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Voorwoord 

In dit eBook kijken we naar de bijzondere mogelijkheden en speciale functies van 

zowel de Ricoh GR III als de Ricoh GR IIIx. Wat niet wegneemt dat je ook veel aan 

dit boek hebt als je een eerder model gebruikt, dus de originele Ricoh GR of de Ricoh 

GR II. Zie dit boek vooral niet als een uitgebreide(re) handleiding, want niet elke 

menu-optie komt aan bod. Alleen wat echt anders, opvallend, of bijzonder is op een 

GR-camera bespreek ik. Dat wat min of meer hetzelfde werkt als op camera’s van 

andere merken sla ik over, tenzij het iets is wat je naar mijn idee echt moet weten. 

De Ricoh GR wordt vaak gezien als specialistisch gereedschap voor de 

straatfotograaf. Soms worden deze camera zelfs met een Zwitsers zakmes vergeleken, 

waar niets meer of minder opzit dan wat je echt nodig hebt op straat. En toch is de 

Ricoh GR veel meer dan dat. Wat mij betreft is het eerder een wolf in schaapskleren. 

Want voor een leek lijkt de GR misschien een eenvoudige en ietwat spartaans of 

ouderwets ogende compact camera waar je niet al te veel van kunt verwachten. 

Terwijl het in werkelijkheid een volwaardige APS-C camera is die enorm veel 

mogelijkheden biedt, waar een zeer scherpe en lichtsterke lens opzit en waar je foto’s 

mee maakt met een opvallend hoge beeldkwaliteit. Dat zie je er niet aan af aan de 

buitenkant van een camera die zo enorm klein is dat het toestel met gemak in je 

handpalm past. 

Je kunt de Ricoh GR dan ook beter zien als een spiegelreflex of systeemcamera op 

zakformaat, waardoor je het toestel altijd en overal bij je kunt hebben. Ook tijdens al 

die gewone dagelijkse bezigheden, of terwijl je winkelt of de boodschappen doet. 

Daardoor kom je steeds vaker met verrassende foto’s thuis die je anders nooit zou 

hebben gemaakt. Je pakt een GR er immers met alle gemak even bij en stopt hem 

daarna even snel weer weg. Een beetje vergelijkbaar met een smartphone, die heb je 

immers ook altijd op zak, maar dan met een aanzienlijk betere ergonomie, hogere 

beeldkwaliteit en met lekker veel mogelijkheden om het eindresultaat helemaal naar 

jouw hand te zetten.  
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Het toestel is ook enorm discreet. Op straat merken mensen mij vaak niet eens op. 

Dat is vooral dankzij het minimalistische formaat. Daarnaast ontbreekt een zoeker, 

waardoor je de camera niet alsmaar naar je oog hoeft te brengen, iets wat al snel de 

aandacht trekt. Onbewust denken omstanders dat ik met mijn smartphone in de hand 

op iets of iemand sta te wachten. Nogmaals, als ze mij al zien. Niemand die je raar 

aankijkt, snel wegduikt, op het laatste moment achter je langs loopt, of vraagt of je 

professioneel fotograaf of journalist bent en wat je dan wel niet van plan bent met de 

foto’s die je hier staat te maken. Als straatfotograaf kun je niet beter hebben! :-) 

De GR is zoals gezegd veel meer dan alleen een straatcamera. Omdat het een micro-

spiegelreflex of mini-systeemcamera is (maar dan met een vaste lens), is dit toestel 

perfect geschikt voor vakanties, uitjes, zakenreizen, familiegebeurtenissen, feestjes, 

concerten en noem maar op. Je kunt er perfect landschappen, architectuur en 

interieurs mee vastleggen. Net als portretten, productfoto’s, macrofoto’s (close-up) en 

avond- of nachtfoto’s mee maken .. en ga zo maar door. 

Zonder met een zware fototas rond te zeulen maak je de mooiste foto’s en geniet je 

eindelijk met volle teugen van je weekend, vakantie, wandeling of fietstocht. Ook 

beroepsmatig kun je de Ricoh GR prima inzetten. Logisch, kijk alleen al naar de 

fotografgenres die ik zojuist heb opgesomd. Daarnaast maak je er de mooiste 

redactionele en documentaire beelden mee. Simpelweg omdat deze camera 

ontwapenend werkt en mensen zich snel op hun gemak voelen. Met een GR ben je 

ook nog eens enorm wendbaar en je kunt vanuit bijzondere hoekpunten fotograferen. 

Mijn eerste Ricoh GR (toentertijd de eerste met een APS-C sensor) kocht ik alweer in 

2013. Dat was vlak nadat ik er eentje voor twee weken in huis had om er een review 

over te schrijven voor een fotografiewebsite. Na een korte gewenningsperiode wist ik 

het zeker: dit was verreweg de leukste camera die ik ooit had gebruikt. Alleen al de 

compactheid, opvallend goede beeldkwaliteit, de veelzijdigheid en het enorme 

gemak. Zodra de review was afgerond, heb ik er dan ook meteen eentje gekocht. 
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Ook de Ricoh GR III en Ricoh GR IIIx die ik momenteel gebruik, zijn weer snel mijn 

favoriete camera’s geworden en ik maak er (by far!) de meeste foto’s mee. Ik hoop 

dat jij net zoveel plezier beleeft aan jouw Ricoh GR III(x) en dat dit boek jou daarbij 

helpt. 

Nog even heel kort, mocht je niet weten wat het verschil is tussen de Ricoh GR III en 

Ricoh GR IIIx. Het gaat om precies dezelfde camera’s, behalve dat de ingebouwde 

lens verschilt. De Ricoh GR3 heeft namelijk een 18.3 millimeter objectief (ongeveer 

28 mm full-frame equivalent), terwijl de Ricoh GR3x een 26.1 millimeter lens heeft 

(ongeveer 40 mm full-frame equivalent). 
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1. Snap focus 

Je kunt jouw camera volledig automatisch laten scherpstellen (autofocus), maar je 

mag dit natuurlijk ook handmatig doen als je dat liever hebt. Daarnaast kent de 

Ricoh GR-serie nog een heel bijzondere functie genaamd snap focus. Het is een van 

de eerste functies waar je als GR-gebruiker mee in aanraking komt en daarom 

beginnen we hier meteen maar mee. 

Bijna alle camera’s beschikken over autofocus. Daardoor kun je snel, gemakkelijk en 

nauwkeurig scherpstellen op het hoofdonderwerp. Heel handig, want handmatig 

scherpstellen kost nu eenmaal meer tijd en moeite. Dat neemt niet weg dat ook het 

autofocussysteem een beetje tijd nodig heeft om dit klusje goed uit te voeren en 

daarnaast kan een camera op heel iets anders scherpstellen dan jij in gedachten hebt, 

of er (een beetje of zelfs flink) naast zitten met de scherpte. 

Vooral als je in een bepaalde situatie heel snel wilt reageren en dus in een fractie van 

een seconde een foto wilt maken, is zowel handmatig als automatisch scherpstellen 

niet altijd even ideaal. Het beste is het dan om helemaal niet scherp te stellen. Want 

dan is er ook geen vertraging en kan er niets misgaan, toch? Dat is dan ook precies 

waar snap focus om de hoek komt kijken. Hiermee schakel je autofocus uit, terwijl je 

ook niet met de hand scherp hoeft te stellen. 

Jouw camera moet natuurlijk nog steeds een of andere manier scherpstellen op het 

hoofdonderwerp. Want anders zit je straks met allemaal onscherpe foto’s opgezadeld. 

Bij snap focus is dat heel slim opgelost omdat je ditmaal vooraf aangeeft op welke 

afstand de camera moet scherpstellen. Je hoeft daarna alleen nog maar op het juiste 

moment af te drukken (ook wel het beslissende moment of decisive moment 

genoemd), waarna alles op de door jou aangegeven afstand in een oogwenk scherp op 

de foto komt te staan. Zonder enige scherpstelvertraging en ook zonder dat per 

ongeluk op de verkeerde plek wordt scherpgesteld. Handig! 



Pagina 10 van 162 

 

 
Fotograferen zonder scherpstellen werkt altijd het snelst. 

(Ricoh GR III, f/8, 1/200, ISO 200) 

Vaste afstand 

Om dit voor elkaar te krijgen maak je bij snap focus een keuze uit een vaste scherp-

stelafstand van 1 meter, 1.5 meter, 2 meter, 2.5 meter, 3.5 meter, 5 meter, of je kiest 

voor oneindig. Hierdoor heb je autofocus niet langer nodig en hoef je ook niet 

moeizaam met de hand scherp te stellen. Zodra je afdrukt gaat de camera direct naar 

de door jou gekozen afstand. Sneller kan niet. 

Het betekent wel dat je van tevoren moet weten vanaf (ongeveer) welke afstand je 

straks een foto wilt maken. Gelukkig is dat meestal goed in te schatten, ook bij 

straatfotografie. Bijvoorbeeld omdat je mensen van dichtbij fotografeert, of omdat je 

vanaf de overkant van een smalle winkelstraat werkt. 
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Behalve dat je op een vooraf ingestelde afstand focust, maak je bij snap focus handig 

gebruik van de scherptediepte. Want afhankelijk van het door jou of de camera 

gekozen diafragma én de afstand tussen jou en het onderwerp, komt een gebied voor 

en achter het scherpstelpunt aanvaardbaar scherp op de foto te staan. 

Er bestaan allerlei apps voor je telefoon die de grootte van deze scherptediepte tonen, 

zodat je het niet telkens zelf hoeft uit te rekenen, maar je kunt het ook gewoon jouw 

Ricoh GR laten verklappen. Zodra je de focusstand namelijk op snap focus of op 

handmatig scherpstellen zet, zie je aan de linkerzijde van het scherm een 

afstandsbalkje. Een geel streepje laat zien op welk punt door jou of de camera is 

scherpgesteld. Het groene gebiedje geeft de totale scherptediepte aan. 

 
Een afstandsbalkje laat de scherptediepte zien en het punt waarop is scherpgesteld. 

In het kort is dat groene gebied groter naarmate het onderwerp verder van je vandaan 

is en/of je een kleiner diafragma kiest (een hoger diafragmagetal). Andersom neemt 

de grootte van de scherptediepte af naarmate je dichter bij het onderwerp bent en/of 

een grotere lensopening instelt (lager diafragmagetal). Dat geldt voor elke camera en 

niet alleen voor de Ricoh GR. 
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Belangrijk om te onthouden is dat niet alles in het groene gebied volledig scherp is. 

Jouw camera stelt namelijk scherp op de afstand die de gele streep aangeeft, omdat 

een lens altijd maar op één punt alles scherp kan weergeven. Meer naar voren en 

meer naar achteren zal de scherpte daardoor altijd langzaam afnemen. In het begin zie 

je dat niet, maar op een gegeven moment wel. Zodra je onscherpte ziet, heb je de 

grens van de scherptediepte bereikt. Alles binnen het gebied van de scherptediepte 

wordt daarom aanvaardbaar scherp genoemd, omdat je het als kijker als scherp 

ervaart. Overigens hangt dit sterk af van de weergavegrootte, dus de grootte waarop 

je de foto bekijkt (postzegel, telefoonscherm, poster, billboard), maar laten we het 

niet onnodig ingewikkeld maken. 

De essentie is dat je altijd en met elke camera op één punt de hoogste scherpte ziet 

(de gele streep) en dat alles binnen het groene gebied nog steeds acceptabel scherp is, 

maar wel steeds minder scherp naarmate je richting de buitengrenzen van dat groene 

vlak gaat. Ongeacht de vraag of je handmatig scherpstelt, autofocus gebruikt, of met 

snap focus werkt. 

Snap focus is in de basis hetzelfde principe als zone focus, een techniek die veel 

wordt ingezet bij straatfotografie en landschapsfotografie. Snap focus heeft wel als 

voordeel dat je met een druk op de knop eenvoudig en snel tussen alle daarnet 

genoemde vaste afstanden wisselt. Je hoeft dus niet zoals bij andere camera’s aan een 

lensring te draaien om handmatig te focussen en ook niet in te schatten of je wel op 

de juiste afstand zit. En als je de GR uit en weer aanzet, of per ongeluk aan de 

lensbehuizing zit, blijft de scherpstelafstand gewoon netjes behouden. 

Er zijn drie manieren waarop je snap focus kunt gebruiken, waardoor dit een erg 

veelzijdige en handige functie is. 
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(1) Full press snap (via de ontspanknop) 

De eerste manier wordt full press snap genoemd, of Opname bij volledig 

indrukken zoals het in het Nederlandstalige menu heet. Bij deze methode wordt snap 

focus alleen gebruikt op het moment dat je de ontspanknop in één keer volledig 

doordrukt. Normaalgesproken druk je de ontspanknop eerst half in om de camera te 

laten scherpstellen (en een lichtmeting te laten doen) en pas zodra je ziet dat dit in 

orde is, druk je de ontspanknop helemaal in om de foto te maken. Om snap focus te 

gebruiken sla je deze tussenstap dus over door de ontspanknop in één vloeiende 

beweging helemaal in te drukken. 

Hierdoor kun je op elk moment kiezen tussen autofocus en snap focus. Bijvoorbeeld 

autofocus als iets op een andere afstand plaatsvindt dan je voor snap focus hebt 

ingesteld, maar ook als je alle tijd hebt om nauwkeurig op je onderwerp te focussen. 

Het in één keer doordrukken is wel een handigheidje dat je even in de vingers moet 

krijgen. Want als je ook maar even aarzelt tijdens het indrukken, zal de camera 

alsnog autofocus gebruiken. Oefen daarom vooral een paar keer om eraan te wennen. 

 
Full press snap staat standaard aan, maar je kunt het ook uitschakelen. 
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Om van full press snap gebruik te maken ga je in het menu naar het camerapictogram 

en zet je op de eerste pagina Focusinstellingen de optie Op. bij voll. indr. op Aan 

(een afkorting van “Opname bij volledig indrukken”). Vanaf dat moment heb je de 

keuze om op de traditionele manier te werken (eerst half indrukken en daarna 

doordrukken) of snap focus te gebruiken (meteen doordrukken). 

De gewenste scherpstelafstand kies je op dezelfde pagina Focusinstellingen via de 

optie Snapfocusafstand. Hier heb je zoals eerder vermeld de keuze tussen 1 meter, 

1.5 meter, 2 meter, 2.5 meter, 3.5 meter, 5 meter en oneindig. Als bevestiging zie je 

rechts bovenin het opnamescherm de door jou ingestelde afstand met de aanduiding 

FS erachter (Full Snap). Een andere manier om de afstand in te stellen is door ▲ (de 

bovenzijde van de draaischijf aan de achterzijde) ingedrukt te houden terwijl je aan 

het voorste instelwieltje draait. Je hoeft er dus niet steeds voor in het menu te duiken. 

 
Kies uit een van de vele vaste snap focus afstanden. 
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(2) Full press snap (via het aanraakscherm) 

De tweede manier heet ook full press snap (opname bij volledig indrukken), alleen 

roep je het dit keer aan via het aanraakscherm. In het menu van de Ricoh GR III en 

GR IIIx kun je namelijk aangeven wat er moet gebeuren zodra je ergens op het 

scherm tikt. De eerste drie opties hebben nog gewoon te maken met autofocus: (1) 

verplaats het scherpstelpunt naar het punt waarop je tikt, (2) laat de camera eventueel 

meteen op dit punt scherpstellen en (3) optioneel laat je ook direct een foto maken. 

Drie steeds uitgebreidere varianten van autofocus dus. 

De vierde en nieuwste optie is dat je met een tikje op het scherm full press snap 

activeert, waardoor de camera ogenblikkelijk scherpstelt op de vooraf door jou 

aangegeven (ingestelde) afstand en een foto maakt. 

Om dit te doen ga je in het menu naar het C-pictogram, kiest de tweede pagina 

Bediening aanpassen en verandert de optie Aanraak-AF naar Opn. bij voll. indr. 

Let erop dat de optie LCD-aanraakbediening erboven ook op Aan moet staan. 

