalve dus bij de 

optische zoeker van een X-Pro3 of X100V). Dit betekent dat jij deze waarde hebt 

gekozen en je dit niet aan de camera overlaat. De sluitertijd moet nog steeds in het 

wit aangegeven worden. Die kiest de camera in de A-stand namelijk voor je. 

Opmerking: gebruik je een lens die niet door FujiFilm is gemaakt? Lees dan 

hoofdstuk 12 over vintage lenzen en lenzen van derden. 

 
Zet de knop op het diafragmarondje. 
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Draai aan de ring om een diafragmawaarde te kiezen. 

Scherptediepte 

Nu je alleen het diafragma van de automaat hebt afgehaald, werk je in de A-stand. 

Als bevestiging zie je dit op het scherm en door de zoeker. Helemaal links onderaan 

in de statusbalk zie je een wit vlakje met de letter A erin. De sluitertijd en de ISO-

waarde worden nog steeds automatisch gekozen en zijn wit. 

Waarom zou je zelf een diafragmawaarde willen kiezen? Het diafragma bepaalt 

samen met de sluitertijd en de ISO-waarde de belichting van je foto’s. Dus stel dat jij 

in de A-stand een diafragmawaarde kiest, dan zorgt de camera ervoor dat de 

belichting nog steeds klopt door een passende sluitertijd en ISO-waarde te nemen. 

Want de draaiknop voor de sluitertijd en de draaiknop of menu-instelling voor de 

ISO-waarde staan nog steeds op automatisch. 
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Je bent daarom vrij om een andere diafragmawaarde te kiezen. Zolang er maar een 

kloppende belichting van te maken valt, regelt de camera het verder wel voor je. 

Mocht je de foto te licht of te donker vinden, dan gebruik je opnieuw de draaiknop 

voor belichtingscompensatie om dit te corrigeren. Net als in de P-stand. Het enige 

verschil is dat je nu zelf een diafragmawaarde hebt ingesteld. 

 
Links onderin de letter A (A-stand). Er is een diafragmawaarde ingesteld, want die heeft de kleur 

blauw (f/4). De sluitertijd wordt in wit aangegeven, want die kiest de camera automatisch. 

Belangrijk om te weten, is dat het diafragma niet alleen een lichtregelaar is. Het heeft 

nog een ander effect op jouw foto’s. Je beïnvloed er namelijk ook de scherptediepte 

mee. Wat dat is? Het is ‘de scherpte in de diepte’. Zodra je met een camera ergens op 

scherpstelt, komt ook altijd een gedeelte van de achtergrond en de voorgrond rond dat 

punt scherp op de foto te staan. Handig, want in een landschapsfoto wil je misschien 

dat alles scherp wordt, terwijl je bij een portretfoto liever een mooi vervaagde 

achtergrond hebt. Dit regel je dus met (onder andere) het diafragma. 
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Diafragma gebruik je niet alleen als lichtregelaar, het bepaalt ook de scherptediepte. 

Een groot diafragmagetal zoals f/8 of f/11 betekent dat er relatief veel scherp op de 

foto komt en je dus een grote scherptediepte hebt. Bij een klein getal zoals f/2.0 of 

f/2.8 heb je vanuit exact hetzelfde standpunt zichtbaar minder scherptediepte en komt 

er dus minder van de omgeving scherp op de foto. Er spelen nog meer factoren een 

rol, maar belangrijk om te weten is dat je het diafragma gebruikt om de 

scherptediepte te beïnvloeden. In mijn eBook Licht en Belichting ga ik diep in op 

alles wat met scherptediepte te maken heeft. 

Onhaalbare belichting 

Door zelf een diafragmawaarde te kiezen en dit niet aan de camera over te laten, loop 

je het risico dat het toestel in lichtarme omstandigheden onvoldoende licht 

binnenkrijgt om goed belichte foto’s te maken - of dat er juist een teveel aan licht is. 

Er is dan geen werkende combinatie van diafragma, sluitertijd en ISO-waarde door 

de camera te vinden. 

http://keeskrick.com/product/ebook-licht-en-belichting/
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In dat geval kleurt de sluitertijd op het scherm of in de zoeker rood, om aan te geven 

dat de camera geen geschikte sluitertijd kan kiezen bij het door jou gekozen 

diafragma. Je moet dan zelf een andere diafragmawaarde instellen, een plek met 

betere lichtomstandigheden opzoeken, extra verlichting in- of uitschakelen, of zoiets 

als een flitser gebruiken. Er bestaan dus meerdere manieren om dit op te lossen. 
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5. S-stand 

Ook deze camerastand is bij veel fotografen favoriet. Bij sommige fabrikanten heet 

het de Tv-stand. De T staat voor time (tijd) en de S staat vast voor shutter (sluiter). 

De essentie is dat je ditmaal alleen de sluitertijd instelt. 

Opnieuw komende vanuit de P-stand - dus de situatie aan het einde van hoofdstuk 3 - 

hoef je alleen de draaiknop voor de sluitertijd maar op een zelfgekozen waarde in te 

stellen om de S-stand te activeren. Je haalt de draaiknop dus van de rode letter A af 

(bovenzijde toestel, rechts naast de zoeker). 

De sluitertijd die je kiest zie je terug in de statusbalk onderin het scherm of de zoeker. 

Het getal heeft de kleur blauw, om aan te geven dat jij het zelf gekozen hebt en je dit 

niet aan de camera overlaat. De sluitertijd wordt ook wel de belichtingstijd genoemd. 

Belangrijk voor de S-stand is dat het diafragma op automatisch moet staan. Dit is 

prima in orde als je net uit de P-stand komt (hoofdstuk 3). Heb je daarnet in de A-

stand gewerkt (hoofdstuk 4), dan moet je het diafragma dus eerst weer even 

terugzetten naar automatisch. De kleur van de diafragmawaarde wordt dan weer wit. 

Als alles goed is gegaan, zie je links onderin het scherm of door de zoeker in de 

statusbalk een wit vlakje met de letter S erin. Elke andere letter betekent dat het 

diafragma nog op handmatig staat of dat er iets anders aan de hand is. 

Ook in de S-stand zorgt de camera voor een correcte belichting, omdat het toestel nu 

de diafragmawaarde en de ISO-waarde mag aanpassen. Dit is analoog aan wat er in 

de A-stand gebeurt, waar je alleen een diafragmawaarde instelt en de camera de 

sluitertijd en de ISO-waarde mag aanpassen. Ook belichtingscompensatie mag je in 

de S-stand gebruiken om een correctie toe te passen, mocht je de foto te licht of te 

donker vinden. 
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Draai de knop naar de sluitertijd die je wilt gebruiken. 

 
Links onderin de letter S. Er is een sluitertijd van 1/30 gekozen (blauw weergegeven). 

De camera kiest zelf het diafragma en de ISO-waarde. Die kleuren zijn wit. 
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Kleine stapjes 

Op de draaiknop staan niet alle sluitertijden die je op jouw camera kunt instellen. Ze 

passen er namelijk niet allemaal op. Net als in het vorige hoofdstuk bij het diafragma, 

zie je alleen de zogeheten hele stops (stappen), maar je mag de sluitertijd ook in 1/3 

stops instellen. Je hebt er dus ongeveer drie keer zoveel. Dankzij deze kleine stapjes 

kan de belichting heel precies worden afgesteld. Door jou, maar ook als de sluitertijd 

automatisch wordt gekozen in de automatische stand, P-stand of A-stand. 

Je kiest die kleinere stapjes door eerst de draaiknop bovenop de camera op de 

dichtstbijzijnde hele stop te zetten. Bijvoorbeeld 1/500. Draai vervolgens aan het 

achterste instelwiel voor 1/3 stops (het voorste instelwiel op oude modellen). Je kunt 

hiermee twee stapjes vooruit (voor snellere tijden) of achteruit (voor langzamere 

tijden) gaan. 

 
Via het instelwiel kies je de sluitertijd in stapjes van 1/3 van een stop. 
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Dus als je 1/500 op de draaiknop bovenop instelt, kun je door het instelwiel de ene 

kant op te draaien kiezen voor 1/400 en 1/320. Dat is twee keer 1/3 van een stop 

tussen (de hele stops) 1/250 en 1/500. Draai je de andere kant op, dan krijg je 1/640 

en 1/800. Dat zijn de twee 1/3-stops tussen 1/500 en 1/1000. 