 
Full press snap is ook beschikbaar via het aanraakscherm. 
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Zodra je dit zo hebt ingesteld hoef je alleen nog maar op een willekeurige plek op het 

scherm te tikken om van snap focus gebruik te maken. De ontspanknop kun je dan 

gewoon blijven gebruiken in situaties waar je autofocus nodig hebt, of opnieuw 

kiezen voor full press snap door de knop meteen helemaal door te drukken. 

En ja, zelfs als je de camera op handmatig scherpstellen zet (zie het volgende 

hoofdstuk), kun je alsnog op het scherm tikken om naar een vooraf ingestelde snap 

focus afstand te gaan! Je kunt hier dus echt alle kanten mee op. 

(3) Snap focus (ontspanknop) 

De derde en laatste methode is door snap focus als standaard scherpstelmethode aan 

te wijzen. In dat geval maakt het niet meer uit of je de ontspanknop meteen helemaal 

doordrukt, of dat je halverwege eventjes hapert of pauzeert. In beide gevallen wordt 

met snap focus gewerkt. Vandaar ook dat het voorvoegsel ‘full press’ alleen bij de 

eerste twee methoden in de naam zit. Om snap focus te gebruiken kies je in het menu 

eerst het camerasymbool, gaat daar naar de eerste pagina Focusinstellingen en stelt 

de optie Focus in op Snap. 

 
De ontspanknop op snap focus instellen kan ook nog. 
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Ook nu kun je door middel van een schermtik nog steeds een focuspunt uitkiezen om 

autofocus te gebruiken als dat een keertje beter uitkomt. Maar let op, dat 

scherpstelpunt geldt alleen voor de eerstvolgende foto die je maakt. Daarna schakelt 

de camera meteen weer over op snap focus. 

Het werkt ook alleen als je de aanraakfunctie zo hebt ingesteld dat je hiermee een 

scherpstelpunt aanwijst. Staat het aanraakscherm op full press snap, dan maakt het 

niet uit of je de ontspanknop of het scherm gebruikt, je werkt in beide gevallen met 

snap focus. 

Hoe weet je of Snap Focus is gebruikt? 

Vooral als je full press snap gebruikt door de ontspanknop in één keer door te 

drukken, is het soms niet duidelijk of de camera uiteindelijk voor autofocus of snap 

focus heeft gekozen. Gelukkig kun je dat heel makkelijk achterhalen. Bekijk gewoon 

de gemaakte foto even op het camerascherm en tik op de Disp-knop tot je een 

verkleinde versie van de foto ziet met histogrammen eronder. 

 
Je ziet FS met een scherpstelafstand (hier 2m) als snap focus is gebruikt. 
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Rechts naast de fotominiatuur zie je de aanduiding FS (Full Snap) met de door jou 

gekozen scherpstelafstand erachter als bevestiging dat snap focus inderdaad in actie is 

gekomen. In andere gevallen zie je hier een AF-pictogram dat afhangt van de 

autofocusstand die jij als hoofdscherpstelmethode hebt gekozen. Welke dat allemaal 

kunnen zijn, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 

Snapafstand prioriteit 

Snapafstand prioriteit is een volledig nieuwe functie die recentelijk aan de Ricoh GR 

III en Ricoh GR IIIx is toegevoegd via een firmware update. Je kunt het zien als een 

speciale en best wel bijzondere variant van de ‘gewone’ snap focus. Inschakelen doe 

je door in het menu naar het camerasymbool te gaan, de vierde pagina Foto’s nemen 

te selecteren en bij de optie Snapafstand prioriteit te kiezen voor Sn Aan. 

 
Snapafstand prioriteit is later toegevoegd aan de GR III en GR IIIx. 
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Eenmaal aangezet kies je met het voorste draaiwieltje de gewenste scherpstelafstand 

zoals je dat inmiddels gewend bent van de ‘gewone’ snapfocus: 1 meter, 1.5 meter, 2 

meter, 2.5 meter, 3.5 meter, 5 meter, of oneindig. 

Vervolgens maak je met het achterste draaiwiel een keuze uit Dof1, Dof2 en Dof3. 

Het verschil hiertussen is dat de camera automatisch een steeds kleiner diafragma 

voor je uitkiest, waardoor je een alsmaar grotere scherptediepte krijgt. Waar je bij 

Dof1 dankzij de beperkte(re) scherptediepte een (ietwat) vervaagde achtergrond 

krijgt, zal bij Dof3 de omgeving grotendeels herkenbaar blijven. 

Met Dof3 zou je mogelijk zelfs hyperfocaal kunnen werken, wat inhoudt dat 

nagenoeg alles aanvaardbaar scherp op de foto komt. Wel opnieuw met de 

kanttekening dat daar waar je op scherpstelt, de gekozen afstand dus, zoals altijd het 

scherpst zal zijn en naar voren en achteren toe de vervaging langzaam toeneemt. 

Kortom, je kunt nu simpelweg in drie gradaties de gewenste scherptediepte kiezen. 

Daardoor hoef je niet voor elke scherpstelafstand zelf het benodigde diafragma te 

bedenken en in te stellen. Extra voordeel is dat je met het voorste wieltje heel 

eenvoudig tussen de diverse snapfocus-afstanden kunt wisselen. 

Het aparte is alleen, dat je met deze nieuwe functie in feite de P, A, S én M-stand 

volledig buitenspel zet. Want zodra snapafstand prioriteit aanstaat, kun je ineens geen 

diafragmawaarde of sluitertijd meer kiezen. Wel kun je een ISO-waarde instellen en 

belichtingscompensatie werkt ook nog gewoon. 

Links onderin het scherm zie je de aanduiding Sn zodat je weet dat deze functie is 

ingeschakeld. Precies op de plek waar normaal P, A, S, of M en dus de door jou 

gekozen camerastand staat. Het zou mij dan ook niet verbazen als op een toekomstig 

GR-model (hoor ik Ricoh GR IV?) een volledig nieuwe camerastand op het 

camerastanden-draaiwiel bovenop het toestel is te vinden, genaamd Sn of Sv. 
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2. Auto focus 

Snap focus is een erg handige mogelijkheid van de Ricoh GR waar je veel profijt van 

kunt hebben. Dat neemt niet weg dat er ook allerlei autofocusstanden zijn waar je 

gebruik van kunt maken, net als een handmatige scherpstelstand. Die komen dan ook 

in dit hoofdstuk aan bod. 

Omdat de ‘gewone’ autofocusstanden best veel lijken op wat je op andere camera’s 

aantreft, gaan we hier niet al te diep op in en concentreren we ons vooral op de 

specifieke mogelijkheden die de Ricoh GR op dit vlak biedt. 

De scherpstelstanden die we in dit hoofdstuk behandelen vind je in het menu door het 

camerasymbool te selecteren, waarna je op de eerste pagina Focusinstellingen naar 

de optie Focus gaat. Het is dezelfde optie als die je in het vorige hoofdstuk hebt 

gebruikt om snap focus aan te zetten (methode 3, waarbij de ontspanknop geen 

autofocusfunctie meer heeft). Snap focus wordt in het huidige hoofdstuk dan ook niet 

opnieuw besproken. 

 
Kies een van de vele autofocusstanden, de handmatige stand, snap focus, of focus op oneindig. 

(de laatste drie opties zijn niet in beeld, de lijst is een stuk langer) 
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Let erop dat de camera alleen automatisch scherpstelt zolang je de ontspanknop half 

indrukt en daarna pas de knop helemaal doordrukt. Tenzij je full press snap (opname 

bij volledig indrukken) uitschakelt zoals besproken in hoofdstuk één. 

Auto AF-gebied 

Dit is de standaardinstelling waarbij de camera zelf bepaalt welk scherpstelpunt 

nodig is om op een onderwerp scherp te stellen, waarmee dit dus een volledig 

automatische scherpstelstand is. Er kunnen trouwens ook meerdere scherpstelpunten 

gekozen worden. Het voordeel is vooral het gemak. Je hoeft niets te doen, de camera 

zoekt zelf wel het onderwerp op en stelt hierop scherp zodra je de ontspanknop half 

indrukt. Wat meteen ook het nadeel aangeeft: de kans bestaat dat er iets heel anders 

wordt uitgekozen dan jij in gedachten hebt. Daardoor zou het verkeerde scherp op de 

foto kunnen komen. 

 
De camera kan zelf één of meer autofocuspunten uitkiezen. 

(Ricoh GR, f/8, 1/250, ISO 100) 
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Op zich is er meer dan prima mee te werken, zolang je maar oplet welke vlakjes op 

het scherm groen kleuren, want die geven aan waar de camera op focust. Is dat een 

plant op de voorgrond of een schilderij op de achtergrond, in plaats van de persoon 

die je op de foto wilt zetten? Dan weet je dat er iets niet goed gaat. Laat de 

ontspanknop dan los, pas eventueel je standpunt of compositie aan en waag een 

nieuwe poging. 

Wat ook kan is even op het scherm tikken om aan te geven wat het hoofdonderwerp 

is. Je moet dan wel de aanraakfunctie zo instellen dat je hiermee een AF-scherpstel-

punt selecteert. Verder geldt dit opnieuw alleen voor de eerstvolgende foto die je 

maakt. Daarna schakelt de camera weer over naar de automatische keuze van een 

scherpstelpunt. Daardoor is het een beetje omslachtig als je meerdere foto’s wilt 

maken, want dan kan het een kat en muisspel worden tussen jou en de camera. In dat 

geval is het makkelijker om een van de andere scherpstelmethoden te gebruiken. Die 

geven je veel meer grip op waar de camera wel en niet scherpstelt. 

Gezichtsdetectie en oogdetectie 

De standaard scherpstelmethode Auto AF-gebied is met name handig als je 

gezichtsdetectie en oogdetectie wilt gebruiken bij straatfotografie of portretfotografie. 

Want zodra de Ricoh GR een gezicht of oog herkent, verschijnt daar automatisch een 

kadertje omheen. Je weet dan zeker dat er op dit gezicht wordt scherpgesteld. 

Erg handig is dat je daarna nog even je standpunt of de compositie kunt aanpassen en 

zelfs de persoon om wie het gaat zich door het beeld mag bewegen. Het kadertje 

volgt hierbij gewoon het gezicht of oog, zolang iemand maar niet wegkijkt van de 

camera. Hierdoor hoef je niet steeds te herkadreren of naar een ander scherpstelpunt 

over te schakelen (zie verderop), wat vroeger wel nodig was. 
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Gezichts- en oogdetectie zet je aan via het menu. Ga bij het camerasymbool naar de 

eerste pagina Focusinstellingen en selecteer de optie Gezichts-/oogherkenning. 

Kies Aan als je het ook in onderstaande autofocusstanden actief wilt hebben, of 

Alleen auto AF-geb om het alleen in de huidige focusstand Auto AF-gebied te 

gebruiken, of Uit om het helemaal uit te schakelen. 

 
Geef aan of en zo ja wanneer je gezichts- en oogdetectie wilt gebruiken. 

AUTO AF-gebied (midden) 

Een scherpstelmethode die later beschikbaar is gekomen via een firmware update van 

de Ricoh GR III en Ricoh GR IIIx is AUTO AF-gebied (midden). Hiermee laat je de 

camera ook weer volledig automatisch scherpstellen op een onderwerp, alleen moet 

zich dat net iets meer richting het beeldcentrum bevinden, omdat ditmaal de buitenste 

scherpstelpunten niet worden gebruikt. 

Daarmee is dit een aanvulling op en variant van AUTO AF-gebied van daarnet, die 

juist een nagenoeg beeldvullende matrix van scherpstelpunten gebruikt. Door alleen 

naar de middelste scherpstelpunten te kijken, voorkom je dat de camera onbedoeld 

scherpstelt op een object dat zich vlak langs de beeldrand bevindt. 
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Selectie-AF 

Bij deze scherpstelmethode wordt altijd maar één scherpstelpunt gebruikt. Welke dat 

is bepaal je helemaal zelf. De camera kijkt dus niet meer naar het hele beeld om er 

automatisch eentje (of meer) voor je uit te kiezen. Het makkelijkst is het om ergens 

op het scherm te tikken om aan te geven waar je wilt dat de camera scherpstelt. Op 

deze plek verschijnt dan een wit kadertje, of liever gezegd de vier hoekpunten ervan. 

Je moet de aanraakfunctie dan wel zo instellen dat je hiermee een AF-punt selecteert. 

Een alternatief is dat je niet tikt maar met je vinger over het scherm veegt. Het AF-

punt volgt dan jouw vinger en dat maakt het soms wat makkelijker om het punt 

nauwkeurig op een klein onderwerp of een detail te plaatsen. Je mag dus kiezen, 

tikken of vegen. 

 
Tik op het scherm om het onderwerp aan te wijzen. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/400, ISO 200) 
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Zonder het scherm aan te raken kan het ook. Druk dan eerst op de OK-knop die in 

het midden van de vierwegknop aan de achterzijde zit. In de linkeronderhoek van het 

scherm zie je nu een selectiepictogram, een kadertje met pijltjes erin. Gebruik daarna 

de pijltjestoetsen ▲▼►◄ oftewel de vier zijden van de vierwegknop om een AF-

punt te selecteren. Of houd de OK-knop ingedrukt om in één keer terug naar het 

midden te springen. AF-punt uitgekozen? Druk op OK om AF-selectiemodus af te 

sluiten. 

Het handige aan deze scherpstelmethode is dat je helemaal zelf kunt aangeven waar 

het hoofdonderwerp zich bevindt. Door steeds een AF-punt te kiezen dat zo dicht 

mogelijk bij het hoofdonderwerp zit, hoef je niet of nog maar amper te herkadreren. 

Aanvullend kun je gezichtsdetectie en oogdetectie aanzetten, zodat je in ieder geval 

bij personen niet continu een ander AF-punt hoeft te kiezen. Het kan dan overigens 

wel gebeuren dat er plotseling op een persoon wordt scherpgesteld die toevallig het 

beeld binnenwandelt terwijl jij iets anders aan het vastleggen bent. 

Je kunt de camera eventueel zo instellen dat je de pijltjestoetsen altijd direct kunt 

gebruiken, dus zonder eerst op OK te drukken. Ga hiervoor in het menu naar het C-

pictogram, kies de tweede pagina Bediening aanpassen en selecteer de optie 

Instellingen 4-wegknop. Daarna moet je OK juist ingedrukt houden om van de 

alternatieve functie die aan deze knoppen is toegekend gebruik te maken. Denk aan 

het inschakelen van de macrostand (pijltjestoets ▲). 

Pinpoint-AF 

Hier kunnen we kort over zijn, want het is nagenoeg dezelfde scherpstelmethode als 

de vorige, maar dan met een veel kleiner AF-punt. Dat is erg handig als je op een 

klein onderwerp wilt scherpstellen. Ook bij macrofotografie is pinpoint-AF ideaal, 

omdat je hiermee heel secuur op specifieke details kunt focussen. Daarnaast kun je 

hiermee makkelijker door een kleine opening of langs een hekwerk fotograferen. In 

hoofdstuk zes gaan we dieper in op macrofotografie, 
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Dankzij het kleinere AF-punt stel je makkelijker scherp op het juiste detail. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/125, ISO 800) 

Volg-AF 

Een erg leuke focusstand waarmee je bewegende onderwerpen scherp in beeld houdt. 

Het idee is dat je net als daarnet op het scherm tikt of de pijltjestoetsen gebruikt om 

het hoofdonderwerp aan te wijzen. Vervolgens druk je de ontspanknop half in om de 

autofocus hierop te vergrendelen en te blijven volgen. Zodra jij de camera beweegt, 

of het onderwerp zelf beweegt zich door het beeld, zal dit netjes gevolgd worden en 

dus scherp in beeld blijven. Je hoeft zodoende alleen nog maar op het juiste moment 

de ontspanknop helemaal door te drukken. 

Zodra je een foto maakt, of de ontspanknop wel half indrukt maar daarna weer 

loslaat, wordt de betovering verbroken en moet je de hele procedure weer herhalen. 

Overigens kun je het focuspunt vaak ook gewoon in het midden laten staan. Plaats 

het dan tijdelijk bovenop het onderwerp, drukt de ontspanknop half in en daarna kun 

je op je gemak herkadreren. Dit omdat het onderwerp vanaf nu automatisch gevolgd 

wordt. Kijk gewoon welke methode jij prettiger vindt werken. 
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Continue AF 

Dit is een variatie op Selectie-AF waarbij de camera continu blijft scherpstellen 

zolang je de ontspanknop maar half ingedrukt houdt. Dit wordt vaak aangeduid met 

AF-C (continu autofocus) en is met name handig om bij (snel) bewegende 

onderwerpen nog even het beste moment af te wachten voordat je afdrukt. Je wilt dan 

dat de scherpstelling al in orde is door de ontspanknop half ingedrukt te houden. 

Standaard maakt de GR één foto zodra je de ontspanknop helemaal doordrukt 

(enkelbeeldopname). Je kunt er ook voor kiezen om de camera achterelkaar foto’s te 

laten maken zolang je de ontspanknop volledig ingedrukt houdt (continuopname). Zie 

hiervoor hoofdstuk negen. In combinatie met continu scherpstellen (AF-C) zal de 

camera ook tussen de opnamen door blijven scherpstellen, waardoor het aantal 

beelden dat je per seconde kunt vastleggen iets inzakt. 

 
Wat heeft jouw prioriteit: scherpstellen of maximale aantal beelden per seconde? 
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Vind jij het belangrijker om beelden op de hoogste snelheid te blijven vastleggen? 

Dan kun je ervoor kiezen het scherpstellen (na het maken van de allereerste foto) een 

lagere prioriteit te laten krijgen. Om aan te geven wat jouw voorkeur heeft, ga je in 

het menu bij het camerapictogram naar de eerste pagina Focusinstellingen. 

Kies bij de optie AF.C-instelling voor Scherpstell.voorkeuze als jij scherpstellen 

belangrijker vindt dan de snelheid van fotograferen, of FPS-voorkeuze als je liever 

op de hoogste snelheid fotografeert. Hierin staat fps voor frames per second en dat is 

hetzelfde als bps (beelden per seconde). 

MF 

Manual focus oftewel handmatig scherpstellen kan ook altijd nog. Nu is dat bij het 

ontbreken van een scherpstelring op de lens van de Ricoh GR niet altijd even 

comfortabel of makkelijk om te doen. Want om de scherpstelafstand te veranderen 

moet je in de stand MF eerst een keer op ▲ drukken, waarna links onderin de tekst 

MF-aanpassing verschijnt. Ook zie je nu een pijltje in de afstandsschaal links op het 

scherm dat aangeeft op welk punt momenteel is scherpgesteld. 

 
Handmatig scherpstellen kan ook altijd nog. 
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Vervolgens roteer je de draaischijf aan de achterzijde om de scherpstelling te 

veranderen. Alleen zijn er al snel aardig wat rotaties nodig om een bepaalde afstand 

te bereiken, dus ja, het is best omslachtig. Druk nogmaals op ▲ of gebruik de OK-

knop of druk de ontspanknop half in zodra je klaar bent met scherpstellen. 

Back-button-focus 

Gelukkig bestaat er een trucje waarmee je dit proces flink versnelt. Wat ik zelf in de 

focusstand MF doe, is eerst op het hoofdonderwerp tikken, waarmee ik daar tijdelijk 

een AF-punt actief maakt. Hierdoor kan ik de camera één keer automatisch laten 

scherpstellen. Simpelweg door de ontspanknop half in te drukken, zit ik dan meteen 

op (ongeveer) de gewenste afstand. Dat scheelt enorm veel draaien aan de schijf. Half 

indrukken is voldoende om automatisch scherp te stellen, dus je hoeft de 

ontspanknop niet door te drukken. 

 
Ook in de stand MF gebruik ik autofocus regelmatig via een tik op het scherm. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/250, ISO 200) 
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Zelfs in de handmatige scherpstelstand kun je dus nog steeds gebruik maken van 

autofocus op de momenten dat het jou uitkomt. Fotografeer je eerst iets in de verte en 

wil je daarna een close-up maken? Dan zijn twee schermtikjes voldoende om dit voor 

elkaar te krijgen. Eventueel aangevuld met een kleine handmatige correctie, maar dat 

is, bij mij althans, vrijwel nooit nodig. 

Eigenlijk is dit niets meer of minder dan back-button-focus. Veel fotografen willen 

namelijk niet dat de camera iedere keer opnieuw scherpstelt zodra ze de ontspanknop 

half indrukken. Daarom koppelen ze autofocus los van de ontspanknop en kennen dit 

toe aan een ander knopje ergens aan de achterzijde van de camera. Vandaar de naam 

back-button-focus. 

Hoewel je autofocus ook op de Ricoh GR kunt loskoppelen van de ontspanknop, is 

het naar mijn idee eenvoudiger om de scherpstelstand op MF te zetten, waarna je 

even op het scherm tikt zodra de camera opnieuw moet scherpstellen. Dat is onder 

andere ideaal als jij en het onderwerp een tijdje op dezelfde plek blijven. Want dan is 

het onnodig om per foto scherp te stellen. Dat hoeft maar één keer. Je komt 

bijvoorbeeld een interessante straatscène tegen en wilt hier een tijdje blijven 

rondhangen tot de juiste voorbijganger in beeld komt. Of je bent van plan meerdere 

foto’s snel na elkaar te maken, waarna je (thuis) op je gemak de beste exemplaren 

selecteert. 

In dit soort situaties is het wel zo makkelijk om de camera op MF te zetten, even te 

tikken op zoiets als die mooie gevel of de plek waar je straks iemand verwacht, de 

ontspanknop half in te drukken om eenmalig automatisch scherp te stellen en 

vervolgens op je gemak te wachten op de ideale voorbijganger. In plaats van dat je, 

zodra die persoon eindelijk passeert, eerst autofocus zijn werk nog moet laten doen 

voordat je kunt afdrukken, met het risico dat je net het mooiste moment misloopt. 
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Waarom steeds scherpstellen als de afstand toch gelijk blijft? 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/200, ISO 200) 

Wil je opnieuw scherpstellen omdat bijvoorbeeld de afstand tussen jou en het 

onderwerp inmiddels is veranderd? Dan kun je een tweede keer op het scherm tikken 

om net als daarnet eenmalig een AF-punt actief te maken, maar zelf gebruik ik hier 

de Fn-knop voor. Hier heb ik namelijk de functie AF activeren aan toegekend. Dit 

houdt in dat er opnieuw wordt scherpgesteld op het daarnet door mij gekozen AF-

punt. Of op de middelste als je nog geen keuze hebt gemaakt. Mocht het onderwerp 

zich inmiddels op een andere plek in het beeld bevinden, dan kies je natuurlijk wel 

eerst een ander AF-punt uit door op het scherm te tikken. Hoe je de werking van de 

Fn-knop aanpast lees je in hoofdstuk vier. 

Ideaal aan deze variant van back-button-focus is dat je op elk moment gewoon weer 

een van de vele autofocusstanden van de GR kunt aanzetten. Terwijl als je autofocus 

loskoppelt van de ontspanknop, zoals gebeurt bij de traditionele variant van back-

button-focus, je iedere keer in het menu moet duiken om dit weer ongedaan te maken 

(en daarna opnieuw in te schakelen). Want daarmee bepaal je het gedrag van de 
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ontspanknop en dat geldt meteen voor alle autofocusstanden. Waardoor je niet meer 

naadloos kunt schakelen tussen MF en AF. 

Uitvergroten 

Om wat makkelijker handmatig scherp te stellen via de draaischijf, kun je de Disp-

knop eventjes ingedrukt houden om de schermweergave te vergroten. Aanvullend 

kies je met het voorste draaiwieltje voor een vergroting van 4x of 16x. Druk de Disp-

knop nogmaals lang in om terug te keren naar de normale weergave. Ook zodra je de 

ontspanknop half indrukt keer je tijdelijk terug naar het volledige weergave, 

waardoor je goed kunt beoordelen wat er wel en niet in beeld is te zien. Je kunt het 

beeld ook nog automatisch laten uitvergroten, telkens zodra je de scherpstelling 

handmatig aanpast: Menu, camera-pictogram, pagina Focusinstellingen, zet MF 

auto vergroting op Aan.  

Focus peaking 

Een andere methode om handmatig scherpstellen te vereenvoudigen is focus peaking 

inschakelen. Wat deze functie doet is alles wat scherp in beeld is met wit 

accentueren, waardoor het extra goed opvalt. Er bestaan twee varianten van. 

Ook weer via de Menu-knop, het camera-pictogram, pagina Focusinstellingen, vind 

je de optie Scherpe contouren. Zet dit op Randen accentueren om alle contouren 

en details die scherp zijn met wit te laten markeren. Kies je Randen extraheren dan 

wordt het volledige beeld grijs en zie je alleen de scherpe delen in het wit. 

Druk je de ontspanknop half in, dan krijg je opnieuw tijdelijk het gewone beeld te 

zien, zodat je beter ziet wat je vastlegt. Vooral bij macrofotografie is focus peaking 

enorm handig, omdat je er dan al snel een fractie naast zit met de scherpte. Focus 

peaking (scherpe contouren) is trouwens prima te combineren met het uitvergroten 

van het beeld door de Disp-knop ingedrukt te houden. 
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∞ (oneindig) 

Scherpstellen op oneindig kan door de scherpstelfunctie ∞ te kiezen. Superhandig om 

onderwerpen op grote afstand vast te leggen, zoals afgelegen bergketens, de 

sterrenhemel, maar ook om wolken te fotograferen waarop het nu eenmaal vaak lastig 

scherpstellen is. 

 
In de focusstand ∞ is scherpstellen op wolken een stuk eenvoudiger. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/125, ISO 100) 

Een alternatief is eerst voor de scherpstelstand MF kiezen en de scherpstelafstand 

handmatig op ∞ zetten, of snap focus op ∞ zetten, al is direct kiezen voor de 

focusstand ∞ een stuk sneller en eenvoudiger. Ook nu weer mag je ergens op het 

scherm tikken om één foto op een andere scherpstelafstand te maken via het door jou 

aangewezen AF-punt. Let op: dat geldt alleen voor de eerstvolgende foto! 
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3. ‘Hoge lichten’ en andere lichtmeetmethoden 

Vind jij foto’s waarin het hoofdonderwerp prachtig in een lichtvlek is gevangen, 

terwijl de omgeving eromheen grotendeels verborgen blijft in diepe schaduwen, ook 

zo mooi? Jouw Ricoh GR III of Ricoh GR IIIx maakt het een stuk eenvoudiger om dit 

soort indrukwekkende foto’s te maken. 

Vooral bij straatfotografie is het een veelgebruikte techniek om de lichtste delen van 

een foto zo te belichten dat de schaduwgebieden bijna als vanzelf extra donker of 

zelfs zwart en onheilspellend op de foto komen. Zo krijg je heerlijk contrastrijke 

beelden die er echt uitspringen. Het is niet ingewikkeld om te doen en je kunt deze 

foto’s met elke camera maken. Dus ook met de GR III(x), GR II en GR. Simpelweg 

door met de belichting te spelen. 

De Ricoh GR III en IIIx hebben een speciale lichtmeetmethode aan boord waarmee 

het zelfs automatisch en dus nog eenvoudiger gaat. Eerst laat ik je zien hoe je dit met 

de standaard lichtmeetmethode en dus met een willekeurig digitale camera doet, 

omdat het voordelen heeft als je weet wat het achterliggende principe is. Het is 

namelijk niets meer of minder dan op zo’n manier spelen met de belichting dat de 

hooglichten beschermd blijven. Waardoor ze dus (net) niet overbelicht raken en 

onherstelbaar beschadigd raken. Dat levert automatisch een donkere foto op met 

lekker diepe schaduwen. 

Zoek naar contrast 

Allereerst is het belangrijk dat je een plek opzoekt waar het contrast hoog is. Dat is 

overal waar de omgeving deels wel en deels niet in de zon ligt. Dit mag trouwens ook 

kunstlicht zijn. Handig als je binnen fotografeert, of ’s avonds of ’s nachts op straat. 

Het is vooral een kwestie van goed kijken en leren om deze plekken te herkennen. 

Een tip: knijp je ogen een beetje dicht, dan zie je beter hoe een scène door jouw 

camera wordt vastgelegd. 
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Zoek een plek op met een groot contrast. (Ricoh GR III, f/8, 1/500, ISO 2000) 

Mooie plek gevonden? Belicht nu zo dat de lichtste delen nog net volledig worden 

vastgelegd. Bijvoorbeeld door de knop voor belichtingscompensatie naar een 

negatieve waarde te draaien. Net zolang tot je ziet dat het lichtste gebied net niet 

overbelicht is. De rest van de omgeving wordt dan vanzelf nóg donkerder, omdat je 

flink aan het onderbelichten bent. Het werkt zolang er maar voldoende contrast is 

tussen plekken waar zonlicht valt en plekken die in de schaduw liggen en waar dus 

geen direct zonlicht komt. 

Complicatie bij deze techniek is dat je de belichting telkens moet bijstellen als het 

licht verandert, je de compositie aanpast, of als je een ander standpunt inneemt. Want 

het draait nu eenmaal allemaal om de verhouding tussen licht en donker. Dus als de 

zon ineens feller gaat schijnen, moet je zelf het beeld weer donkerder zien te krijgen. 

Hierdoor ben je al snel continu aan het goochelen met de belichting. 
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Hoge lichten 

Gelukkig kan het ook eenvoudiger als je een Ricoh GR III of Ricoh GR IIIx hebt. 

Deze camera heeft namelijk een speciale lichtmeetmethode genaamd Hoge lichten 

die dit allemaal automatisch voor je regelt. Om dit aan te zetten ga je in het menu 

naar het camerapictogram, kiest de tweede pagina Belichtingsvoorkeur en zet de 

optie Auto lichtmeting op Hoge lichten. 

Jouw toestel zorgt er dan zelf voor dat de lichtste delen van het beeld beschermd 

worden en dus niet overbelicht raken. Dus of je nu een ander standpunt inneemt, de 

compositie aanpast, of de intensiteit van het zonlicht verandert, je hoeft dit niet langer 

zelf op te lossen. Dat maakt het doorlopend verdraaien van de knop voor belichtings-

compensatie overbodig. 

 
Kies Hoge lichten als je de hooglichten wilt beschermen. 

Het betekent wel dat het hoofdonderwerp zich ergens in het licht moet bevinden als je 

het herkenbaar wilt vastleggen. Denk aan iemand die precies langs een stukje zon-

verlichte gevel of muur loopt. Stapt deze persoon weer uit het licht de schaduw in, 

dan zul je hem of haar amper terugzien op de foto, omdat alles daar zo intens donker 

is. 
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Daar kun je overigens erg leuke effecten mee krijgen. Zoals een lichaam zonder 

hoofd, of alleen een zwevend hoofd of bovenlichaam. Alleen maar door jouw foto zo 

te timen dat iemand zich deels in het zonlicht en deels in de schaduw bevindt. 

Het contrast is niet altijd hoog genoeg om de schaduwen bijna volledig te laten 

dichtlopen en dus vrijwel zwart te maken. In dat geval maak je in Lightroom of een 

andere fotobewerker de schaduwen extra donker en eventueel de lichte delen lichter, 

mocht het histogram daar ruimte voor bieden. Dan ontstaat een nóg contrastrijkere 

foto. 

 
Iemand deels in het licht en deels in de schaduw vastleggen geeft leuke effecten. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/500, ISO 100) 

De lichtmeetmethode Hoge lichten van de Ricoh GR III(x) vind ik persoonlijk iets te 

behoudend. De lichtste delen van de foto zijn naar mijn smaak wat aan de donkere 

kant. Dat is goed te zien aan de lege ruimte rechts in het histogram. De foto had wat 

mij betreft best nog wat lichter gemaakt kunnen worden, zonder schade aan de 

hooglichten aan te richten. Vandaar dat ik deze lichtmeetmethode meestal alsnog 
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combineer met een belichtingscompensatie van ongeveer +2/3. Dat kan prima zonder 

de hooglichten te beschadigen, maar daar moet ik dan wel zelf op letten. 