Beweging 

Wat is de meerwaarde van deze camerastand? Het extra effect in de S-stand heeft te 

maken met beweging. Om snelle onderwerpen scherp vast te leggen, heb je snelle 

sluitertijden nodig. Het onderwerp wordt daarmee als het ware bevroren tijdens de 

opname. Want anders ontstaat er bewegingsonscherpte. Staat iets stil of beweegt het 

langzaam, dan volstaan langzamere sluitertijden ook wel. 

Je gebruikt de S-stand dus om een sluitertijd te kiezen die past bij (de snelheid van) 

het onderwerp dat je vastlegt en de manier waarop je beweging wilt vastleggen. Een 

landschap vraagt om andere tijden dan zoiets als een Formule 1 wedstrijd. Al zijn er 

altijd uitzonderingen denkbaar. Want misschien wil je dat een raceauto of het circuit 

op de achtergrond vervaagt tot een mooie waas. Dan heb je alsnog een langzame(re) 

sluitertijd nodig. 

Waar het diafragma dus met scherptediepte te maken heeft, regel je met de sluitertijd 

de bewegingsscherpte. Omdat de camera ook nu weer automatisch voor een goede 

belichting zorgt (een bijpassende diafragma en ISO-waarde), kun jij je volledig op de 

sluitertijd concentreren om onderwerpen op de gewenste manier vast te leggen. 
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Onhaalbare belichting 

Door zelf een sluitertijd te kiezen en dit niet aan de camera over te laten, loop je ook 

nu weer het risico dat het toestel in specifieke lichtsituaties te veel of te weinig licht 

binnenkrijgt om een foto met de gewenste helderheid (belichting) te maken. 

Er is dan geen werkende combinatie van diafragma, sluitertijd en ISO-waarde 

mogelijk. In dat geval kleurt de diafragmawaarde op het scherm of in de zoeker rood 

om aan te geven dat de camera geen geschikt diafragma kan kiezen dat past bij de 

door jou gekozen sluitertijd. Je moet dan zelf een andere sluitertijd kiezen, een plek 

met betere lichtomstandigheden opzoeken, extra verlichting in- of uitschakelen, of 

een flitser gebruiken.  
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6. M-stand 

In de automatische stand en de P-stand laat je alles aan de camera over. Waarbij je 

in de P-stand het toestel eventueel nog een duwtje in de goede richting geeft via 

belichtingscompensatie. In de A-stand en de S-stand bedien je één instelling 

handmatig, namelijk het diafragma of de sluitertijd. De rest gaat dan weer vanzelf. In 

veel situaties heb je genoeg aan deze vier camerastanden. Maar niet altijd. 

In specifieke omstandigheden wil je niet alleen het diafragma of alleen de sluitertijd 

instellen, maar wil je ze allebei bepalen. Je combineert dan als het ware de A-stand 

met de S-stand, door zowel het diafragma als de sluitertijd van de automaat af te 

halen. 

Dat doe je weer op dezelfde manier als in de hoofdstukken hierboven is beschreven 

bij de betreffende camerastanden (hoofdstuk 4 en 5, de A-stand en de S-stand). Links 

onderin de statusbalk (scherm en zoeker) zie je na afloop een wit vlakje met de letter 

M erin en zowel de diafragmawaarde als de sluitertijd krijgt een blauwe kleur. 

Zodra je zelf een diafragmawaarde kiest en een sluiertijd instelt, werk je in de 

zogeheten M-stand (manual, oftewel handmatig). Maar waarom zou je dat willen? 

In de A-stand kun je de gewenste scherptediepte krijgen door een bepaald diafragma 

te kiezen. In de S-stand kun je een snelle of langzame sluitertijd instellen om 

bewegende onderwerpen op de door jou gekozen manier vast te leggen. 

Er zijn ook situaties denkbaar waarin zowel de scherptediepte als de bewegings-

scherpte belangrijk is voor jou. In dat geval moet je zowel een diafragmawaarde als 

een sluitertijd instellen. En dan komt je in de befaamde M-stand terecht. 
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Links onderin zie je de letter M. Zowel de diafragmawaarde als de sluitertijd 

heeft een blauwe kleur omdat je ze allebei zelf instelt. 

Belichting kloppend maken 

Complicatie van de M-stand is dat je niet alleen maar met deze twee creatieve 

effecten te maken hebt. Want zoals altijd bij het maken van foto’s, moet ook de 

belichting blijven kloppen. Zowel het diafragma als de sluitertijd heeft twee functies. 

Het zijn allereerst lichtregelaars, dus je hebt ze nodig voor de belichting. Je kunt 

daarom niet straffeloos zomaar elke combinatie van diafragmawaarde en sluitertijd 

instellen, omdat je nog steeds de juiste hoeveelheid licht nodig hebt voor een 

geslaagde foto. Behalve dat het lichtregelaars zijn, hebben ze dus ook nog een effect 

op de scherptediepte en op hoe bewegingen worden vastgelegd. 
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Stel dat je in de S-stand een razendsnelle sluitertijd van 1/2000 kiest om snelle 

onderwerpen haarscherp vast te leggen, of een hoge diafragmawaarde zoals f/11 in de 

A-stand om veel scherptediepte te hebben. In beide gevallen ziet de camera nog maar 

relatief weinig licht. Dus combineer je deze twee instellingen met elkaar in de M-

stand, dan ziet het toestel nóg minder licht. 

Gelukkig staat de ISO-waarde nog steeds op automatisch, zodat de camera dit in veel 

gevallen alsnog automatisch voor je oplost. Dreigt de foto te donker te worden, dan 

gaat de ISO-waarde vanzelf omhoog. Zou de foto te licht worden, dan gaat de ISO-

waarde juist omlaag. Dus ondanks dat je in de M-stand werkt, hoef je niet letterlijk 

alles handmatig te doen. 

Alleen, zoals altijd, werkt dit trucje slechts binnen bepaalde grenzen. Want is het toch 

al donker om je heen, dan heb je natuurlijk veel minder speelruimte dan op een 

zonnige dag. De ISO-waarde kan immers niet oneindig omhoog of omlaag gaan. In 

de M-stand moet je daarom net even wat beter opletten wat je van de camera vraagt, 

vergeleken met de eerder besproken camerastanden. 

ISO-waarde zelf instellen 

De ISO-waarde mag je dus zelfs in de M-stand op automatisch laten staan. Zodat de 

belichting vanzelf kloppend wordt gemaakt. Maar als je dat liever hebt, mag je ook 

zelf een ISO-waarde instellen (zie hoofdstuk 11). In dat geval moet je er alleen wél 

helemaal zelf voor zorgen dat de belichting klopt. 

Gelukkig helpt de camera jou hier wel een handje bij. In elke camerastand zie je 

namelijk in de zoeker en op het scherm een balkje dat aangeeft of de camera 

overbelicht, onderbelicht, of precies goed belicht. Dat hoeft niet de waarheid te zijn, 

maar het is wel wat de camera inschat. Geeft het balkje de waarde nul aan, dan zou de 

foto theoretisch gezien goed belicht moeten zijn. Bij zoiets als +1 wordt de foto (te) 

licht en bij -1 (te) donker. 
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Het balkje links en de statusbalk onderin geven aan dat er met -2 onderbelicht wordt. Daardoor zal 

de foto te donker worden. In de M-stand moet je dit zelf oplossen, tenzij je Auto-ISO gebruikt. 

Dat balkje kun je prima gebruiken om in de M-stand een goede belichting te 

achterhalen. Nadat je een diafragmawaarde en sluitertijd hebt ingesteld, kijk je 

gewoon naar dit balkje en verandert de ISO-waarde tot het balkje ongeveer +0 

aangeeft. De kans is groot dat de belichting daarna min of meer goed is. Let op, het is 

maar een inschatting van de camera. Dus is de foto naar jouw smaak te donker of te 

licht, verander de ISO-waarde dan gewoon tot de foto wel in orde is. Dat het balkje 

daarna niet meer de waarde nul aangeeft is niet erg. 

Je kunt er in de M-stand dus voor kiezen om alleen het diafragma en de sluitertijd in 

te stellen en de camera de belichting kloppend te laten maken via een automatisch 

gekozen ISO-waarde, of je neemt het heft helemaal in eigen hand door ook de ISO-

waarde op een vaste waarde te zetten. 
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Dankzij de hogere ISO-waarde (800 in plaats van 200), is de belichting alsnog in orde. 

 
Of kies een andere sluitertijd of diafragmawaarde. Hier is de sluitertijd trager gemaakt.  
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7. T-stand 

FujiFilm-camera’s kennen ook nog een T-stand. Dit is een aanvulling op de 

standaard camerastanden die je op het PASM-draaiwiel van andere fabrikanten 

tegenkomt. 