Dus ja, ook bij deze speciale lichtmeetmethode heb je altijd nog de mogelijkheid om 

naar smaak korter of langer te belichten. Maak jij net als ik de foto lichter, dan zullen 

ook de schaduwengebieden minder diep zijn. Achteraf corrigeer je dit door de 

schaduwen weer een stukje omlaag te trekken in je fotobewerker. Op deze manier 

verzamel je tijdens het fotograferen de maximale hoeveelheid beeldinformatie, wat 

zorgt voor extra veel speelruimte tijdens de nabewerking.  

Overige lichtmeetmethoden 

Er bestaan nog meer lichtmeetmethoden en omdat deze in een of andere vorm op alle 

camera’s te vinden zijn, bespreek ik ze hier niet al te uitgebreid. Wat is een 

lichtmeetmethode? Hiermee geef je aan op welke wijze de camera (het volledige of 

een gedeelte van) het beeld moet analyseren om tot de juiste belichting van een foto 

te komen. Immers, als er meer licht is heb je een andere belichting nodig dan 

wanneer het donkerder is. 

Vandaar dat altijd een lichtmeting nodig is en dat kan op verschillende manieren 

gebeuren. Instellen welke methode je wilt gebruiken doe je op dezelfde manier als 

daarnet bij Hoge lichten, namelijk in het menu via het camerapictogram, de tweede 

pagina Belichtingsvoorkeur en dan de optie Auto lichtmeting. Wissel je vaak van 

lichtmeetmethode? Overweeg dan om deze functie aan de ADJ-knop toe te voegen 

zodat je er altijd makkelijk bij kunt. Zie hiervoor hoofdstuk vier. 

Meervlaks 

Bij de meervlaksmethode die meteen ook de standaard lichtmeetmethode van de 

Ricoh GR is, verdeelt de camera het beeld in kleine vlakjes en kijkt per vlakje 

hoeveel licht er is. Vervolgens wordt er een berekening op losgelaten om tot een 

gemiddelde belichting voor de totale foto te komen. Niet elk vakje telt hierbij even 

zwaar. Deze standaard lichtmeetmethode voldoet prima in de meeste (niet al te 

afwijkende) lichtomstandigheden. 
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De meervlaksmethode werkt prima in niet al te afwijkende lichtomstandigheden. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/60, ISO 1000) 

Via een menu-optie kun je dan nog aangeven of de nadruk gelegd moet worden op 

het gekozen scherpstelpunt, omdat zich daar doorgaans het hoofdonderwerp bevindt 

dat je goed belicht op de foto wilt hebben. Hiervoor ga je in het menu naar het 

camerapictogram, kiest de tweede pagina Belichtingsvoorkeur en zet de optie Kopp. 

AE en AF-punt op Aan. 

Centraal 

Bij centraalmeting ligt de nadruk op het midden van het beeld en telt de buitenrand 

minder zwaar mee in de berekening. Dat kan handig zijn als de achtergrond een totaal 

andere helderheid heeft dan het onderwerp in het midden. Bijvoorbeeld bij sterk 

tegenlicht heeft de felle lucht nu minder invloed op de belichting dan wanneer je de 

standaard meervlaks-lichtmeting gebruikt. Of andersom, als het onderwerp in het 

midden goed verlicht is terwijl de achtergrond naar verhouding erg donker is. 
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Belangrijk is dus wel dat het onderwerp zich ergens in het midden bevindt als je deze 

lichtmeetmethode gebruikt, of dat je herkadreert zodra je de ontspanknop half 

indrukt, omdat dit het moment is dat de lichtmeting plaatsvindt. 

Spot 

Gebruik je spotmeting, dan wordt alleen naar een zeer klein gebiedje van doorgaans 

zo’n 1% of 2% in het midden van het beeld gekeken. Hiermee kun je de lichtmeting 

en dus de belichting op een specifiek deel van het beeld afstemmen. Zoals een detail 

van een onderwerp dat uit verschillende helderheden bestaat. Ook dit is weer aan het 

scherpstelpunt te koppelen door dezelfde menuoptie als daarnet bij meervlaksmeting 

aan te zetten, met als voordeel dat je niet telkens hoeft te herkadreren. 
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4. Adj-knop en Fn-knop instellen 

Op elke camera zitten wel een aantal knoppen waarvan je zelf de functie mag 

bepalen. Bij de Ricoh GR III(x) hebben we het dan vooral over de Adj-knop, omdat je 

hier meerdere functies onder kunt zetten om deze altijd makkelijk en snel bereikbaar 

te hebben. Daarnaast mag je van een paar andere knoppen veranderen wat ze doen. 

De belangrijkste knop die je kunt “her-programmeren” is dus de Adj-knop. Met deze 

tuimelschakelaar stel je allereerst belichtingscompensatie in zolang je in de P-, Av- of 

Tv-stand werkt, terwijl je er in de M-stand de sluitertijd mee aanpast. Belichtings-

compensatie is in de M-stand ineens verhuisd naar de draaischijf aan de achterzijde, 

wat behoorlijk verwarrend is als je regelmatig camerastanden door elkaar gebruikt. 

 
Vijf functies zijn direct bereikbaar via de Adj-knop (zie bovenrand scherm). 

Door de tuimelschakelaar in te drukken verschijnt een rijtje van vijf functies op het 

scherm, waarmee deze altijd onder handbereik zijn. Het mooie is dat je zelf mag 

bepalen welke vijf functies je te zien krijgt. Ideaal, want dan kun je jouw meest 

gebruikte opties hier neerzetten. Vooral als je de GR al wat langer gebruikt zijn er 

vast wel een aantal functies die je regelmatig of vaak nodig hebt. 
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Bij mij zijn dat (op dit moment) het kiezen van een focusstand, instellen van de 

lichtmeetmethode, activeren van crop mode, het bepalen wat tikken op het 

aanraakscherm doet en tot slot het instellen van de schermhelderheid. 

Er zijn nog een paar functies die ik er graag in kwijt zou willen. Daarom zou het 

mooi zijn als we in de toekomst, na een firmware update bijvoorbeeld, misschien acht 

of tien opties onder deze knop kunnen neerzetten. 

Toekennen 

Hoe ga je te werk als jij jouw favoriete functies onder de Adj-knop wilt neerzetten? 

In het menu selecteer je het C-pictogram, gaat naar de tweede pagina Bediening 

aanpassen en kiest de optie Instelling ADJ-modus. Op het vervolgscherm zie je de 

vijf posities met hun huidige inhoud. Kies er eentje uit waarvan je de inhoud wilt 

veranderen en druk op ► (de rechterkant van de vierwegknop). Daarna is het een 

kwestie van de gewenste functie opzoeken in de lange lijst met opties. Wil je liever 

geen functie hebben op een bepaalde positie? Kies dan Uit. Al zou ik zelf niet weten 

waarom je hier geen gebruik van zou willen maken. 
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Ken aan elk van de vijf posities een functie toe uit de lijst (1e en 2e afbeelding). 

Klaar met instellen? Nu hoef je alleen nog maar op de Adj-knop te drukken om jouw 

vijf favoriete functies te zien, waarna je via de tuimelfunctie van diezelfde Adj-knop 

of met ► en ◄ de functie selecteert die je wilt veranderen of activeren. Op die plek 

aangekomen verschijnt automatisch een verticaal lijstje met mogelijke instellingen. 

Gebruik ▼ en ▲ of het voorste draaiwieltje om de gewenste instelling voor deze 

functie te selecteren en druk op OK of druk de ontspanknop half in om deze waarde 

te gebruiken. 

Oproepen 

Standaard verdwijnt het lijstje met vijf favoriete functies van het scherm zodra je de 

ontspanknop (half) indrukt of op de OK-knop drukt. Via een optie kun je dit gedrag 

aanpassen, waarna de functies meteen weer op het scherm verschijnen zodra je de 

ontspanknop hebt losgelaten. Om dit te doen zet je de optie Bevestiging 

ontspanknop die je een stukje lager in het zojuist genoemde menu-onderdeel vindt 

op Uit. Dus Uit betekent dat de opties opnieuw verschijnen na het loslaten van de 

ontspanknop en Aan houdt in dat de opties wegblijven na een druk op de ontspan-

knop of OK-knop. 
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Kies of een (half) druk op de ontspanknop het lijstje met opties laat verdwijnen of niet. 

Wat heb je hieraan? Stel dat je om de paar foto’s van scherpstelstand of lichtmeet-

methode of crop mode wisselt. Dan kun je deze optie gewoon op het scherm laten 

staan en met ▼ of ▲ of het voorste draaiwieltje meteen een andere waarde uitkiezen. 

Het scheelt je dus een druk op de Adj-knop, meer is het niet. Let wel, het voorste 

draaiwieltje kun je nu tijdelijk niet gebruiken om bijvoorbeeld het diafragma of de 

sluitertijd te wijzigen. 

Overige knoppen 

Enkele andere knoppen waarvan je de functie mag aanpassen zijn de Fn-knop, ISO-

knop (◄), Opnamestand-knop (►) en de videoknop aan de zijkant (zowel kort als 

lang indrukken). Je regelt het allemaal via de optie Instelling Fn-knop in het daarnet 

genoemde menu-onderdeel. Een plaatje van de camera laat steeds zien welke knop 

het is die je op het punt staat aan te passen. 
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Een plaatje laat zie welke knoppen je kunt aanpassen. 

Onder dezelfde optie Instelling Fn-knop vind je ook nog wat andere instellingen die 

niet rechtsreeks te maken (lijken te) hebben met het toekennen van functies aan 

knoppen, maar er wel degelijk invloed op hebben. In dit kader wil ik alleen de optie 

Focusinstellingen noemen. Zodra je dit kiest krijg je een lijstje met focusstanden te 

zien. Dat lijkt een beetje vreemd, want je bent geen scherpstelfunctie aan het 

instellen, maar functies aan knoppen aan het toekennen, toch? 

Dat zit zo. Deze instelling is alleen van toepassing op een knop waaraan je de functie 

AF activeren toekent en de camera dus automatisch mee laat scherpstellen. Zelf heb 

ik, zoals eerder aangegeven bij back-button-focus in hoofdstuk twee, de functie AF 

activeren onder de Fn-knop gezet. Waardoor ik zelfs als de camera op handmatig 

scherpstellen staat, alsnog autofocus kan aanroepen. Alleen bestaan er verschillende 

autofocusstanden, dus welke moet de camera dan nemen zodra ik op de Fn-knop 

druk? 
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Ik heb gekozen voor Selectie AF maar dat mag ook een andere scherpstelfunctie zijn. 

Precies dat geef je aan met de optie Focusinstellingen. Zelf heb ik voor Selectie-AF 

gekozen, zodat ik met een tikje op het scherm één AF-punt kan selecteren, maar dat 

had net zo goed Pinpoint-AF of Volg-AF kunnen zijn. Of kies Zoals ontspanknop 

om exact dezelfde scherpstelmethode te gebruiken als bij het half indrukken van de 

ontspanknop. Gebruik je in dat geval Auto AF-gebied of Continue AF als standaard 

scherpstelmethode, dan zal indrukken van (bijvoorbeeld) de Fn-knop precies 

hetzelfde doen. 
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5. Gebruikersstanden (U1, U2 en U3) 

Behalve de vier standaard camerastanden P, Av, Tv en M vind je ook nog U1, U2 en 

U3 op het draaiwiel bovenop de camera. Wat zijn dit voor camerastanden? Het zijn 

drie user modes oftewel gebruikersstanden: camerastanden die je helemaal zelf mag 

instellen. 

Door hier jouw favoriete instellingen in op te slaan, hoef je alleen de knop bovenop 

het toestel nog maar te verdraaien naar U1, U2 of U3 en je hebt meteen alle 

instellingen actief die je in een bepaalde situatie nodig hebt. Het idee is daarom dat je 

de camera eerst zo instelt dat je in een bepaalde situatie de gewenste foto’s kunt 

maken. 

Denk aan jouw favoriete instellingen voor actiefoto’s, portretfoto’s, nachtfoto’s, 

straatfotografie, foto’s met het ingebouwde ND-filter actief om bewegingen te 

vervagen en ga zo maar door. 

Vervolgens sla je dit op als gebruikersstand, zodat je deze instellingen later heel 

eenvoudig in één klap kunt oproepen in soortgelijke situaties. Hier is hoe je dat doet. 

Opslaan 

Camera ingesteld? Ga dan in het menu naar het C-pictogram en kies op de eerste 

pagina Gebruikersmodus de optie Instellingen opslaan. Vervolgens krijg je een 

scherm te zien met zes zogeheten boxen. Een box is de plek waar je de instellingen in 

opslaat en omdat er zes van bestaan, kun je dus zes verschillende setjes met eigen 

instellingen op jouw Ricoh GR opslaan. Zes? Maar er zijn toch maar drie gebruikers-

standen U1, U2 en U3? 

Dat klopt. Er zijn zes boxen en daarvan kun je er maximaal drie tegelijk bereikbaar 

maken door ze aan U1, U2 en U3 toe te kennen. Je mag zelf kiezen welke boxen in 

welke gebruikersstanden komen te staan en dat staat er dan ook bij vermeld op het 

scherm waar je de zes boxen ziet. De overige drie boxen (setjes opgeslagen 

instellingen) die je niet aan gebruikersstanden toekent zijn tijdelijk onbereikbaar. 
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Je mag de inhoud van een gebruikersstand zo vaak wisselen als je maar wilt door een 

andere box uit te kiezen. Dat heeft geen enkele invloed op de inhoud van de zes 

boxen, ze blijven gewoon intact. Het gaat er dus alleen om welke box je op een 

bepaald moment aan welke gebruikersstand toekent zodat je die kunt gebruiken. 

 
Er zijn zes boxen waarin je eigen instellingen kunt opslaan. 

Zodra je een box uitkiest om de huidige camera-instellingen in op te slaan, wordt 

gevraagd of je er een naam aan wilt geven. Het is verstandig om dit te doen, omdat in 

dat geval duidelijk is wat de bedoeling van de instellingen van deze box is. Geef je 

geen naam op door op de Menu-knop te drukken of Annuleren te kiezen, dan wordt 

de datum en tijd gebruikt en weet je later niet meer zo goed wat je hiermee kunt doen. 

Een naam opgeven kan op de ingewikkelde manier door met de pijltjestoetsen letters 

uit te kiezen, maar je hebt een aanraakscherm, dus intikken gaat duizend keer sneller. 

Geen eigen naam opgeven kan overigens best handig zijn als je een setje instellingen 

alleen tijdelijk wilt opslaan en je daarom niet de moeite wilt nemen om er een naam 

aan te geven. Bijvoorbeeld omdat je ze morgen toch niet meer nodig hebt en de box 

dan weer wist. Heeft een box al een naam van een eerdere keer, dan kun je deze naam 

eventueel hergebruiken als het nog steeds de lading dekt. 
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Direct na het opslaan, zowel na het intikken van een box-naam als het kiezen van de 

optie Annuleren om geen naam op te geven, krijg je een scherm te zien met daarop 

de drie gebruikersstanden. Hiermee kun je de zojuist opgeslagen box dus meteen aan 

een gebruikersstand toekennen door User1, User2 of User3 te selecteren. Dit is 

volledig optioneel en hoef je niet te doen als je de instellingen alleen maar in de box 

wilt opslaan en de huidige box-toekenning van U1, U2 en U3 intact wilt houden. 

Druk in dat geval op de Menu-knop. 

Wat wordt er allemaal opgeslagen in een box? De huidige camerastand (P, Av, Tv, of 

M) en afhankelijk daarvan het diafragma en/of de sluitertijd, de ISO-waarde en ook 

heel veel van de (menu)instellingen zoals de auto-focusstand, of je snap focus wel of 

niet gebruikt, de schermhelderheid, of oogdetectie en gezichtsherkenning actief is, 

crop mode, of het ND-filter is ingeschakeld of niet en ga zo maar door. Een complete 

lijst vind je in de handleiding. Kortom, je kunt de camera echt helemaal voor een 

specifieke situatie instellen en dit vervolgens als een gebruikersstand opslaan. 

Oproepen, hernamen of wissen 

Heb jij één of meer boxen met eigen instellingen, dan kun je die op elk moment aan 

U1, U2 of U3 toekennen door in hetzelfde menu-onderdeel naar de optie Oproepen 

te gaan. Kies User1, User2 of User3 en geef daarna aan welke box-inhoud je eraan 

wilt toekennen. Je ziet niet alleen de box-nummers maar ook de namen die je hebt 

ingetikt, vandaar dat het zo belangrijk is dat je verhelderende namen gebruikt. 

Heb je een box geen naam gegeven of wil je de huidige naam veranderen? Dat kan 

met de optie Naam wijzigen. Wil je de inhoud van een box weggooien, dan kies je 

de optie Instellingen wissen en heb je weer een box vrij voor een setje andere 

instellingen. Wat ook kan is de inhoud van een bestaande box overschrijven met 

nieuwe instellingen door ze via Instellingen opslaan opnieuw op te slaan in een box. 
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Op elk moment kun je een box toekennen aan een gebruikersstand. 

Gebruiken 

Zodra je een box aan een gebruikersstand hebt toegekend is het een kwestie van de 

knop bovenop de camera op U1, U2 of U3 zetten om jouw favoriete instellingen 

actief te maken. Zo kun je razendsnel tussen allerlei instellingen schakelen. In het 

,informatiekader dat heel even op het scherm verschijnt zodra je naar een andere 

camerastand of gebruikersstand overschakelt, zie je de naam van de gebruikte box. 

Het kort tonen van dit hulpdisplay zoals het genoemd wordt in de handleiding kun je 

ook uitschakelen via het menu. 

Instellingen veranderen 

Zodra je de knop op U1, U2 of U3 hebt staan kun je net als altijd elke instelling en 

elke optie van je camera naar smaak aanpassen. Onthoud wel dat je al deze 

wijzigingen meteen weer kwijtraakt zodra je naar een andere camerastand gaat en 

daarna weer terugkeert naar diezelfde gebruikersstand. Want iedere keer dat je U1, 

U2 of U3 kiest, worden de instellingen vers vanuit de box geladen. Valt de camera in 

slaap of schakel je hem uit en weer aan, dan zie je de tijdelijke aanpassingen wel nog 

gewoon. Dus zolang je maar van het draaiwiel met camerastanden afblijft kun je 

lekker doorgaan met de gewijzigde instellingen. Vind je de gewijzigde versie beter 
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dan wat er in de box zit opgeslagen? Sla ze dan gewoon opnieuw op in dezelfde box 

of desnoods een andere. 

Camerastand veranderen 

De camerastand die je gebruikte toen je de instellingen in een box opsloeg, wordt ook 

actief zodra je naar de gebruikersstand gaat waarin deze box wordt opgeroepen. Maar 

wat nu als je bijvoorbeeld eerst de Av-stand gebruikte en nu de Tv-stand of M-stand 

nodig hebt? Je kunt niet aan het draaiwiel bovenop de camera draaien, want dan 

verlaat je meteen weer gebruikersstand U1, U2 of U3 en is jouw eigen setje met 

instellingen weer verdwenen. 

De oplossing? Ook via het menu kun je tussen camerastanden schakelen, dus gewoon 

terwijl je in de huidige gebruikersstand blijft zitten: ga naar het menu, kies het 

camerapictogram, ga naar de tweede pagina Belichtingsvoorkeur en kies hier de 

optie Belichtingsfunctie. Vervolgens heb je de keuze uit P, Av, Tv en M. Dit werkt 

alleen zolang je in een van de drie gebruikersstanden zit. Immers, als je een 

camerastand op het draaiwiel uitkiest, is het nogal onlogisch om dat via het menu 

weer te wijzigen, want dan verdraai je gewoon de camerastandenknop opnieuw. 

 
Van camerastand wisselen kan alleen in een gebruikersstand via het menu.  
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6. Macrostand 

Zelfs voor indrukwekkende macrofoto’s draait de Ricoh GR III en GR IIIx zijn hand 

niet om. Al spreek je misschien eerder over close-up dan over macro, maar een 

kniesoor die daarop let. 

Standaard kun je met de Ricoh GR III en IIIx al lekker dichtbij je onderwerp komen. 

Tot op tien centimeter (GR III) of twintig centimeter (GR IIIx) afstand krijg je iets 

haarscherp in beeld en dat is echt heel dichtbij voor een lens. Alleen zijn kleine 

onderwerpen dan nog steeds vrij klein. Dat los je op door over te schakelen naar de 

speciale macrostand. Gewoon door op de bovenzijde van de vierwegknop aan de 

achterzijde te drukken (▲). Daar waar je het macro-tekentje ziet, een bloemetje. 

Nu kun je ineens scherpstellen vanaf slechts zes (GR III) of twaalf (GR IIIx) 

centimeter. Dat is bijna de helft dichterbij dan daarnet, want je gaat van tien naar zes 

en van twintig naar twaalf centimeter. Let wel op dat je nu niet verder weg dan twaalf 

(GR III) of vierentwintig (GR IIIx) centimeter kunt scherpstellen. Dus als jouw 

onderwerp zich ook maar een fractie verder weg bevindt, zet je de macrostand snel 

weer uit zodat je kunt focussen tot aan oneindig. 

Ricoh GR III standaard = 10 cm - ∞ macro = 6 - 12 cm 

Ricoh GR IIIx standaard = 20 cm - ∞ macro = 12 - 24 cm 
 

Bijzonder perspectief 

Omdat de Ricoh GR III een groothoeklens van 18.3 millimeter heeft (ongeveer 28 

millimeter full-frame equivalent) kun je er bijzondere macrofoto’s mee maken. Want 

dankzij het brede blikveld zie je niet alleen het hoofdonderwerp, maar tegelijkertijd 

ook veel van de omgeving. Daardoor kun je heerlijk spelen met zowel de voorgrond 

als de achtergrond om interessante foto’s te maken die net even anders zijn dan 

reguliere macrofoto’s. 
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Het is soms wel even zoeken naar het beste standpunt om een passende achtergrond 

te vinden die niet al te veel afleidt. Omdat je zo dichtbij scherpstelt, kun je de 

omgeving mooi laten vervagen ondanks de groothoek. Niet alleen wat ver weg is, 

maar ook alles wat zich vlakbij de lens en dus tussen jou en het hoofdonderwerp 

bevindt. Je kunt met de Ricoh GR III enorm dichtbij scherpstellen, twee keer 

dichterbij zelfs dan met de GR IIIx (minimale scherpstelafstand). Daardoor krijg je 

het met de GR III groter in beeld dan met de GR IIIx. 

 
Met de GR III zie je relatief veel van de achtergrond dankzij de groothoek. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/235, ISO 1250 

De Ricoh GR IIIx gaat meer richting een standaardlens vanwege de brandpunts-

afstand van 26.1 millimeter (ongeveer 40 millimeter full-frame equivalent), waardoor 

je een minder brede blik op de achtergrond hebt dan bij de GR III zodra je lekker 

dicht op je onderwerp kruipt. Omdat er minder omgeving in beeld is, is het net wat 

makkelijker om naar een rustige compositie te zoeken met een achtergrond die zo 

min mogelijk afleidt. De achtergrond lijkt nu wel dichterbij omdat het door de 

kleinere beeldhoek (vergeleken met de GR III) lijkt of je een stukje hebt ingezoomd.  



Pagina 54 van 162 

 

Zodra je op beide camera’s het diafragma (bijna) volledig openzet krijg je zoals altijd 

de maximale vervaging, maar houd er wel rekening mee dat fijne details iets minder 

scherp worden zodra je de grootste lensopening van f/2.8 gebruikt. Zelf werk ik in de 

macrostand daarom liever met f/4 of f/5.6 voor maximale scherpte en detaillering van 

het onderwerp. 

 
Met de GR IIIx krijg je net wat minder achtergrond in beeld en die lijkt ook dichterbij. 

(Ricoh GR IIIx, f/8, 1/125, ISO 500) 

Crop mode 

Er zijn nog een aantal slimme trucjes die je in de macrostand kunt toepassen. Zoals 

crop mode aanzetten en instellen op (afhankelijk van het GR-model) 35 mm, 50 mm 

of 71 mm (zie het volgende hoofdstuk). In het menu heet deze optie Bijsnijden en je 

kunt dit eventueel aan de Adj-knop toevoegen, zodat je het op elk moment snel kunt 

activeren. 
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Waarom het beeld bijsnijden? Vooral erg kleine onderwerpen zoals insecten komen 

in de macrostand nog steeds relatief klein in beeld. Crop mode lost dit op omdat je 

hiermee veel van de overtollige omgeving langs de fotoranden wegsnijdt. Net alsof je 

verder inzoomt dus. Jouw macrofoto wordt zo nóg indrukwekkender.  

Denk alleen al aan de facetogen of de structuur van de vleugels van insecten. 

Achteraf bijsnijden in een fotobewerker zoals Lightroom of Photoshop kan ook altijd 

nog. 

 
Een beweeglijke meikever vastgelegd in 50mm crop mode om wat afstand te kunnen houden. 

(Ricoh GR III, f/8, 1/125, ISO 200) 

Minimale scherpstelafstand 

Een andere truc is dat je de kortste scherpstelafstand van zes of twaalf centimeter 

gebruikt om het onderwerp zo groot mogelijk op de foto te zetten. Dichterbij de lens 

betekent namelijk automatisch dat iets groter in beeld komt. Het kiezen van de kortste 

scherpstelafstand werkt heel simpel. Want zodra je de macrostand aanzet, springt de 

camera daar automatisch naartoe. 
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Door het toestel vervolgens meteen op handmatig te zetten (MF), wordt deze kortste 

scherpstelafstand netjes vastgehouden. De keuze van een scherpstelstand kun je ook 

weer aan de Adj-knop toekennen, zodat je er snel bij kunt. 

Omdat de camera nu permanent op de kortste afstand van zes of twaalf centimeter 

staat afgesteld en je geen autofocus hebt, beweeg je ditmaal de camera lichtjes naar 

voren en naar achteren tot je precies de juiste details scherp in beeld hebt. 

Werk je toch liever met autofocus? Kies dan eens voor het kleinste scherpstelpunt 

(Pinpoint-AF) om het gewenste detail exact scherp in beeld te nemen, of gebruik 

tracking (Volg-AF) om wat meer bewegingsvrijheid te hebben. 

 
Zodra je de macrostand aanzet wordt meteen de kortste scherpstelafstand gekozen. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/125, ISO 320) 

  



Pagina 57 van 162 

 

Scherpe contouren 

Optioneel kun je scherpe contouren en details laten accentueren via de optie Scherpe 

contouren in het menu (zie hoofdstuk twee), zodat je nog duidelijker ziet wat 

volledig scherp is en wat niet. Je hebt hier twee keuzes. Met Randen accentueren 

zie je een normaal schermbeeld waarop alles wat scherp is met een wit kleurtje wordt 

geaccentueerd. Die accenten zijn soms wel lastig te zien, vooral als het beeld erg druk 

en gedetailleerd is. Kies je Randen extraheren, dan wordt het volledige scherm grijs 

en blijven alleen de witte accenten nog maar over. Je ziet daardoor makkelijker wat 

scherp is, maar het is wel lastiger om te zien wat het nu is dat je in beeld hebt. 

Druk je de ontspanknop half in, dan verdwijnt tijdelijk het grijze scherm, net als de 

witte contouren, en dan is het een stuk makkelijker om tussendoor nog even aan de 

compositie te werken. Wat ook kan is de Disp-knop ingedrukt houden tot je ziet dat 

het beeld wordt uitvergroot. 

Deze scherpstelloep werkt altijd, dus ook zonder dat je macromode of de optie 

Scherpe contouren inschakelt. Net als de witte accenten en het grijze scherm, wordt 

de scherpstelloep tijdelijk verborgen zodra je de ontspanknop half indrukt. Je ziet het, 

de GR kent enorm veel scherpstelhulpjes! 

Macrovideo 

Nog een laatste tip: behalve macrofoto’s kun je ook macrovideo’s maken! Druk 

gewoon op de knop aan de zijkant van de camera en je neemt unieke macrofilmpjes 

op. Al is het wel een uitdaging om bewegende onderwerpen zoals insecten en alles 

wat in de wind beweegt continu scherp in beeld te houden. Toegegeven, de GR blinkt 

niet uit in videokwaliteit en videomogelijkheden, maar dit is toch wel heel erg leuk 

en bijzonder. 
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7. Crop mode (Bijsnijden) 

Welk model Ricoh GR je ook hebt, er zit altijd een lens met een vast brandpunt op. 

Dit betekent dat je er niet mee kunt inzoomen. Wel is er een zogeheten crop mode 

aanwezig. Wat is dit en kun je het achteraf ook weer ongedaan maken? (ja!) 

Met een Ricoh GR profiteer je van de hoge beeldkwaliteit zoals je dat van een grote 

spiegelreflex of systeemcamera gewend bent, maar dan in een enorm handzaam 

toestelletje dat je eenvoudig overal mee naartoe neemt omdat het zo extreem compact 

en licht is. 

Nu zit er wel een vaste 28 mm of 40 mm lens (full-frame equivalent) op deze 

camera’s en geen zoomlens. Dat kan nog best even wennen zijn. Natuurlijk kun je het 

beeld achteraf in de nabewerking altijd nog bijsnijden, maar met een Ricoh GR kun 

je dat ook al tijdens het fotograferen doen. Gewoon door gebruik te maken van crop 

mode. Je gaat hiervoor in het menu naar het camerapictogram, kiest de vijfde pagina 

Opname-instell. foto’s en geeft bij de optie Bijsnijden aan op elke manier je het 

beeld wilt bijsnijden. 

 
Je kunt het beeld bijsnijden om verder “in te zoomen”. 
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Bijsnijden maar 

Je hebt de keuze om digitaal in te zoomen naar 35 mm of 50 mm op de GR III en 

naar 50 mm of 71 mm op de GR IIIx. Een strookje beeldmateriaal langs de randen 

wordt dan weggesneden, waardoor het lijkt of je inzoomt en alles ineens een stuk 

dichterbij is. Dan hou je alleen wel minder megapixels over. Standaard heb je 

ongeveer 24 MP. Schakel je op de GR III over naar 35 mm en op de GR IIIx naar 50 

mm, dan wordt dat ongeveer 15 MP. Bij 50 mm op de GR III en 71 mm op de GR 

IIIx is dat zo rond de 7 MP. 

Dat lijkt misschien weinig, maar dankzij de grote APS-C beeldsensor is de beeld-

kwaliteit dan nog steeds behoorlijk hoog en zijn deze foto’s prima geschikt voor 

bijvoorbeeld Instagram, Facebook of voor op je website. Telefoonfoto’s zijn 

doorgaans ook maar 10 tot 12 megapixels en als je die op 100% bekijkt is de 

detaillering zichtbaar lager dan de foto’s die je met een Ricoh GR-camera maakt. 

Kortom, je hebt best veel speelruimte bij het uitsnijden van GR-foto’s. 

Alleen, waarom zou je dit meteen in de camera willen doen, in plaats van achteraf in 

een fotobewerker? Nou, vooral omdat je zodra je crop mode inschakelt meteen de 

beelduitsnede ziet en dus exact weet wat er wel en niet op de foto komt te staan. 

Terwijl als je op de standaard 28 of 40 mm blijft zitten en dit pas later in de 

nabewerking doet, je in het veld zelf moet proberen in te schatten hoe straks jouw 

compositie wordt na het uitsnijden. Deze optie is dus vooral een handig visueel 

hupmiddel, omdat bijsnijden inderdaad ook prima achteraf kan. En daarnaast is dit 

ideaal als je liever een kant-en-klare foto hebt die je later niet meer hoeft bij te 

snijden. 