Zoals je inmiddels hebt gelezen, hebben camera’s van FujiFilm een handige 

draaiknop om de sluitertijd in te stellen. Je gebruikt deze knop in de S-stand en in de 

M-stand. Nu passen lang niet alle denkbare sluitertijden op die knop. Vandaar dat 

alleen de meest gangbare tijden erop staan. 

Dat zijn vooral sluitertijden die je overdag gebruikt als het (voldoende) licht is. 

Langzame tijden die je voornamelijk in de schemer en in het donker gebruikt, staan 

er niet op. Het draaiwiel loopt afhankelijk van het cameramodel van 1/8000 of 1/4000 

tot een hele seconde. 

Wil je langere belichtingstijden gebruiken dan één seconde? Dan draai je de sluiter-

tijdenknop bovenop de camera naar de letter T. De T-stand dus. Vervolgens gebruik 

je het instelwiel aan de achterzijde van de camera (bij de X-E4 aan de voorzijde, want 

die heeft maar één zo’n wieltje) om alsnog de gewenste lange sluitertijd in te stellen. 

Bijvoorbeeld vier of vijftien of dertig seconden. 

Bijzonder is dat je nu niet alleen langere / langzamere tijden dan één seconde mag 

instellen, maar gewoon alle sluitertijden die jouw camera ondersteunt. Dus ook alle 

tijden sneller dan één seconde kun je gewoon hiermee gebruiken. Theoretisch kun je 

de draaiknop dus altijd op T laten staan en vervolgens het instelwiel gebruiken om de 

sluitertijd in te stellen, mocht je dat prettiger vinden. 

Je verwacht nu misschien dat er op het scherm en in de zoeker een letter T onderin de 

statusbalk verschijnt, maar nee, er staat nog steeds een letter S of een letter M 

(afhankelijk van de vraag of je het diafragma handmatig instelt). De T-stand moet je 

dan ook meer zien als een uitbreiding van de daarnet besproken S-stand en M-stand. 
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Draai de knop naar de letter T om langer dan een seconde te belichten. 

 

Werken met lange belichtingstijden 

Lange belichtingen van seconden, tientallen seconden, of zelfs minuten, gebruik je 

vooral bij avond- en nachtopnamen. Overdag kan het alleen als je speciale filters voor 

de lens gebruikt, waardoor het voor de camera veel donkerder lijkt dan het in 

werkelijkheid is (ND-filters). 

Vanwege de lange belichtingstijden heb je nu wel een statief nodig. Uit de hand 

fotograferen is er niet meer bij. Zodra de camera op een statief staat, is er weinig kans 

op onscherpte door cameratrillingen. Dit betekent dat je de ISO-waarde lekker laag 

kunt houden. 
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Kies een lage ISO-waarde, dan kun je extra lang belichten. 

Het voordeel hiervan is dat de technische fotokwaliteit dan zo hoog mogelijk blijft. 

Want hoge ISO-waarden veroorzaken vervelende ruis (lelijke spikkeltjes) in een foto 

en ook de kleuren worden er minder mooi van. Dus als de ISO-waarde niet omhoog 

hoeft, is het beter om dit niet te doen. Daarnaast forceer je de camera zo om lekker 

lang te belichten (wat je vaak wilt in het donker). 

Hoe ga je te werk? Eerst stel je (bijvoorbeeld) de basis ISO-waarde in. Dat is ISO 

125 of 160 op nieuwere modellen en ISO 200 op de oudste modellen. Dat doe je met 

het ISO-instelwiel van de camera, via het menu, het snelmenu (de Q-knop), of met 

een knop waaraan je deze functie hebt toegewezen. Bij een lage ISO-waarde ziet de 

camera een stuk minder licht, waardoor je automatisch veel langer moet belichten dan 

wanneer je een hoge(re) ISO-waarde instelt. 
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Bij een lage ISO-waarde zoals ISO 125, 160 of 200 krijg je de hoogste fotokwaliteit. 

Vervolgens kies je de door jou gewenste diafragmawaarde. Welke dat is hangt 

helemaal af van het soort foto’s dat je wilt maken. Een diafragma dat jou voldoende 

scherptediepte geeft voor een landschap of stadsgezicht bijvoorbeeld. 

Dan blijft alleen de derde instelling nog over waarmee je de belichting compleet 

maakt en dat is de sluitertijd. Nu jij de ISO-waarde handmatig laag hebt ingesteld, 

heb je ineens een veel langere belichtingstijd nodig dan wanneer je de camera 

automatisch een hoge ISO-waarde zoals 3200 of 6400 laat gebruiken. Denk 

afhankelijk van de lichtomstandigheden aan zoiets als tien of dertig seconden. En 

daar heb je dus de T-stand voor nodig. Jouw camera kan dan alsnog voldoende licht 

verzamelen voor een goede belichting. 
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Bij de M-stand heb ik verteld dat een balkje op het scherm en in de zoeker aangeeft 

of je de juiste belichting te pakken hebt. Helaas is die indicatie bij dit soort lange 

belichtingen niet meer betrouwbaar. Het kan daarom best zijn dat de camera aangeeft 

dat je sterk overbelicht of onderbelicht, maar dat de foto alsnog prima in orde is. Je 

kunt daarom het beste zelf een inschatting maken en een paar testfoto’s maken tot je 

de juiste tijd te pakken hebt. 

 
Elke FujiFilm-camera kan tot minstens dertig seconden belichten. 

Bij lange belichtingen zal alles wat in het beeld beweegt vervagen. Hoe langer je 

belicht, hoe meer vervaging. Want een statief voorkomt alleen trillingen van jou en 

de camera. Het vervagen van wolken, een wateroppervlak, maar ook passerende 

voertuigen en vaartuigen houd je er niet mee tegen. Geen probleem, want dat zorgt 

voor sfeervolle foto’s. 
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Hoe je dit overdag, maar ook ‘s avonds en ’s nachts het beste doet, lees je in mijn 

eBook Lange sluitertijden met ND-filters en in het boek Avond- en Nachtfotografie 

(uitgeverij Van Duuren Media). 

Wil jij alles haarscherp op de foto krijgen, dus ook alles wat beweegt, dan ben je 

gebonden aan snelle sluitertijden en kun je bij een te kort aan licht niet anders dan 

extra hoge ISO-waarden gebruiken. Het hangt dus, zoals altijd, volledig van de 

situatie af wanneer je wat gebruikt. 

Extra lang belichten 

Wat lange sluitertijden betreft kun je in de T-stand tegenwoordig tot maar liefst 

vijftien minuten belichten! Lees dan wel even hoofdstuk 9 over de elektronische 

sluiter door. Dat is echt extreem lang! Bij veel andere fabrikanten zijn de camera’s in 

de M-stand begrensd tot dertig seconden. Ook bij de alleroudste FujiFilm-modellen 

kom je trouwens niet verder dan dertig seconden. 

 
Tegenwoordig kun je met een FujiFilm-camera maar liefst vijftien minuten belichten. 

http://keeskrick.com/product/ebook-lange-sluitertijden-met-nd-filters/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=7742&f=TXL&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffocus-op-fotografie-avond-en-nachtfotografie%2F9200000027605669%2F&name=nachtfotografie
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In de praktijk is een belichting van 30 of 60 seconden trouwens meestal wel genoeg. 

Alleen in uitzonderlijke situaties heb je een belichtingstijd van meerdere minuten 

nodig. 

Gelukkig zijn dit soort lange tijden ongeacht de gebruikte camera ook altijd nog 

mogelijk door van de volgende en tevens laatste camerastand gebruik te maken en dat 

is de B-stand. 
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8. B-stand 

De B-stand wordt ook wel de Bulb-stand genoemd. Het is een speciale camerastand 

die in veel opzichten op de M-stand en T-stand lijkt. Je kiest de B-stand ook weer via 

de draaiknop voor de sluitertijd. 

Belangrijk om te weten is dat het niet voldoende is om alleen de draaiknop voor de 

sluitertijd bovenop jouw camera op B te zetten. Want omdat het een variant is van de 

M-stand, moet ook nu weer het diafragma van de automatische piloot worden 

afgehaald. Anders werk je immers in de S-stand, ondanks dat er een B op de draai-

knop is gekozen. Verwarrend hè! 

 
Kies de letter B op de sluitertijdenknop voor de B-stand (Bulb-stand). 
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Via de zoeker en op het scherm kun je eenvoudig controleren of je echt in de B-stand 

werkt. Links onderin moet een wit vlakje met de letter M in de statusbalk staan en 

een stukje ernaast moet de tekst BULB zichtbaar zijn. 