Hoe weet je of een foto in crop mode is gemaakt? Zodra je hem op het camerascherm 

bekijkt druk je op de Disp-knop tot je een verkleinde versie van de foto ziet met 

histogrammen eronder. Rechts op het scherm zie je vervolgens 35.0mm of 50.0mm 

of 71.0mm staan, in plaats van 28.0mm of 40.0mm. 
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Dankzij crop mode zie je meteen wat de beelduitsnede wordt. 

(Ricoh GR III, f/8, 1/125, ISO 100) 

Terug naar het origineel 

Dankzij crop mode lijkt het dus net of je inzoomt, ook al zit er helemaal geen 

zoomlens op de Ricoh GR. Maar wat nu als je thuis bij het bekijken van jouw foto’s 

ontdekt dat je achteraf gezien misschien toch beter ietsjes minder had kunnen 

“inzoomen”? Bijvoorbeeld omdat het hoofdonderwerp of een relevant stukje van de 

omgeving er net niet lekker opstaat, of gewoon omdat de compositie daar sterker van 

wordt? 

Dan zou je crop mode eigenlijk (deels of volledig) ongedaan willen maken. Oftewel, 

terugschakelen naar het volledige beeld van 28 mm of 40 mm, om vervolgens zelf de 

optimale uitsnede te maken in een fotobewerker. In de camera is hier helaas geen 

optie voor te vinden en ook in bijvoorbeeld Lightroom kun je het verloren 

beeldmateriaal niet zomaar terughalen. Het lijkt definitief weg te zijn. 
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Alleen is dat niet zo. Want maak je met de Ricoh GR III een foto op 28 mm en 

vervolgens ook een opname met 35 mm en 50 mm crop mode, dan blijken deze drie 

raw-bestanden nagenoeg even groot te zijn. Terwijl je bij een 50 mm crop ongeveer 

de helft van de bestandsgrootte van een foto gemaakt op 28 mm zou mogen 

verwachten. Op de Ricoh GR IIIx gebeurt precies hetzelfde. Alle beeldinformatie is 

dus duidelijk nog gewoon in het raw-bestand aanwezig. Het is alleen de vraag of en 

hoe je erbij kunt komen. 

 
Origineel, 35mm en 50mm crop mode: de bestanden zijn nagenoeg even groot. 

(alleen in raw, de jpg-bestanden zijn wel fysiek bijgesneden en dus kleiner) 

Een tijdje geleden ben ik in dit mysterie ingedoken en heb uiteindelijk een manier 

gevonden waarmee je alsnog toegang krijgt tot al het verborgen originele beeld-

materiaal en dus weer kunt terugkeren naar de originele beeldhoek van 28 mm op de 

Ricoh GR III en  de originele beeldhoek van 40 mm op de Ricoh GR IIIx. Kortom, 

hoe je crop mode van jouw Ricoh GR camera weer ongedaan maakt. 

Hieronder vind je de oplossing, maar bekijk vooral eerst even mijn filmpje op 

YouTube, want daarin laat ik niet alleen zien hoe je crop mode inschakelt en 

gebruikt, maar krijg je meteen ook een duidelijk beeld van wat er gebeurt zodra je 

onderstaande stappen uitvoert. 

Stappenplan om te “uncroppen” 

Belangrijk om te weten is dat mijn truc of hack alleen met raw-bestanden werkt. 

Want in jpg-foto’s is het beeldmateriaal wel fysiek bijgesneden en het overtollige 

materiaal dus verloren gegaan tijdens het fotograferen. Je kunt dit zien aan het feit dat 

de jpg-bestanden die op 35 of 50 of 71 millimeter zijn gemaakt wel veel kleiner zijn 

https://youtu.be/30hAEmur22Q
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dan eenzelfde foto die op 28 of 40 millimeter is gemaakt. Kortom, fotografeer in raw 

of eventueel in raw en jpg (raw+) als je de mogelijkheid wilt hebben om terug te 

keren naar het originele beeld. 

Hoe maak je crop mode weer ongedaan? Nou, zo dus: 

Stap 1 ExifTool 

Om de volledige foto terug te krijgen heb je het programma ExifTool nodig. 

Met dit gratis programma kun je niet alleen EXIF-gegevens (metadata) van een foto 

bekijken, maar ze ook aanpassen. Jaren geleden gebruikte ik het bijvoorbeeld omdat 

ik bij de originele Ricoh GR (met APS-C sensor) regelmatig vergat om in het menu 

aan te geven dat ik de supergroothoek van 21 mm gebruikte. Tegenwoordig ziet de 

Ricoh GR III het automatisch zodra je deze lens met de GA-1 lens adapter op de 

camera klikt, maar in die tijd helaas nog niet. En omdat ik foto’s gemaakt met de 

standaard 28 mm anders bewerkte dan die op 21 mm, moest ik ze wel kunnen 

herkennen aan de informatie die in de EXIF zit opgeslagen. 

Via het nodige onderzoek met ExifTool heb ik achterhaald welke EXIF-velden 

aangeven dat crop mode is gebruikt op een Ricoh GR III(x). Door deze velden 

vervolgens aan te passen, maak je dit weer ongedaan en krijg je de beschikking over 

de originele foto met de volledige beeldhoek van 28 of 40 millimeter. Je schakelt 

crop mode dus als het ware achteraf weer uit. Een programma zoals Lightroom of 

Photoshop ziet daarna het volledige beeld en niet slechts een uitsnede ervan. 

Pak het zip-bestand dat je zojuist hebt gedownload uit en zet het exe-bestand dat erin 

zit ergens in een map. Bijvoorbeeld de map waar ook de foto’s staan die je wilt gaan 

aanpassen. Zelf heb ik een aparte map waarin meer dan dit soort DOS-programma’s 

staan. Dan weet ik altijd waar ik ze kan vinden. 

Deze uitpakstap hoef je overigens maar één keer uit te voeren. Geef het programma 

exiftool(-k).exe dat je zojuist hebt uitgepakt voor het gemak de naam exiftool.exe. 

Ook in dit hoofdstuk gebruik ik deze naam. 

https://exiftool.org/
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ExifTool is helaas geen Windows-programma met een mooie grafische gebruikers-

interface zoals we dat tegenwoordig gewend zijn, maar voer je als commando uit op 

de DOS-prompt. Let op: heb je geen ervaring met de DOS prompt? Schakel dan 

iemand in die er wel raad mee weet. 

Stap 2 Commando uitvoeren 

Het is verstandig om eerst een kopie van het raw-bestand te maken voordat je het 

aanpast met ExifTool. Mocht er iets fout gaan, dan heb je altijd nog het originele 

beeld. Daarnaast maakt ExifTool ook zelf nog een kopietje voordat de aanpassing 

wordt doorgevoerd. 

Je opent de DOS-prompt via bijvoorbeeld sneltoets Windows+R, tikt cmd in en klikt 

op de knop OK. Ga vervolgens naar de map met de aan te passen foto of foto’s en 

kopieer & plak onderstaande commando inclusief alle parameters naar de DOS-

prompt. Alles op één lange regel. Vul op de aangegeven plek achteraan het 

commando de volledige naam van jouw raw-foto in en druk op Enter: 

(let op: staat ExifTool niet in de huidige map, geef dan het volledige pad op) 

exiftool -DefaultCropOrigin="10 12" -DefaultCropSize="6000 4000" [foto.dng] 

Het programma zal een reservekopie van het origineel maken met _original als 

achtervoegsel. Dus heet jouw foto voorbeeld.DNG, dan krijgt de kopie als naam 

voorbeeld.DNG_original. Deze kopie kun je op termijn verwijderen zodra je weet 

dat de wijziging correct is aangebracht en je de foto probleemloos met een 

programma zoals Lightroom kunt bewerken. 

Heb je op een gegeven moment voldoende ervaring opgedaan met ExifTool en wil je 

deze automatische reservekopieën liever niet meer hebben? Voeg dan de parameter -

overwrite_original toe aan bovenstaande commando. Dan hoef je niet steeds na 

afloop al die kopieën op te ruimen. 
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Wil je de EXIF-velden alleen maar opvragen zonder je foto aan te passen? Gebruik 

dan dit commando: 

exiftool -tag -DefaultCropOrigin -DefaultCropSize [foto.dng] 

Stap 3 Lightroom verversen 

Werk je met Lightroom en had je de foto of foto’s die je zojuist hebt aangepast al 

geïmporteerd voordat je met ExifTool aan de slag ging? Dan moet je de metadata 

even in het programma verversen, zodat Lightroom weet dat er iets in deze foto-

bestanden is veranderd: klik in de Bibliotheek-modus met rechts op de miniatuur van 

de foto(‘s) en kies Metagegevens / Metagegevens van bestand lezen. 

Wat ook kan, is dat je de foto’s al wel in Lightroom had geïmporteerd, maar daarna 

een kopie hebt gemaakt op de DOS-prompt of met Windows Verkenner zodat je de 

originelen niet hoefde aan te passen. In dat geval moet je de foto-map even opnieuw 

synchroniseren in Lightroom: klik met rechts op de map en kies Map 

synchroniseren. Vervolgens verschijnen ook alle buiten Lightroom om gekopieerde 

beelden netjes in beeld. 

Extra controlestap 

Dat is alles! Op redelijk eenvoudige wijze is het dus mogelijk om via een commando-

regel op de DOS-prompt en met behulp van het programma ExifTool het bijsnijden 

(crop mode) door jouw Ricoh GR III of GR IIIx achteraf weer uit te schakelen. Zodat 

je alsnog de originele foto met de volledige beeldhoek tevoorschijn tovert. Dit 

betekent dat je crop mode zonder risico kunt gebruiken, want je kunt het altijd weer 

ongedaan maken, mocht jij je later bedenken. 

Nogmaals, bekijk ook mijn filmpje op YouTube, omdat ik alles daar nog eens 

haarfijn uitleg en duidelijk in beeld breng hoe het werkt en wat er allemaal bij komt 

kijken. 

  

https://youtu.be/30hAEmur22Q
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Tot slot is het aan te raden om, voordat je bovenstaande procedure voor de eerste keer 

uitvoert, eenmalig het commando uit te voeren waarmee je de inhoud van de EXIF-

velden van een raw-bestand alleen maar opvraagt en dus niets verandert. Doe dit met 

een foto gemaakt op 28 of 40 millimeter, dus zonder dat crop mode aan staat. 

Controleer vervolgens of je bij Default Crop Origin een offset van 10 12 ziet staan. 

Dat is namelijk bij mijn GR III en GR IIIx camera’s zo en ik ga ervanuit dat dit bij 

elke Ricoh GR III(x) zo is. Maar controleer het toch even voor de zekerheid en pas 

het commando aan mocht er bij jou een andere offset te zien zijn. 

 
Controleer voor de zekerheid wat de standaardwaarden van een niet-bijgesneden foto zijn! 

Overigens heb ik geen idee of je het bijsnijden ook bij de twee voorgaande modellen 

ongedaan kunt maken. Dus heb jij een Ricoh GR of GR II, dan wil ik dat best voor je 

uitzoeken. Stuur mij dan via e-mail een raw-foto gemaakt met en zonder actieve crop 

mode. Dan kan ik jou mijn bevindingen laten weten én aan de volgende versie van dit 

eBook toevoegen. Zo help je meteen ook andere GR-gebruikers. 
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8. Sterrensporen (intervalcompositie) 

Met een Ricoh GR kun je heel eenvoudig de prachtigste sterrensporen vastleggen. Er 

zit namelijk een functie in die de sterrensporen volledig automatisch voor je samen-

stelt. Je hoeft dus niet zelf een lange fotoreeks te maken en al die honderden beelden 

“met de hand” samen te voegen in een fotobewerker. Het is letterlijk klik & klaar. 

Deze handige functie zit op alle GR-modellen met een APS-C sensor. Dus behalve 

met de Ricoh GR III en GR IIIx kan het ook met de originele Ricoh GR en met de 

Ricoh GR II. En omdat hier een erg grote APS-C sensor inzit, krijg je de hoogste 

beeldkwaliteit die in zo'n compacte lichte camera mogelijk is. In dit hoofdstuk laat ik 

zien hoe je deze speciale camerastand het beste gebruikt en wat er allemaal bij komt 

kijken om indrukwekkende foto's van de sterrenhemel te maken. 

 
Met een GR leg je de mooiste sterrensporen vast. (Ricoh GR) 
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Wat heb je nodig? Allereerst natuurlijk je Ricoh GR en daarnaast een statief(je) of 

iets anders waarmee je de camera langere tijd op de nachthemel kunt richten. Groot 

statief, tafelstatief, ministatief of een Joby Gorillapod, het kan allemaal. Uitzicht op 

een stuk heldere hemel is ook wel handig om te hebben. Verder is wat ervaring met 

het maken van avond- of nachtfoto’s een pre. Hoe ga je te werk? 

Instellingen 

Wacht tot het donker en (grotendeels) onbewolkt is en plaats jouw Ricoh GR op een 

statief. Maak een paar testfoto’s van de sterrenhemel tot je de instellingen hebt 

gevonden waarbij je heldere puntjes ziet met een achtergrond die nog voldoende 

donker is. Blijven de sterren een beetje vaag? In de eindfoto zullen ze straks alsnog 

een stuk helderder en duidelijker te zien zijn. 

Gebruik het liefst de M-stand, omdat je hier het diafragma, de sluitertijd en de ISO-

waarde kunt instellen. Daarmee bepaal je de optimale helderheid van de foto en zo 

weet je zeker dat alles goed komt. 

Zet het diafragma wijd open (f/2.8) zodat er extra veel licht binnenkomt. Kies een 

sluitertijd van bijvoorbeeld vijftien seconden als je een Ricoh GR III hebt en zoiets 

als tien seconden bij een Ricoh GR IIIx. Deze relatief korte sluitertijd heeft een 

speciaal doel. Want daarmee worden sterren nog net als echte puntjes vastgelegd en 

voorkom je dat er lichte streepvorming optreedt (uitgaande van de regel van 500). 

Je hoeft dat niet per se te doen en mag gerust voor een langere sluitertijd zoals dertig 

seconden kiezen. De reden voor de kortere tijd is dat je ervoor kiezen om ook alle 

individuele sterrenfoto’s vast te laten leggen door de camera. In dat geval is het 

prettig als je daar mooie puntvormige sterren op ziet. In de eindfoto die wordt 

samengesteld door de GR krijg je altijd (lange) sterrenstrepen te zien, dat is immers 

het doel, dus wat dat betreft maakt het helemaal niets uit of je puntjes of kleine 

streepjes in de losse foto’s ziet. 
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Zet ook de ISO-waarde vast, want zo voorkom je dat de ISO onnodig hoog wordt en 

houd je schone, ruisarme sterrenfoto’s. Vanwege de grote lensopening en lange 

sluitertijd kan de ISO-waarde meestal vrij laag blijven. Denk aan ISO 100 of 200. De 

instellingen die je nodig hebt hangen wel sterk af van de locatie. Hoe donker hoe 

beter, hoe minder lichtvervuiling hoe liever. 

 
In de M-stand vergrendel je eenvoudig de benodigde belichting. 

(Ricoh GR, f/8, 30 sec, ISO 800) 

Een andere camerastand dan M gebruiken mag uiteraard ook. Kies bijvoorbeeld de 

Av-stand en stel diafragma f/2.8 in, of gebruik de Tv-stand om tot maximaal dertig 

seconden te belichten. Aanvullend gebruik je belichtingscompensatie om alsnog de 

gewenste helderheid te krijgen. Het gaat vooral om de helderheid van de eerste foto. 

Bij de volgende opnamen van de reeks wordt de belichting hetzelfde gehouden. 
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Stel scherp op oneindig zodat de sterren mooie scherpte puntjes worden. Handmatig 

scherpstellen op sterren is nog best lastig, vooral in Nederland waar we enorm veel 

lichtvervuiling hebben en de sterren niet zo fel zijn. Gelukkig kun je de Ricoh GR 

heel eenvoudig op oneindig zetten omdat dit een kant-en-klare scherpstelstand is (zie 

hoofdstuk twee). 