Heb je per ongeluk het diafragma op automatisch laten staan, dan zie je de letter S en 

ontbreekt de tekst BULB. De B op de draaiknop betekent in dat geval alleen maar dat 

je dertig seconden belicht. Wat op zich best een handige optie is als je deze 

belichtingstijd vaak nodig hebt. Je hoeft dan niet per se naar de T-stand te gaan en 

aan een instelwiel te draaien tot je de dertig seconden te pakken hebt. 

 
Links onderin zie je de letter M en de tekst BULB. 
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Ontspanknop ingedrukt houden 

In tegenstelling tot de M-stand en de T-stand, stel je in de B-stand geen 

belichtingstijd in. Je draait de knop bovenop het toestel naar de letter B en hebt 

verder geen enkele mogelijkheid om een sluitertijd in te stellen. Maar hoe bepaal je 

dan de belichtingstijd? Simpelweg door de ontspanknop gedurende een bepaalde tijd 

ingedrukt te houden. Op die manier kun je op alle FujiFilm-modellen tot maximaal 

60 minuten belichten. 

Normaal druk je één keer op de ontspanknop om een foto te maken. Dus stel dat je in 

de M-stand voor vijftien seconden kiest, dan is één keer indrukken voldoende om de 

camera zelfstandig vijftien seconden te laten belichten. In de B-stand werkt dit dus 

anders. Je moet de ontspanknop ingedrukt houden en pas na (ongeveer) vijftien 

seconden de knop weer loslaten. Gelukkig zie je op het scherm of in de zoeker een 

tellertje oplopen, dus je kunt eenvoudig de verstreken tijd in de gaten houden. Zonder 

dat je een stopwatch of eierwekker nodig hebt. 

Draadontspanner 

Nu is dat ingedrukt houden van de ontspanknop niet echt een handige manier om 

foto’s te maken. Want zelfs als je vanaf statief werkt, zal de camera trillen of 

bewegen omdat je een tijdlang die knop ingedrukt houdt. Comfortabel is het ook niet. 

Zeker niet als je minutenlang wilt belichten. Vandaar dat je beter een afstands-

bediening kunt gebruiken. Daar bestaan meerdere soorten van. 

De meest eenvoudige en goedkope oplossing is een traditionele draadontspanner. Dat 

is een soort knop bovenop een flexibele kabel die je op de ontspannop schroeft. De 

werking is volledig mechanisch. Zodra je op het knopje drukt, duw je aan het uiteinde 

van de kabel een pinnetje naar buiten. Die drukt de ontspanknop voor je in en start op 

die manier dus de opname. Omdat je de camera nu niet rechtstreeks aanraakt, is er 

minder kans op trillingen. 
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Een draadontspanner is wel vrij stug, dus je moet hem nog steeds zo stil mogelijk 

houden. Het geheel is ook een beetje kwetsbaar, omdat de kabel rechtstreeks op de 

ontspanknop zit geschroefd. Bevestigen en losdraaien moet je heel voorzichtig doen. 

Zorg daarnaast dat er geen kracht op de kabel komt te staan, om te voorkomen dat je 

de ontspanknop beschadigt of lostrekt. 

 
Een draadontspanner is een goedkoop en eenvoudig accessoire. 
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Een draadontspanner schroef je (voorzichtig) op de ontspanknop. 

Afstandsbediening 

Een betere optie is een echte afstandsbediening. Daar is al een aansluiting voor 

aanwezig onder een afdekkapje aan de zijkant van de camera. Let er wel op dat er 

meerdere manieren van aansluiten zijn en je dus een voor jouw cameramodel 

geschikte afstandsbediening nodig hebt. 

Aansluiten kan op oudere modellen via de USB-poort. Alleen heeft niet elk camera-

model dezelfde soort USB-aansluiting aan boord. Een X-T1 heeft bijvoorbeeld een 

micro-USB aansluiting, de X-T2 een groot formaat USB3-aansluiting en vanaf de X-

T3 is dat een moderne USB-C aansluiting. Verder sluit je de afstandsbediening op 

recente camera’s juist aan via een 2.5 millimeter aansluiting in plaats van via USB. 

Altijd even nakijken dus! 
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Bij de meest eenvoudige afstandsbedieningen houd je simpelweg een knop ingedrukt 

gedurende de gewenste belichting. Vaak kun je deze knop vergrendelen, zodat je in 

ieder geval je vinger van de knop kunt halen. Duurdere afstandsbedieningen hebben 

een schermpje en extra knoppen. Ze kunnen onder andere zelfstandig de belichting 

voor je afhandelen. Je stelt dan eerst de gewenste belichtingstijd in, drukt op de knop 

en vervolgens regelt de afstandsbediening automatisch dat je een foto met de door jou 

ingestelde belichtingstijd krijgt. Dat werkt erg comfortabel. 

 
Met deze afstandsbediening laat je de belichting volautomatisch afhandelen in de B-stand. 
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De draad van een afstandsbediening is langer en soepeler dan die van een 

mechanische draadontspanner. Je hebt daardoor meer bewegingsvrijheid. Er zijn ook 

draadloze afstandsbedieningen te koop. In dat geval schuif je een kleine ontvanger op 

de flitsschoen en deze sluit je met een korte kabeltje aan op de camera. De bediening 

gebeurt via een zender die je bij je houdt en die draadloos met de ontvanger op de 

camera ‘praat’. Op die manier heb je nog meer bewegingsvrijheid en kun je zelfs 

vanaf (tientallen) meters afstand je camera bedienen. 
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9. Elektronische sluiter en lange belichtingen 

In de T-stand en B-stand kun je lekker lang belichten. En toch kan het gebeuren dat 

je tot je verrassing niet verder komt dan één of dertig seconden. Hoe kan dit? 

Met veel FujiFilm camera’s kun je fluisterstil werken door de zogeheten 

elektronische sluiter in te schakelen. Traditioneel wordt een mechanische sluiter 

gebruikt en die maakt relatief veel geluid (behalve die van de X-Pro3 en X100V). Hij 

maakt ook weer geen herrie, maar is wel duidelijk te horen in een stille omgeving. Bij 

plechtige en officiële gebeurtenissen kun je dan ook beter de stille (elektronische) 

sluiter activeren. Deze elektronische sluiter stelt je meteen ook in staat om extra 

snelle sluitertijden te gebruiken die met een mechanische sluiter niet haalbaar zijn. 

Met de sluitertijdendraaiknop aan de bovenzijde is afhankelijk van het cameramodel 

1/8000 of 1/4000 de snelste sluitertijd die je kunt gebruiken. Zodra je overschakelt 

naar de elektronische sluiter (hieronder vertel ik hoe je dat doet), kun je zelfs tot een 

razendsnelle sluitertijd van 1/32000 gaan door aan het achterste instelwiel te draaien. 

Deze en enorm snelle sluitertijden zijn in een paar situaties onmisbaar. Niet alleen om 

supersnelle actiemomenten vast te leggen, maar vooral ook om met een grote 

lensopening (dus een kleine diafragmawaarde zoals f/1.4 of f/2) in de volle zon te 

fotograferen. Want anders raakt de foto meteen sterk overbelicht. 

Alleen zorgt de elektronische sluiter helaas ook voor een aantal beperkingen. De in 

het kader van dit eBook belangrijkste beperking, is dat je (alleen) op de oudste 

modellen dan ineens niet langer dan één seconde of dertig seconden kunt belichten. 

Dus als je op die toestellen langere belichtingstijden nodig hebt, zoals bij avond- en 

nachtfotografie, moet je eerst even terugschakelen naar de mechanische sluiter. 

Probleem opgelost. 
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De keuze tussen mechanische en elektronische sluiter maak je in het cameramenu. Ga 

hiervoor in het menu naar Opname-instellingen (pictogram van een camera) en 

gebruikt de optie Sluitertype. Bij de oudste modellen ga je naar Opnamestand 

(pictogram van een camera met een cijfer ernaast) en kiest de optie Sluitertype. 

In plaats van voor één van beide sluitertypen kiezen (MS of ES), kun je ook 

aangeven dat de camera zelf mag beslissen wanneer de mechanische en wanneer de 

elektronische sluiter gebruikt moet worden (MS+ES). In dat geval komt de 

elektronische sluiter alleen in uitzonderlijke situaties in actie. Zoals wanneer je met 

bijvoorbeeld f/2 (een grote lensopening) in de volle zon fotografeert. Je kunt nu in 

ieder geval lekker lang belichten in het donker, omdat de camera helemaal uit 

zichzelf overschakelt naar de mechanische sluiter. 