Witbalans 

De witbalans mag op automatisch blijven staan, maar het heeft wel degelijk zin om 

dit handmatig tussen ongeveer 4000 en 4500 Kelvin te zetten. Want omdat de Ricoh 

GR alle tussenresultaten als jpg-foto’s opslaat (verderop wordt duidelijk welke 

tussenresultaten mogelijk zijn), heb je bij deze beelden in de nabewerking minder 

bandbreedte om de kleuren te corrigeren. Het eindresultaat met de sterrensporen is op 

de Ricoh GR III en GR IIIx een raw-bestand, mits je de camera hierop instelt, dus 

daar heb je alle vrijheid om de kleuren na afloop op smaak te brengen. 

Zie de zojuist aangegeven kleurtemperatuur vooral als indicatie, omdat dit verschilt 

per situatie (locatie, weersomstandigheden, maanfase en dergelijke). Het beste kun je 

ter plaatse kijken wat de beste kleurweergave geeft. Behalve de vaste 

witbalansvoorkeuren zoals automatisch (AWB), zonlicht en bewolking, kun je zelf 

een kleurtemperatuur uitkiezen: ga in het menu naar het camerapictogram, kies de 

derde pagina Instellingen witbalans en blader bij de optie Witbalans helemaal 

omlaag naar de instelling K. Daar aangekomen druk je op de Fn-knop en kiest de 

gewenste kleurtemperatuur in graden Kelvin. 

Intervalcompositie 

Voordat we de sterrensporen-stand inschakelen en de Ricoh GR aan het werk zetten, 

is het wel zo handig om de zelfontspanner op twee seconden te zetten (druk op ► en 

kies bij de tweede optie een vertraging van twee of tien seconden). Dit om 

ongewenste trillingen bij aanvang van de fotoreeks te voorkomen. De timer geldt 

alleen voor de eerste foto, dus het blijft essentieel dat de camera ook daarna niet trilt 

of beweegt. 
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Instellingen klaar? Proeffoto gelukt? Zelfontspanner gezet? Dan is het tijd om de 

intervalcompositiestand voor te bereiden. Druk opnieuw op ► (de rechterkant van de 

vierwegknop aan de achterzijde), kies de bovenste optie (het rechthoekje), druk 

nogmaals op ► en blader omlaag naar Intervalcompositie. Dit wordt aangegeven 

door twee overlappende rechthoekjes met de tekst INT erin. Druk zodra je dit 

geselecteerd hebt op de Fn-knop om de intervalcompositiestand in te stellen. 

Je ziet nu vier opties. 

 
De vier opties van de intervalcompositiestand. 

Hoelang en wanneer 

Met Opnameperiode geef je aan hoelang je de camera wilt laten opnemen. Kies hier 

oneindig (∞) om de opname net zolang te laten doorlopen tot je het handmatig afsluit, 

of geef een tijdsduur op om het automatisch te laten beëindigen. 

Via Int.opname starten bepaal je of de opname meteen van start gaat zodra je de 

ontspanknop straks indrukt, of op een zelf aan te geven tijdstip. Kies Nu om met een 

druk op de ontspanknop meteen van start te gaan. Of kies Tijdstip en geef met de 

volgende optie Begintijd aan hoe laat er begonnen moet worden. 
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Tussenresultaten 

Tot slot geef je met Interimbld. opsl. aan of ook tussendoor foto’s moeten worden 

opgeslagen. Kies je Origineel dan worden alle originele losse sterrenfoto’s 

opgeslagen als jpg-bestanden. Ga je voor Samengest. dan zal na elke opname het 

sterrenspoor dat tot dan toe is opgebouwd als jpg-foto worden opgeslagen. Bij de 

derde mogelijkheid Uit krijg je alleen de samengestelde sterrensporenfoto helemaal 

aan het einde van de opnameperiode. Wat je hier kiest hangt vooral af van wat je met 

de foto’s van plan bent. 

 
Geef aan of en zo ja welke tussenresultaten je wilt hebben. 

Want gaat het jou puur en alleen om de eindfoto met de lange sterrensporen? Of wil 

je ook alle losse sterrenfoto’s hebben waarop ze nog als puntjes zijn te zien, zodat je 

bijvoorbeeld kunt kijken of ergens een mooie meteoor is te zien, of om de 

mogelijkheid te hebben de sterrensporen zelf op te bouwen met Photoshop of een 

gespecialiseerd programma zoals het gratis StarStax. Hoe je te werk gaat bij het zelf 

stapelen van sterrenfoto’s in Photoshop laat ik stap voor stap zien in deze YouTube-

video. 

Kies je in plaats daarvan voor de samengestelde tussenresultaten, dan zie je de 

sterrensporen op elke volgende foto steeds langer en langer worden. Het is ook 

https://markus-enzweiler.de/software/starstax/
https://youtu.be/e1346e_5ikU
https://youtu.be/e1346e_5ikU
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prettig om te hebben voor het geval er iets misgaat, ook al is de kans hierop zeer 

klein. Want zelfs als de accu leeg raakt wordt het tot dan toe samengevoegde resultaat 

netjes opgeslagen, waarna de camera zichzelf uitschakelt. 

Maar ja, stel dat je de Ricoh GR net vier uur lang hebt laten draaien, dan is het 

natuurlijk wel heel erg sneu als je om welke reden dan ook met lege handen komt te 

staan. Dan is het een geruststellend idee dat je dankzij de tussenresultaten alsnog tot 

bijna het fatale moment kunt komen. Ook kun je van deze opnamen een leuke 

timelapse maken waarin je ziet hoe de sterrensporen zich opbouwen, of ze laat 

reduceren tot er uiteindelijk weer puntjes zijn te zien. 

Klaar voor de start 

Zodra je deze vier opties hebt ingesteld druk je op de Menu-knop om terug te keren 

naar de plek waar je daarnet de opnamestand intervalcompositie hebt uitgekozen. 

Druk hier op OK om het actief te maken, waarna je helemaal links bovenin op het 

opnamescherm aan het pictogram INT (in twee overlappende rechthoekjes) ziet dat 

intervalcompositie aan staat. 

Sterrensporen vastleggen 

Nu staat alles gereed en hoef je alleen nog maar af te drukken, waarna je de camera 

een half uur, een uur, of nog (veel) langer laat doorlopen. Begin wel altijd met een 

volle accu. Wil je meerdere uren opnemen? Sluit dan de lichtnetadapter of een 

powerbank aan op de USB-C poort van de camera, en zorg voor een absoluut droge 

omgeving vanwege de veiligheid. 

Tussendoor kun je de ontspanknop half indrukken om het resultaat tot op dat moment 

te zien. Doe dit spieken na bijvoorbeeld een kwartier of een half uur, want dan is er al 

iets van spoorvorming te zien en zo voorkom je dat je misschien urenlang opneemt 

om pas achteraf te ontdekken dat er iets fout is gegaan. Wel heel rustig doen dat half 

indrukken, want er mag absoluut niet trillen, verschuiven of bewegen! 
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Zijn de sterrensporen naar jouw idee mooi genoeg? Druk dan de ontspanknop 

helemaal in om de huidige sterrensporenfoto af te sluiten en meteen aan een nieuwe 

te beginnen. Of druk op OK om de sterrensporenfoto op te slaan en te stoppen met 

opnemen. Aan jou dus de keuze of je één sterrensporenopname maakt of meerdere 

achterelkaar vastlegt. 

 
Spoor mooi genoeg? Sluit hem dan af en start eventueel een nieuwe. 

(Losse foto’s: f/2.8, 15 sec, ISO 200) 

Een sterrensporenfoto van meerdere uren ziet er heel anders uit dan een foto van een 

half uur of een uur. En zelfs als je drie keer een foto van een uur maakt zien ze er niet 

helemaal hetzelfde uit, omdat alle sterren ondertussen vrolijk zijn doorgedraaid. 

Vandaar dat het helemaal geen gek idee is om meerdere opnamen te maken en hierbij 

eventueel de tijdsduur te variëren. Je slaapt die nacht dan alleen wel heel weinig ;-) 

Vergeet niet om na afloop alle instellingen weer terug te zetten. Zoals de interval-

compositiestand en de zelfontspanner uitschakelen, autofocus weer inschakelen, de 

witbalans op automatisch (AWB) zetten, enzovoort. 
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Nabewerking 

Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven zijn de sterrensporen in de eindfoto een 

stuk helderder dan de sterrenpuntjes die je in de individuele sterrenfoto’s ziet, mocht 

je hebben ingesteld dat deze worden opgeslagen. Dat komt doordat alle lichte delen 

uit de sterrenfoto’s van de fotoreeks nu in één beeld is verzameld, waardoor de 

lichtopbrengst een stuk groter is dan bij de losse beelden. 

Omdat je op de Ricoh GR III en GR IIIx het eindresultaat in raw kunt laten opslaan, 

simpelweg door raw of raw+ (raw en jpg) op de camera aan te zetten, heb je ook 

achteraf nog voldoende mogelijkheden om met een programma zoals Lightroom de 

helderheid van de sterrensporen te versterken en de achtergrond nog wat donkerder te 

maken voor een extra mooi contrast. Ook de witbalans bijstellen is geen enkel 

probleem. 

Fotografeer je niet in raw of heb je een ouder cameramodel, dan krijg je een jpg-foto 

en heb je minder bewerkingsmogelijkheden, al is er ook dan nog wel het nodige aan 

te verbeteren. De tussenresultaten (losse sterrenfoto’s of de tot dan toe opgebouwde 

sterrensporen) zijn bij alle GR-modellen jpg-foto’s. 

 
In de nabewerking kun je het beeld eventueel nog verfraaien. 
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Tips 

Dan nog een paar tips. Houd er allereerst rekening mee dat je op een maanloze avond 

flink meer sterren ziet omdat het dan veel donkerder is. Vooral richting volle maan 

blijft de hemel erg licht waardoor je maar een fractie van de sterren ziet. Ook is het 

aan te raden om naar een zo donker mogelijke plek te gaan, wat in Nederland best 

wel een uitdaging is. Dat neemt niet weg dat ik zelfs vanaf mijn balkon in 

Amsterdam heel fraaie sterrensporenfoto’s heb gemaakt, dus probeer het gerust uit 

als je in een dicht(er)bevolkt gebied woont. 

Verder kunnen sterrensporen verschillende vormen aannemen. Richt je de camera 

naar het noorden, dan ontstaan prachtige cirkels die steeds groter worden naarmate de 

sterren verder van de poolster afstaan. Terwijl je een vlakkere boogvorming te zien 

krijgt zodra je op het zuiden richt omdat de “tegenpool” bij ons ver onder de horizon 

staat. Ertussenin, dus richting het oosten of het westen, lopen de sporen in het midden 

min of meer recht en neemt de kromming richting de zijkanten (noorden en zuiden) 

toe. 

 
Poolster in beeld? Dan krijg je fraaie cirkels te zien. 



Pagina 76 van 162 

 

Hoe vind je de Poolster? Hij zit in de Kleine Beer, maar dat sterrenbeeld is vrij lastig 

te vinden. Makkelijker is het om tussen de Grote Beer en Cassiopeia te richten. Die 

sterrenbeelden zijn een stuk makkelijker te herkennen, zodra je weet welke vorm ze 

hebben, en zijn ook goed zichtbaar in gebieden met lichtvervuiling. Als je de achter-

zijde van de Grote Beer vijf keer verlengt kom je op de Poolster uit. 

Makkelijker is het om een app zoals Star Walk 2 (Android en IOS) te gebruiken, 

want die kan hem voor je aanwijzen. Aanvullend zie je met bijvoorbeeld de app Sun 

Surveyor (Android en IOS) wanneer het goed donker wordt, wat de maanfase is en 

hoe laat de maan opkomt en dus het sterrenlicht overstraalt. Niet alleen voor vandaag 

en jouw huidige locatie, maar voor een willekeurige datum en plek op aarde. 

 
Star Walk 2 kan de Poolster voor je aanwijzen. (de gele pijl is van mij) 

Behalve sterrensporen kun je nog andere sporen in je foto’s tegenkomen. Zoals van 

vliegtuigen, satellieten en zelfs meteoren. Zonder er hier al te diep op in te gaan 

herken je vliegtuigen aan een spoor met witte, rode, of groene stipjes op regelmatige 

afstanden ernaast en ook omdat ze kaarsrecht of gebogen door het beeld lopen 

afhankelijk van de gevlogen koers. 

Satellieten zijn dunne rechte strepen zonder puntjes ernaast. Soms lopen ze door het 

volledige beeld, soms beginnen en eindigen ze ergens binnen de foto. In het laatste 

geval zijn ze alleen kortstondig door de zon verlicht (die ergens laag onder de horizon 
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staat, maar nog wel satellieten kan verlichten), of ze hebben meer tijd nodig om over 

te trekken dan de door jou gekozen belichtingstijd. Zie je een heel felle streep, dan is 

de kans groot dat je het ISS (International Space Station) hebt vastgelegd. 

Meteoren herken je aan de korte streepjes met dunne puntvormige uiteinden. Je ziet 

ze vooral duidelijk in individuele sterrenfoto’s. Vandaar dat het een idee is om als je 

er eentje in de sterrensporenfoto denkt te zien, even door de volledige fotoreeks te 

bladeren tot je de bewuste foto tegenkomt. Heb je meteen een leuke meteorenfoto! 
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9. Intervalopnamen, dubbelopnamen en meer 

In het vorige hoofdstuk hebben we het gehad over de intervalcompositiestand om 

indrukwekkende sterrensporen vast te leggen. Behalve dat zijn ook gewone interval-

opnamen mogelijk, kun je creatieve dubbelopnamen maken en met belichtingstrapjes 

werken (bracketing). Tot slot komt de burst-stand nog even voorbij. 

Intervalopname 

Intervalopname houdt in dat je de camera met een vast interval automatisch foto’s 

laat maken. Bijvoorbeeld om een zonsondergang van begin tot einde vast te leggen. 

Of dynamische wolkenluchten. Je vertelt de camera dat elke paar seconden of 

minuten een foto gemaakt moet worden en hoelang je wil dat het toestel hiermee 

doorgaat. Het lijkt daarmee erg veel op intervalcompositie uit het vorige hoofdstuk, 

behalve dat het ditmaal om losse foto’s gaat en ze niet worden samengevoegd tot één 

eindfoto (de sterrensporen). 

De losse foto’s die je met de intervalstand maakt worden vaak gebruikt om een 

zogeheten timelapse te maken, een filmpje waarin de tijd vele malen sneller verloopt 

dan in werkelijkheid. Je ziet de zon daardoor razendsnel onder de horizon 

wegzakken, of in een mum van tijd wolken ontstaan, voorbijdrijven, van vorm 

veranderen en zelfs weer in het niets oplossen. Terwijl zoiets in het echt een uur of 

een paar uur duurt. 

Of je laat zien hoe jij heel handig een kast in elkaar zet, of een oud meubelstuk aan 

flarden trekt voordat het richting grofvuil gaat. Dingen die in het dagelijkse leven 

veel tijd kosten, breng je er dus overzichtelijk mee in beeld door de tijd te versnellen. 

Ik maak dit soort filmpjes regelmatig met mijn smartphone, met een handige app die 

er automatisch een timelapse van maakt. Daarnaast voeg ik de beelden ook wel eens 

zelf samen tot een timelapse met Photoshop. Over beide onderwerpen (en meer) vind 

je verhelderende instructiefilmpjes op mijn YouTube-kanaal. 

  

https://www.youtube.com/c/keeskrick
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Hoe leg je een fotoreeks vast via intervalopname? Druk in de opnamestand op ► (de 

rechterzijde van de vierwegknop), selecteer de bovenste optie (standaard is dat een 

rechthoekje) en blader omlaag naar INT. Op het scherm zie je de huidige instellingen 

van de intervalstand. Druk niet meteen op OK, maar gebruik de Fn-knop of druk op 

► om deze instellingen naar wens aan te passen. Je ziet een scherm met vier opties, 

waarvan je er twee eerder bent tegengekomen bij intervalcompositie in het vorige 

hoofdstuk. 

 
Dit zijn de opties van de gewone intervalstand. 