 
Meestal is de mechanische sluiter nodig voor lange belichtingen. 
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Als ergens op het scherm of in de zoeker de aanduiding ES is te zien, is de 

elektronische en dus geruisloze sluiter geactiveerd. Staat er M+E, dan bepaalt de 

camera zelf wanneer de mechanische dan wel de elektronische sluiter nodig is. Dit is 

in de praktijk vaak de handigste keuze. Staat er niets vermeld, dan bedoelt de camera 

MS en is (permanent) de mechanische sluiter geactiveerd. 

Er bestaan tegenwoordig nog een paar varianten die je ook weer via de optie 

Sluitertype instelt, alleen gaan we daar in dit eBook verder niet op in. Voor nu is het 

vooral belangrijk dat je het verschil weet tussen de elektronische en mechanische 

sluiter. Schakel je regelmatig tussen deze beide sluiters, dan kan het handig zijn deze 

functie aan een toets toe te kennen via het cameramenu. Soms is dit standaard al het 

geval, zoals bij de X-T2. 

 
Op deze X-T2 is de keuze voor het sluitertype al aan een toets toegekend. 
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10. Programmaverschuiving 

In de P-stand regelt de camera de belichting voor je. Zoals je in hoofdstuk 3 hebt 

gelezen kun je wel een en ander corrigeren door belichtingscompensatie te 

gebruiken. Er bestaat ook nog zoiets als programmaverschuiving (Program Shift). 

De P-stand kun je zien als een automatische stand waarin je de belichting niet zelf 

hoeft te regelen. Erg handig, maar zoals je bij de andere standen al hebt gelezen, gaat 

het bij fotograferen om meer dan alleen de juiste belichting. 

Want soms wil je meer of minder scherptediepte hebben, of er zijn snel bewegende 

onderwerpen waardoor je een korte (snelle) sluitertijd nodig hebt. Belichtings-

compensatie helpt je hier niet echt bij, of hooguit op een nogal indirecte manier. 

Want daar maak je een foto alleen maar lichter of donkerder mee, oftewel je 

verandert er de belichting mee. 

Gelukkig bestaat hier een eenvoudige oplossing voor en dat is programma-

verschuiving (Program Shift). Zodra je jouw camera ergens op richt en je drukt de 

ontspanknop half in, zie je in de statusbalk onderaan het scherm of de zoeker het 

gekozen diafragma, de sluitertijd en de ISO-waarde. De combinatie van deze drie 

waarden levert jou (hopelijk) de juiste belichting op. 

Zie je dat de scherptediepte niet in orde is, of dat een sluitertijd wordt gekozen 

waarbij een snel onderwerp niet goed wordt vastgelegd? Draai dan aan het achterste 

instelwiel van de camera (voorste instelwiel bij de oudste modellen, maar ook bij de 

X-E4 die geen instelwiel aan de achterzijde heeft). Er wordt dan meteen een andere 

combinatie van diafragma, sluitertijd en eventueel ISO-waarde gekozen, maar wel 

eentje die nog steeds exact dezelfde belichting oplevert. Je hoeft er dus alleen maar 

op te letten dat deze instellingen beter passen bij het onderwerp dat je wilt 

vastleggen, door het wieltje de ene of de andere kant op te draaien. 
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De camera kiest hier zelf voor f/2 bij 1/60. 

 
Via programmaverschuiving maken we daar f/2.8 bij 1/30 van. 
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Ook nu weer: werkt het niet met het daarnet aangegeven instelwiel? Probeer dan het 

instelwiel aan de andere zijde. Want bijna altijd kun je de functie van de instelwielen 

verwisselen via het menu. 

Cruciaal is dat je alleen combinaties te zien krijgt die exact dezelfde belichting 

opleveren. Daar hoef jij je dus geen zorgen over te maken. Het is daarmee een 

laagdrempelige manier om in de P-stand alsnog met scherptediepte of 

bewegingsscherpte te spelen, zonder dat je per se naar de A-stand of de S-stand hoeft 

over te schakelen. 
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11. ISO-waarde als redder in nood 

Voor het gemak staat bij de meeste camerastanden die ik in dit eBook heb besproken 

de ISO-waarde op automatisch. Dat wil niet zeggen dat je in die standen helemaal 

geen invloed op de ISO-waarde hebt en ze dus niet zelf mag instellen. Daarom nu een 

hoofdstuk dat volledig is gewijd aan de ISO-waarde. 

In de A-stand stel je een diafragmawaarde in, in de S-stand een sluitertijd, en in de 

M-stand en T-stand allebei. Alleen is er dus nog een derde instelling die je mag 

aanpassen, maar waar ik wijselijk (grotendeels) mijn mond over heb gehouden, tot ik 

uiteindelijk bij de M-stand en de T-stand aankwam en dat is dus de ISO-waarde. 

In alle camerastanden behalve de volledig automatische stand (via de keuzehendel 

bovenop een X-T30 (ii), X-E3 en eerdere modellen) mag je op elk moment de ISO-

waarde handmatig instellen. Het voordeel als je dit niet zelf doet maar automatisch 

door de camera laat regelen, is dat het toestel dan veel meer mogelijkheden heeft om 

zelfstandig de belichting kloppend te maken. In de A-stand zijn dat dan de sluitertijd 

en de ISO-waarde. In de S-stand het diafragma en de ISO-waarde. En in de M-stand 

en de T-stand alleen nog maar de ISO-waarde. 

Stel jij de ISO-waarde in op een vaste waarde, dan leg je de camera een behoorlijke 

beperking op bij het berekenen van de belichting. In de A-stand blijft voor het toestel 

alleen de sluitertijd nog over. In de S-stand het diafragma. En in de M-stand en de T-

stand zelfs helemaal niets meer. 

Kortom, is het wel zo verstandig om zelf een ISO-waarde in te stellen? 

  



Pagina 61 van 86 

 

Automatisch, tenzij 

Als vuistregel kun je aanhouden dat je vrijwel altijd eerst een diafragmawaarde kiest 

(A-stand) of zelf de sluitertijd bepaalt (S-stand), of ze allebei handmatig instelt (M-

stand). Want dat zijn de twee belangrijkste instellingen. Omdat je daarmee de 

scherptediepte regelt en de manier waarop je bewegingen vastlegt (“bewegings-

scherpte”). De ISO-waarde gebruik je daarna eigenlijk alleen nog maar om de 

belichting kloppend te krijgen. Dat is dus een soort redder in nood. 

 
Stel je zelf een ISO-waarde in, dan heeft jouw camera 

minder bewegingsruimte om de belichting kloppend te maken. 
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Zelf een ISO-waarde instellen doe je met name als je de camera in een bepaalde 

richting wilt duwen. Zoals: er is toch voldoende licht en je wilt dat de camera daarom 

alleen de basiswaarde voor de ISO (afhankelijk van het cameramodel is dat ISO 125, 

160 of ISO 200) gebruikt voor de hoogste technische fotokwaliteit. Of: je fotografeert 

vanaf statief en omdat je een zo lang / langzaam mogelijke sluitertijd wilt hebben, is 

een hoge ISO-waarde niet nodig of zelfs ongewenst. Of: je fotografeert bij weinig 

licht en zet de ISO-waarde alvast op ISO 6400, zodat je alsnog met snelle 

sluitertijden kunt werken om bewegingen te bevriezen. Zo zijn er tal van situaties 

denkbaar. 

Stapje voor stapje 

Als er geen specifieke reden is om de ISO-waarde ergens op vast te pinnen, ben je 

meestal beter uit met een automatisch door de camera gekozen ISO-waarde. Jouw 

camera zorgt er dan zelf voor dat, zolang de (licht)omstandigheden het toelaten, er 

met een zo laag mogelijke ISO-waarde gewerkt wordt. Alleen als het echt nodig is, 

gaat de ISO-waarde stapje voor stapje omhoog en ook weer omlaag. 

Je kunt zelf instellen op welke manier dit gebeurt. Oftewel, wanneer er een stapje 

omhoog en omlaag moet worden gedaan. Voor extra flexibiliteit zijn er op alle 

modellen (behalve de alleroudste) zelfs drie automatische standen voor de ISO-

waarde: Auto1, Auto2 en Auto3. Je kunt er altijd maar eentje actief hebben, maar je 

hebt op deze manier snel toegang tot drie verschillende setjes instellingen voor de 

automatische ISO-waarde. Hierdoor kun je snel schakelen om het gedrag van de 

camera te beïnvloeden bij het kiezen van een geschikte ISO-waarde. Voor 

straatfotografie gebruik je bijvoorbeeld Auto1, voor portetten Auto2 en voor 

nachtfoto’s Auto3. Ik noem maar iets. 
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Automatische ISO-stand instellen en kiezen 

Welke automatische ISO-stand (van de drie) je op een bepaald moment gebruikt, stel 

je in via het menu. Alleen gebeurt dat niet op elk cameramodel op dezelfde manier, 

stel je voor ;-) Maar welk toestel je ook gebruikt, je gaat er in ieder geval voor naar 

het onderdeel Opname-instellingen in het cameramenu. Dit wordt aangegeven met 

het pictogram van een camera. 

Vervolgens kies je op elke camera die een fysieke ISO-draaiknop heeft de optie ISO 

automatische instelling (dus X-T5, X-H1, X-Pro3 en X100V). Terwijl je op een 

camera zonder fysieke draaiknop de optie ISO kiest (X-T30 (ii), X-E4). Blader 

vervolgens ongeacht de camera naar Auto1, Auto2, of Auto3 en druk op de toets 

MENU/OK of op de joystick om deze specifieke automatische ISO-stand te 

selecteren. 

Op de X-T30 (ii) en X-E4 wordt de door jou gekozen automatische ISO-stand nu 

meteen actief (dus Auto1, Auto2, of Auto3). Want deze camera’s hebben geen ISO-

draaiknop bovenop het toestel waarmee je de (gekozen) automatische ISO-stand 

activeert en dus moet dat via een menu-optie gebeuren. 

Bij de overige camera’s (dus die met een fysieke draaiknop) geef je in het menu 

alleen maar aan of je straks Auto1, Auto2, of Auto3 wilt gebruiken. De gekozen optie 

wordt echter pas actief zodra je de fysieke draaiknop bovenop de camera op de rode 

letter A zet. 
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Camera met fysieke draaiknop? Kies één van de drie verschillende automatische ISO-standen. 

 
Camera zonder fysieke draaiknop? Je vindt de automatische standen onderaan de ISO-lijst. 
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Voordat je één van de drie automatische ISO-standen uitkiest met de MENU/OK-

knop of de joystick, moet je deze wel even naar eigen wens inrichten. Dat doe je door 

(nog steeds in dat menu) bij Auto1, Auto2, of Auto3 de joystick naar rechts te duwen 

(op oudere toestellen gebruik je de rechter keuzetoets). 

Vanaf dit punt verloopt alles gelukkig weer hetzelfde op alle cameramodellen. Aller-

eerst stel je nu bij Basisinstelling gevoeligheid in wat de laagste ISO-waarde is die 

de camera mag gebruiken. Laat dit bij voorkeur op ISO 125 of 160 staan (de 

basiswaarde, op oudere toestellen is dit ISO 200). Dat is de basis ISO-waarde van 

FujiFilm-camera’s en levert de beste technische fotokwaliteit op. 

Vervolgens geef je met Maximale gevoeligheid aan hoe hoog de ISO-waarde 

maximaal mag worden. Misschien is dat 1600, of 3200, of 6400. Hoe hoog je dit 

instelt, hangt vooral af waar je de foto’s voor wilt gaan gebruiken en hoe kritisch je 

bent op de technische fotokwaliteit. Ben je bijvoorbeeld ‘allergisch’ voor ruis, dan 

begrens je de camera misschien al op ISO 800 of 1600. Ben je praktischer ingesteld, 

luistert het minder nauw, of moet je gewoon onder bar slechte lichtomstandigheden 

met de best mogelijke foto’s thuiskomen, dan kies je eerder voor ISO 3200 of 6400. 

Tot slot geef je met Minimale sluitersnelheid aan wanneer de camera een stapje 

hoger of lager moet gaan, door de langzaamste sluitertijd op te geven waarmee je wilt 

werken. Stel dat je voor 1/125 kiest. Zodra de sluitertijd langzamer dreigt te worden, 

verhoogt de camera automatisch de ISO-waarde voor je, in plaats van een langzamere 

sluitertijd zoals 1/60 te kiezen. Op het moment dat er weer meer licht is zodat snellere 

sluitertijd binnen bereik komen, zakt de ISO-waarde vanzelf weer een stukje omlaag. 

Alleen zodra de door jou opgegeven maximaal te gebruiken ISO-waarde is bereikt, 

bijvoorbeeld ISO 6400, gaat de sluitertijd alsnog omlaag en wordt deze dus wel 

langzamer dan 1/125. Dat kan ook niet anders, want de belichting moet blijven 

kloppen. De ISO-waarde mag niet verder omhoog van jou, en dus kan alleen de 

sluitertijd nog maar langzamer worden. 
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Zodra je dit ziet gebeuren, kun je eventueel het diafragma aanpassen. In plaats van f/8 

gebruik je dan bijvoorbeeld f/5.6 of f/4 of f/2.8. De camera ziet dan meteen meer 

licht, waardoor de ISO-waarde weer omlaag kan - of de sluitertijd sneller kan worden 

gemaakt. 

Als je hier een langzame (trage) sluitertijd instelt, duurt het langer voordat de camera 

de ISO-waarde moet verhogen. Kies je een relatief snelle sluitertijd, dan gaat de ISO-

waarde juist veel eerder omhoog. Het hangt dan ook vooral af van het onderwerp dat 

je wilt vastleggen wat de optimale (traagste) sluitertijd is. Want hoe sneller iets 

beweegt, hoe snellere sluitertijden je wilt gebruiken en dus hoe eerder de ISO-waarde 

omhoog moet zodra het licht afneemt. Gaat het om statische objecten, dan volstaat 

een langzame sluitertijd vaak ook wel en kan de ISO-waarde langer laag blijven. 

Pas wel op dat je ook nog een voldoende snelle sluitertijd nodig hebt om vanuit de 

hand scherpe foto’s te maken. Deze minimale sluitertijd hangt onder andere af van de 

brandpuntafstand. Vandaar dat je in plaats van een sluitertijd ook kunt kiezen voor 

Auto. De camera houdt hier dan zelf zo goed mogelijk rekening mee, door 

afhankelijk van de brandpuntsafstand een optimale (minimale) sluitertijd te nemen. 

Overigens kun je dus alle drie de automatische standen (Auto1, Auto2, Auto3) 

instellen, zodat je maximale flexibiliteit hebt tijdens het fotograferen. Mocht je er 

helemaal niet zoveel nodig hebben, dan hoef je er natuurlijk maar één of twee in te 

stellen. 
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Geef Basis gevoeligheid, Maximale gevoeligheid en Minimale sluitertijd op. 

 
Geef aan wat de langzaamste sluitertijd mag zijn. 



Pagina 68 van 86 

 

 
Kies Auto als je de minimale sluitertijd aan de camera wilt overlaten. 

Zelf een ISO-waarde kiezen 

Om op een camera met fysieke ISO-draaiknop zelf een specifieke ISO-waarde in te 

stellen, zoals ISO 200, 1600, of 6400, draai je simpelweg aan die knop. Op de X-T30 

(ii) en X-E4 zit deze draaiknop helaas niet en daarom gebruik je op deze camera’s de 

menuoptie Opname-instellingen / ISO die ik hierboven al heb beschreven bij de 

automatische ISO-standen. In plaats van Auto1, Auto2, of Auto3, kies je dan 

rechtstreeks voor een van de vele vaste ISO-waarden. 

Tip: Op oudere toestellen kun je er bij Toets-/schijfinstellingen met een optie (die 

afhangt van het cameramodel en dus wel tussen camera’s verschilt) voor kiezen om 

de ISO-waarde in te stellen met het voorste of achterste draaiwiel. 
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Uitgebreide ISO-waarden (ISO low en ISO high) 

Standaard heeft jouw camera een ISO-bereik van ISO 125, 160 of ISO 200 helemaal 

tot ISO 6400. Daarnaast zijn op FujiFilm-camera’s ook nog de zogeheten uitgebreide 

ISO-waarden aanwezig. Dit zijn speciale ISO-waarden die je nog wat extra 

speelruimte geven in zeer lastige lichtsituaties. Ze zijn dus vooral bedoeld voor 

noodgevallen. Je kunt deze ISO-waarden alleen gebruiken zolang de mechanische 

sluiter actief is (MS of M+E) en dus niet met de elektronische sluiter (ES). Zie 

hiervoor hoofdstuk 9 ‘Elektronische sluiter en lange belichtingen’. 

Op nieuwe toestellen zoals de X-T5, X-Pro3 en X100V komen deze uitgebreide ISO-

waarden meteen beschikbaar zodra je de ISO-draaiknop op C zet (Commando). Want 

nu kun je elke willekeurige ISO-waarde, de gewone én de uitgebreide, kiezen via het 

voorste draaiwiel (de commandoschijf). Je gebruikt vanaf dat moment dus niet meer 

de fysieke ISO-draaiknop om een ISO-waarde in te stellen. 

Bij oudere toestellen zoals de X-T3 (en eerder) en de X-H1 zit geen ISO-stand 

genaamd C op de draaiknop. Daar moet je vooraf opgeven welke twee extra ISO-

waarden je wilt gebruiken door deze toe te kennen aan twee speciale ISO-standen op 

het draaiwiel, genaamd ISO Low (L) en ISO High (H). ISO Low stel je dan bijvoor-

beeld op ISO 100 in, zodat je nog langere sluitertijden kunt gebruiken dan wanneer je 

op ISO 125, 160 of ISO 200 werkt. Wat betreft ISO High kun je afhankelijk van het 

cameramodel kiezen voor ISO 12800, 25600, of 51200. Je moet dus op voorhand via 

het menu de twee specifieke waarden uitkiezen die je nodig denkt te hebben, een lage 

en een hoge (als je beide nodig hebt). 

Je activeert ISO Low of ISO High ditmaal dus door de fysieke ISO-draaiknop naar de 

letter L of H te draaien. Welke specifieke ISO-waarde vervolgens actief wordt, regel 

je via het menu. Hiertoe ga je in het cameramenu naar Installatie (pictogram van een 

steeksleutel) en kiest Toets-/schijfinstellingen. Daar vind je vervolgens de opties 

ISO schijfinstellingen (H) en ISO schijfinstellingen (L) waarmee je een extra lage 

of extra hoge (uitgebreide) ISO-waarde uitkiest. 
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Bij de X-T30 (ii) en X-E4 (en eerdere modellen) werkt het vanwege het ontbreken 

van een fysieke ISO-draaiknop hetzelfde als daarnet beschreven bij het kiezen van 

een ‘gewone’ vaste ISO-waarde of één van de drie automatische ISO-stand. Je gaat 

hiertoe in het menu naar Opname-instellingen / ISO, of gebruikt het snelmenu (de 

Q-knop), of een knop waaraan je de ISO-functie hebt toegewezen. 

Let erop dat een X-T1 en X-T10 in de low stand en de high stand alleen jpg-foto’s 

vastlegt. Raw-bestanden opslaan is dan helaas niet mogelijk! 

 
Op het draaiwiel vind je twee speciale ISO-standen: Low en High. 
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Oudere toestellen kennen nog een ISO High en ISO Low stand, nieuwere hebben een ISO C-stand. 
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12 Vintage lenzen en lenzen van derden 

Ik weet het, ik weet het, in hoofdstuk drie en vier heb ik gezegd dat er in totaal drie 

methoden zijn om het diafragma van een lens te veranderen. Dat klopt ook, zolang we 

naar de lenzen van FujiFilm kijken. 

Alleen bestaan er behalve Fujinon lenzen ook nog andere objectieven die je op jouw 

camera kunt gebruiken. Allereerst zijn dat de zogeheten vintage lenzen. Dit zijn 

objectieven uit het analoge tijdperk en die kunnen wel een halve eeuw oud of ouder 

zijn. Best wel uniek dat ze nog steeds op een moderne digitale camera zijn te 

gebruiken. Vintage lenzen kun je alleen via een speciale adapter aansluiten. Het gaat 

te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar omdat het heel oude lenzen zijn, moet je 

ze in ieder geval volledig handmatig bedienen. 

Daarnaast zijn er fabrikanten die lenzen voor verschillende cameramerken maken. 

Zoals een versie voor Canon, Nikon, Sony en dus een versie voor FujiFilm. Je hebt 

dan allereerst het model nodig dat specifiek voor jouw FujiFilm-camera is aangepast. 

Oftewel, hij moet van de juiste lens-mount zijn voorzien. 

Fabrikanten zoals Samyang en Rokinon maken veel objectieven zonder ingebouwde 

elektronica, waardoor ze niet door de camera worden herkend. Daarom moet je het 

diafragma en de scherpstelling handmatig instellen. Je herkent zo’n lens eenvoudig. 

Aan de onderzijde bij de lensmount ontbreekt dan het bekende rijtje contactpunten. 

Pak er maar eens een Fujinon-lens bij, daar zitten wel altijd contacten op. 

Heeft een lens geen contactpunten, of gebruik je een vintagelens via een adapter? 

Dan moet je op die lens handmatig een diafragmawaarde instellen. Dat werkt heel 

eenvoudig, want je draait simpelweg aan de diafragmaring. Net als bij veel Fujinon-

lenzen dus. Groot verschil is alleen dat je ditmaal geen automatische diafragmastand 

hebt (de rode A ontbreekt) en dat het ditmaal volledig mechanisch gaat. 
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Dus terwijl je aan de ring draait, verandert meteen de fysieke grootte van het 

diafragma en stroomt er ook direct meer of minder licht door de lens. Bij weinig licht 

neemt het zicht in de zoeker en op het scherm daardoor zichtbaar af zodra je voor een 

kleine lensopening kiest (hoge diafragmawaarde). Daarnaast moet je dus ook 

handmatig scherpstellen, want auto focus werkt niet met deze lenzen. 

Het gevolg is dat de Auto-stand, P-stand en S-stand onbereikbaar zijn met deze 

lenzen. De camera kan namelijk op geen enkele manier een diafragmawaarde op de 

lens instellen. Je kunt dat alleen met de hand doen. Je hebt wel een A-stand, M-stand, 

B-stand en T-stand. Dus het diafragma móet je instellen, wat betreft sluitertijd en 

ISO-waarde heb je de keuze of je dat aan de camera overlaat of zelf doet. 

Omdat de camera niet met de lens kan praten (de contactpunten voor communicatie 

ontbreken), weet het toestel niet welke lens je gebruikt en ook niet welk diafragma je 

hebt ingesteld of waar je op scherpstelt. Op het scherm en in de zoeker zie je daarom 

streepjes op de plek waar normaal de diafragmawaarde vermeld staat. Ook als je 

bestaande foto’s terugkijkt is niet te zien welke lens en diafragmawaarde je gebruikt 

hebt. 

Geen nood. Het betekent alleen dat de waarde onbekend is. Verder werkt alles zoals 

het hoort. Dus de effecten op de belichting en de scherptediepte zijn precies hetzelfde 

als met elke andere (elektronische) lens. Alleen regel je ditmaal op een mechanische 

manier hoeveel licht er door de lens stroomt, oftewel hoe groot de diafragmaopening 

is. Optisch en fotografisch gezien is er verder geen verschil. 

Overigens zijn er ook (steeds meer) fabrikanten die objectieven voor FujiFilm 

uitbrengen inclusief de benodigde elektronica en dus ook met contactpunten op de 

lens-mount. In dat geval werken ze prima samen met de camera. Je kunt automatisch 

scherpstellen en het diafragma kan zowel handmatig als automatisch worden 

ingesteld. De camera weet nu wel precies welk diafragma en welke lens je gebruikt.   
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Opmerking: Het valt buiten de scope van dit boek, maar gebruik je een objectief dat 

niet met de camera communiceert? Dan kun je via het cameramenu aangeven om 

welke brandpuntsafstand het gaat (Opname-instellingen / Adapt. Instel.). Dit wordt 

vervolgens in elke foto genoteerd, zodat het alsnog achteraf is te zien in Lightroom en 

andere fotoprogramma’s. 

Heb je meerdere van dit soort lenzen? Je kunt maximaal zes objectieven opgeven, 

maar moet dan wel steeds zelf de juiste ‘actief maken’ via het menu zodra je van lens 

wisselt. Het is puur en alleen een administratieve notitie die de camera in jouw foto’s 

plaatst. De camera doet er verder helemaal niets mee. 

De diafragmawaarde is dan helaas nog steeds niet te achterhalen, want die is en 

blijft voor de camera onbekend. Je kunt hooguit onthouden of ergens noteren welk 

diafragma je gebruikt (per foto!) en dit eventueel achteraf met een programma zoals 

ExifTool aan je foto’s toevoegen. 

Zelf gebruik ik een script om via ExifTool een aantal lens gerelateerde velden 

achteraf aan mijn foto’s toe te voegen. Zoals diafragmawaarde, fabrikant, lensmodel 

en het serienummer van de lens. Op die manier is de informatie over hoe mijn foto’s 

zijn gemaakt zo compleet mogelijk, kan ik ze een stuk makkelijker terugvinden in 

Lightroom en meteen ook allerlei statistieken opvragen. 
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Links een Fujinon 50mm lens met lenscontacten. Rechts een Samyang 12mm zonder lenscontacten. 

 
Je stelt het diafragma fysiek in met de diafragmaring. 
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Informatie die ik achteraf toevoeg met ExifTool. 
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13. Samenvatting camerastanden 

Voor het gemak vind je in dit hoofdstuk een samenvatting van de manier waarop je 

de diverse camerastanden activeert. 

Automatische stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op Auto. 

P-Stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op • 

Diafragma (witte cijfers): 

Keuzeschakelaar lens op A, of 

diafragmaring lens op A, of 

draaien aan achterste / voorste instelwiel 

Sluitertijd (witte cijfers): draaiknop instellen op A 

(alleen X-E4: of zet de sluitertijd op P, het diafragma wordt dan genegeerd) 

ISO-waarde (optioneel): 

Draaiknop instellen op A, of 

kies Auto1, Auto2, of Auto3 in menu / snelmenu (de Q-knop) / via functieknop 
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A-Stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op • 

Diafragma (blauwe cijfers): 

Indien aanwezig: keuzeschakelaar lens op diafragmarondje 

Diafragmaring van lens naar gewenste waarde, of 

draaien aan achterste / voorste instelwiel 

Sluitertijd (witte cijfers): draaiknop instellen op A 

ISO-waarde (optioneel): 

Draaiknop instellen op A, of 

kies Auto1, Auto2, of Auto3 in menu / snelmenu (de Q-knop) / via functieknop 
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S-Stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op • 

Diafragma (witte cijfers): 

Keuzeschakelaar lens op A, of 

diafragmaring lens op A, of 

draaien aan achterste / voorste instelwiel 

Sluitertijd (blauwe cijfers): draaiknop naar gewenste waarde 

ISO-waarde (optioneel): 

Draaiknop instellen op A, of 

kies Auto1, Auto2, of Auto3 in menu / snelmenu (de Q-knop) / via functieknop 
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M-Stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op • 

Diafragma (blauwe cijfers): 

Indien aanwezig: keuzeschakelaar lens op diafragmarondje 

Diafragmaring van lens naar gewenste waarde, of 

draaien aan achterste / voorste instelwiel 

Sluitertijd (blauwe cijfers): draaiknop naar gewenste waarde 

ISO-waarde (optioneel): 

Draaiknop instellen op A of gewenste waarde, of 

kies Auto1 of gewenste waarde in menu / snelmenu (de Q-knop) / via 

functieknop 
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T-Stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op • 

Alleen X-T10: schakel de elektronische sluiter uit 

Diafragma (blauwe cijfers): 

Indien aanwezig: keuzeschakelaar lens op diafragmarondje 

Diafragmaring van lens naar gewenste waarde, of 

draaien aan achterste / voorste instelwiel 

Sluitertijd (blauwe cijfers): 

Draaiknop op T, én 

draaien aan voorste/achterste instelwiel voor gewenste tijd 

ISO-waarde: 

Draaiknop instellen op gewenste waarde, of 

kies gewenste waarde in menu / snelmenu (de Q-knop) / via functieknop 
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B-Stand 

X-T30 (ii) & X-E3 (en eerdere modellen): keuzehendel op • 

Alle modellen: schakel de elektronische sluiter uit 

Diafragma (blauwe cijfers): 

Indien aanwezig: keuzeschakelaar lens op diafragmarondje 

Diafragmaring van lens naar gewenste waarde, of 

draaien aan achterste / voorste instelwiel 

Sluitertijd: ontspanknop ingedrukt houden / afstandsbediening 

ISO-waarde: 

Draaiknop instellen op gewenste waarde, of 

kies gewenste waarde in menu / snelmenu (de Q-knop) / via functieknop 
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Nawoord 

Nu je hebt gelezen hoe je een camerastand instelt op jouw FujiFilm-camera, is het 

vooral belangrijk dat je het geleerde in praktijk brengt. Pak jouw camera er dus bij en 

zoek situaties op waarin je het toestel automatisch zijn werk laat doen, maar ook 

waarbij je zelf een diafragmawaarde kiest voor een mooie scherptediepte, of waarin 

je via de sluitertijd bewegingen scherp of expres vervaagd vastlegt. Op die manier 

wen je snel aan deze werkwijze. 

Zelf vind ik FujiFilm-camera’s erg prettig werken. Bij andere merken moet je eerst 

een camerastand kiezen en heb je daarna ook nog één of twee of drie wieltjes of 

knoppen of menu-instellingen nodig. Bij FujiFilm bedenk je simpelweg wat je wilt en 

vervolgens stel je dat rechtstreeks in. Een heel directe benadering dus. De ene keer 

wil je alleen het diafragma instellen, een andere keer alleen de sluitertijd en soms 

allebei. Dat kan heel snel, omdat je meteen de betreffende instelling(en) verandert via 

de fysieke bediening. 

Zodra ik iets zie, kan ik daardoor razendsnel mijn camera instellen. Nog terwijl ik 

erheen loop (of ren), of terwijl ik de camera naar mijn oog breng. Want alles gaat met 

fysieke knoppen en draairingen. De camera mag gerust uitstaan en ik hoef niet eens 

door de zoeker of op het scherm te kijken om razendsnel instellingen te wijzigen of te 

controleren. 

Omschakelen van bijvoorbeeld een minutenlange belichting vanaf statief (met 

volledig handmatig gekozen instellingen) naar een actiefoto gemaakt vanuit de hand, 

kan in een oogwenk met slechts drie handelingen: verdraai de diafragmaring, de 

sluitertijdknop, de ISO-knop en áctie! Soms is een vierde handeling nodig, maar dat 

is het dan ook wel: schakel met een knop van handmatig scherpstellen over naar 

automatisch scherpstellen. 
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Hoe snel en makkelijk het allemaal gaat hangt natuurlijk ook af van cameramodel en 

lensmodel. Ideaal is wat mij betreft een lens met een echte diafragmaring en een 

camera met draaiknoppen voor zowel sluitertijd als ISO-waarde. Dat werkt het snelst. 

Met minder knoppen heb je immers altijd wat meer tijd nodig en moet je alsnog een 

blik op het scherm of door de zoeker werpen om te zien of alles goed staat ingesteld. 
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Flaptekst 

Op de meeste systeemcamera’s van FujiFilm ontbreekt de zogeheten PASM-

draaiknop. Dat is de knop waarmee je (vooral bij andere merken dus) een 

camerastand uitkiest. Zoals de P-, A-, S-, of M-stand. Ze kunnen ook de P, Av, Tv en 

M-stand heten. De reden dat deze knop bij veel FujiFilm-camera’s ontbreekt, is dat je 

deze draaiknop helemaal niet nodig hebt op deze toestellen. 

Dat is best wel wennen als je met een spiegelreflex of systeemcamera van een ander 

merk hebt gewerkt, want dan moet je ineens zien uit te vogelen hoe je een FujiFilm-

camera bedient. Hetzelfde geldt overigens wanneer je tot nu toe met een smartphone 

hebt gefotografeerd, ook al zit daar helemaal geen PASM-knop op. 

In dit eBook leer je op een praktische manier alles wat je moet weten om alle 

gangbare camerastanden op jouw FujiFilm-camera in te stellen en te gebruiken. 

Zodat je snel met jouw nieuwe camera aan de slag kunt en je die PASM-knop binnen 

de kortste keren totaal vergeten bent (want nogmaals, die is helemaal niet nodig). 

We staan onder meer uitgebreid stil bij hoe je het diafragma, de sluitertijd en de ISO-

waarde instelt. Want dat zijn op elke camera en bij elke fabrikant de drie meest 

essentiële instellingen waarvan je het gedrag regelt door een bepaalde camerastand op 

de PASM-draaiknop uit te kiezen. 

Hoewel dit boek precies uitlegt hoe je te werk gaat met de nieuwste cameramodellen 

(FujiFilm X-T5, X-T30 (II), X-E4, X100V, X-Pro3 en X-H1), kun je het ook prima 

gebruiken als je een eerder model gebruikt. De werking blijft vrijwel gelijk. 

Misschien mis je de FujiFilm X-T200 en X-S10 in dit rijtje? Dat klopt, want op die 

camera’s zit wél een PASM-draaiknop en daarom komen ze niet in dit boek voor. 
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Kees Krick (1964) werkt als zelfstandig tekstschrijver en fotograaf via zijn bedrijf 

Kees Krick Media voor bedrijven, uitgeverijen (boeken en bladen) en marketing-, 

communicatie- en PR-bureaus. Daarnaast is hij auteur van educatieve boeken en 

eBooks. Als er dan nog tijd over is, schrijft hij soms een spannend verhaal (misdaad, 

thriller, suspense, science fiction). 

 
 