Met Interval bepaal je om de hoeveel tijd de camera een foto moet maken, waarbij 

Minimum betekent dat dit doorlopend (zo snel mogelijk) moet gebeuren. Dus 

meteen na het maken van een foto gaat de camera verder met de volgende opname en 

ga zo maar door. Druk op ► om dit te veranderen, waarna je via de Fn-knop wisselt 

tussen Minimum en een zelf in te stellen interval in seconden en/of minuten (mm:ss) 

tot een maximum van 60 minuten. Een voorbeeld: een interval van vijf seconden 

betekent dat er elke vijf seconden één foto wordt vastgelegd. 
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Via Aantal opnamen bepaal je op eenzelfde manier of de camera hier net zolang 

mee moet doorgaan tot jij zegt dat het genoeg is geweest (∞), of je geeft het aantal 

opnamen aan tussen 2 en 99 (je wisselt tussen de twee met een druk op de Fn-knop). 

Bij Int.opname starten geef je met Nu aan dat meteen moet worden begonnen met 

vastleggen. Of althans, zodra je straks het menu verlaat en de ontspanknop indrukt. 

Of je kiest Tijdstip als je op een specifiek tijdstip wilt beginnen. In dat geval geef je 

de starttijd op via de vierde en laatste optie Begintijd. 

Nu alles is ingesteld druk je op de Menu-knop tot je bent teruggekeerd op het scherm 

waar je daarnet de keuze Int hebt geselecteerd. Dat activeer je vervolgens door op de 

OK-knop te drukken. Als teken dat intervalopname is aangezet zie je in de linker 

bovenhoek van het scherm INT staan. 

Daarna is het een kwestie van je camera ergens op richten, stevig neerzetten of op een 

statief plaatsen en zodra je de ontspanknop helemaal indrukt begint de interval-

opname meteen of op het door jou gespecificeerde tijdstip. Daarna gaat het 

vastleggen automatisch door tot de aangegeven hoeveelheid foto’s is bereikt of je dit 

zelf afbreekt door op de OK-toets te drukken. Zorg net als bij intervalcompositie dat 

je accu volledig is opgeladen en/of de GR is aangesloten op de stroomadapter of een 

powerbank. 

Meervoudige belichting 

Een erg leuke en creatieve optie die behoorlijk indrukwekkende resultaten kan 

opleveren is het maken en meteen samenvoegen van twee of meer opnamen tot een 

meervoudige belichting. Je kunt dit natuurlijk altijd en met alle losse foto’s doen door 

ze in een fotobewerker zoals Photoshop met elkaar te vermengen, maar ditmaal 

gebeurt het direct in de camera. 
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Je activeert het door na een druk op ► de bovenste optie te selecteren en vervolgens 

omlaag te bladeren naar Meerdere opnamen dat wordt aangegeven door twee 

overlappende rechthoekjes. Net als daarnet bij intervalopname zie je de huidige 

instellingen op het scherm en ben je in staat om deze aan te passen na een druk op de 

Fn-knop of ►. Je ziet ditmaal een scherm met twee opties. 

Met de eerste optie Compositiemodus bepaal je op welke manier de foto’s met 

elkaar worden vermengd, door te kiezen uit Gemiddeld, Toenemend en Helder. 

Wat houdt dit in? 

 
Foto’s kunnen op drie manieren met elkaar vermengd worden. 

Kies je voor Gemiddeld, dan krijgt de uiteindelijke foto de gemiddelde belichting 

van alle losse opnamen die je maakt. Hierdoor wordt de opname niet steeds lichter 

zodra je een paar foto’s op elkaar stapelt en blijft de uiteindelijke belichting kloppen. 

Ga je voor Toenemend, dan wordt de samengestelde foto juist wel steeds lichter, 

omdat de belichting van elke volgende foto steeds bij het resultaat tot dan toe wordt 

opgeteld. Dit betekent dat je vooraf moet weten hoeveel opnamen je denkt te gaan 

stapelen en hier zelf de belichting op moet afstemmen door de losse foto’s via 

bijvoorbeeld belichtingscompensatie voldoende onder te belichten. 
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Helder betekent dat alleen fotodelen die helderder zijn dan wat momenteel in de 

samenstelling is te zien worden meegenomen. Dus neem je expres zowel iets lichts 

als iets donkers in beeld, dan worden elke keer alleen de donkerste fotodelen 

vervangen door hetgeen in de nieuwe foto lichter is dan in de eerdere opnamen. 

Om zelf te ervaren wat deze drie variaties in de praktijk betekenen, kun je het beste 

lekker aan de slag gaan en er flink mee experimenteren. Dan wordt vanzelf duidelijk 

hoe het allemaal werkt en weet je wanneer welke methode het beste werkt en de 

mooiste resultaten geeft. 

 
Twee opnamen zijn samengevoegd via de optie Helder. (Ricoh GR IIIx) 

Dan is er nog de tweede optie Interimbld.opsl. en die bepaalt of de losse opnamen 

ook moeten worden opgeslagen. Net als de tussenresultaten, dus wat tot op dat 

moment al is samengevoegd. Alle tussenresultaten zijn net als de losse foto’s jpg-

bestanden. De samengevoegde eindfoto wordt in raw opgeslagen als je dit zo instelt. 



Pagina 83 van 162 

 

 
Stel in of en zo ja welke tussenresultaten je wit hebben. 

Druk zodra beide opties zijn ingesteld op de Menu-knop om terug te keren naar de 

plek waar je daarnet Meerdere opnamen hebt geselecteerd en druk op de OK-knop. 

Als teken dat het nu aan is zie je in de linker bovenhoek van het scherm twee 

overlappende rechthoekjes. 

Vervolgens maak je de eerste opname, waarop een menu met drie keuzen verschijnt. 

Kies Volgende opname als de foto is gelukt en je door wilt gaan met de volgende 

opname. Gebruik Nieuwe opname als de zojuist gemaakte foto toch niet bevalt en je 

die opnieuw wilt maken. Of geef met Voltooid aan dat je klaar bent en het samen-

gevoegde eindresultaat nu kan worden opgeslagen. 
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Bracketing 

Hier kunnen we vrij kort over zijn. Bracketing houdt in dat je een zogeheten 

belichtingstrapje maakt, dat is een reeks van drie foto’s met verschillende 

belichtingen. Erg handig als je het risico wilt verkleinen dat je met een verkeerd 

belichte foto thuiskomt. Of je hebt geen tijd om iedere keer de belichting te finetunen 

en zorgt er op deze manier voor dat je altijd drie variaties hebt waar je uit kunt 

kiezen. Daarnaast is het ideaal om bij een groot lichtcontrast een scène met 

verschillende helderheden vast te leggen, zodat je daar later een HDR-foto van kunt 

maken in Lightroom of Photoshop. 

Druk weer op ► en blader bij de bovenste optie naar Bracketing. Dat wordt 

aangeven door drie gestapelde vierkantjes met een plus-minteken erin. Druk op ► of 

de Fn-knop om de instellingen aan te passen die op het camerascherm zijn afgebeeld. 

 
Geef de stapgrootte en de volgorde aan (bracketing). 

Met Bracketwaarde stel je de stapgrootte voor de drie individuele foto’s in. Dus of 

de belichting per foto met zoiets als één derde, twee derde, één, of twee stops moet 

worden bijgesteld. Het maximum is maar liefst vijf stops verschil. 
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Eronder bepaal je met Volgorde bracketing in welke volgorde de belichting moet 

worden gevarieerd. Met de standaard instelling (0 - +) wordt eerst de gewone 

belichting gebruikt, bij de volgende foto korter belicht met de daarnet aangegeven 

stapgrootte en bij de derde foto langer belicht met ook weer dezelfde stapgrootte. 

Bijvoorbeeld: +0 -1 +1, of +0 -2 +2, tot maximaal +0 -5 +5. 

De standaard volgorde 0 - + is meestal prima, maar je kunt dit optioneel veranderen 

in - 0 + of + 0 - of 0 + - 

Keer daarna weer terug naar het punt waar je de functie Bracketing uit het rijtje met 

mogelijkheden hebt gekozen en druk op de OK-knop. Daarna zal met elke druk op de 

ontspanknop automatisch drie keer een opnamen met wisselende belichting worden 

gemaakt. 

Als teken dat bracketing aan staat zie je in de linker bovenhoek van het scherm een 

plus-minteken. Uitschakelen doe je door op ► te drukken en bij de bovenste optie 

terug te keren naar Enkelbeeldopname. 

Continuopname 

Een laatste functie die vast geen uitleg nodig heeft is continuopname, wat inhoudt dat 

de camera op hoog tempo foto’s blijft maken zolang je de ontspanknop ingedrukt 

houdt. Het wordt soms ook wel continustand of burst mode genoemd. Je schakelt het 

in door na een druk op ► bij de bovenste optie te kiezen voor Continuopname. Er 

zijn verder geen instellingen die je kunt aanpassen. 

Standaard is Enkelbeeldopname actief, waarbij elke druk op de ontspanknop jou 

precies één foto oplevert. Door dit opnieuw in te stellen verlaat je continuopname of 

een van de andere (interval)opnamestanden die je in het rijtje ziet staan. 
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Let wel, Continuopname is iets heel anders dan Continue AF waarbij de camera 

doorlopend blijft scherpstellen zodra je de ontspanknop half ingedrukt houdt (zie 

hoofdstuk twee). Je kunt deze twee functies los van elkaar gebruiken, maar ze ook 

combineren. Gebruik je ze allebei, dan is er nog een belangrijke optie waar je zeker 

even naar moet kijken en ook die wordt in het aangeven hoofdstuk toegelicht. 
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10. Ingebouwd ND-filter 

De Ricoh GR heeft een ingebouwd ND-filter van twee stops waarmee je erg leuke 

dingen kunt doen. Wat is het, hoe zet je het aan en wat is er zoal mee mogelijk? Lees 

snel verder! 

De Ricoh GR III en GR IIIx hebben net als hun voorgangers een ingebouwd ND-

filter. Een ND-filter oftewel Neutral Density filter (grijsfilter) is een filter waarmee je 

de hoeveelheid binnenvallend licht vermindert. Dat kan handig zijn als je ergens met 

erg veel licht te maken krijgt en komt ook goed van pas bij allerlei andere situaties 

waarin je liever een langzamere (langere) sluitertijd gebruikt dan mogelijk is gezien 

de lichtomstandigheden. 

Twee stops winst 

Het ND-filter van de Ricoh GR houdt twee stops aan licht tegen. Dit betekent dat nog 

maar een kwart van het licht overblijft, want het is twee keer een halvering van het 

licht. Daardoor kan de sluitertijd twee stops langzamer worden, of het diafragma twee 

stops verder worden opengezet, of de ISO-waarde twee stapjes lager, of een 

combinatie hiervan. Het gaat om een fysiek filter en het is dus geen elektronisch 

trucje. Je kunt het filter zelfs in actie zien en horen komen. 

Waarom zou je een ND-filter willen gebruiken? Stel dat je overdag in de volle zon 

fotografeert waardoor je gedwongen bent een nogal kleine lensopening te gebruiken 

(hoger diafragmagetal). Dat heeft tot gevolg dat de scherptediepte toeneemt, terwijl 

jij misschien juist met een lekker kleine scherptediepte wilt werken om de nadruk te 

leggen op een object, detail of portret. 
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Bij fel licht is het niet altijd mogelijk om een grote lensopening te gebruiken. 

(Ricoh GR IIIx, f/8, 1/400, ISO 200) 

Voorbeeld: misschien heb je in de volle zon f/8, 1/500 en ISO 100 nodig om een 

goed belichte foto te krijgen. Schakel je vanwege de gewenste kleine scherptediepte 

over naar diafragma f/2.8 dan levert dat een verschil op van drie stops (van f/8 via 

f/5.6 en f/4 naar f/2.8). Dat moet je vervolgens compenseren door de sluitertijd 

sneller te maken en/of de ISO-waarde te verlagen. De ISO staat misschien al op de 

bodemwaarde van 100 en kan daardoor niet lager. 

Dan blijft alleen de sluitertijd nog over. Die moet in dit voorbeeld drie stops sneller 

worden, dus van 1/500 via 1/1000 en 1/2000 naar 1/4000. En dat is een probleem, 

want de snelste sluitertijd van 1/4000 is vanwege de leaf shutter (zie hoofdstuk 

dertien) alleen mogelijk bij f/5.6 en kleinere lensopeningen (dus t/m f/16), en dus niet 

op f/2.8 of f/4. Kortom, de camera ziet veel te veel licht en jouw foto dreigt daardoor 

overbelicht te raken. 
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In dit soort situaties is het ND-filter je redding, want die vermindert het licht met 

twee stops en dan kom je alsnog netjes uit op f/2.8, 1/1000 en ISO 100. De sluitertijd 

hoeft nu nog maar één stop sneller te worden, omdat het ND-filter er al twee voor z’n 

rekening heeft genomen van de drie in totaal. 

Een ander voorbeeld is dat je opnieuw bij relatief veel licht fotografeert en je ditmaal 

het liefst met een langzame sluitertijd werkt. Bijvoorbeeld om snel bewegende 

onderwerpen te vervagen, of jouw Ricoh GR mee te trekken met het onderwerp zodat 

de achtergrond vervaagt. Nemen we weer de initiële instellingen uit het vorige 

voorbeeld (f/8, 1/500, ISO 100), dan verandert de sluitertijd dankzij het ND-filter van 

1/500 via 1/250 in 1/125. Dat is al heel wat, maar het kan beter. 

Want pas je aanvullend het diafragma aan van f/8 naar f/11 dan is zelfs 1/60 

bereikbaar en op f/16 wordt dat 1/30. Dat zijn behoorlijk langzame sluitertijden voor 

midden overdag in de volle zon! Is er sowieso al minder licht, zoals op een bewolkte 

dag of zodra je ergens beschutting opzoekt, dan zijn nog tragere sluitertijden prima 

mogelijk. 

Gaat al dat gegoochel met diafragma, sluitertijd en ISO-waarde jou wat te snel? In 

mijn eBook Licht en Belichting lees je alles over hoe de belichting van jouw camera 

werkt, hoe je hier invloed op uitoefent en nog veel meer. 

Een derde toepassing van het ND-filter is tijdens het filmen. Want afhankelijk van de 

“snelheid van filmen”, aangeven met beelden per seconde (bps) of fps (frames per 

second) en de snelheid van het onderwerp, heb je een specifieke sluitertijd nodig om 

prettig ogende beelden te krijgen. Ook nu wordt het ND-filter daarom gebruikt om 

een langzamere sluitertijd te gebruiken als er veel omgevingslicht is. Ook al is de 

Ricoh GR niet de meest optimale camera om mee te filmen, het is goed om te weten 

dat deze optie bestaat. 

https://keeskrick.com/product/ebook-licht-en-belichting/
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Voor extra langzame sluitertijden heb je overdag een ND-filter nodig. 

(Ricoh GR III, f/5.6, 1/5, ISO 200) 

ND-filter inschakelen 

Nu je weet waar een ND-filter allemaal bij van pas komt is natuurlijk de grote vraag: 

het zet je het aan? Hiervoor ga je in het menu naar het camera-pictogram en kiest op 

de tweede pagina Belichtingsvoorkeur bij de optie ND-filter voor Auto of Aan. De 

instelling Auto heeft als voordeel dat het ND-filter vanzelf in actie komt zodra de 

camera merkt dat dit nodig is. Daarna gaat het ook meteen weer uit, waardoor je het 

ND-filter niet per ongeluk aan kunt laten staan. Zelfs als je in de M-stand werkt zal 

het ND-filter ingeschakeld worden zodra dat nodig is. Auto werkt vooral goed in het 

eerste voorbeeld van daarnet, dus als er te veel licht is voor een bepaalde combinatie 

van diafragma, sluitertijd en ISO-waarde. 

Met de instelling Aan forceer je het ND-filter aan, waardoor je er ook mee kunt 

werken in situaties waarin de camera het anders niet zou inschakelen. Zoals in 

voorbeeld twee waar je expres een langzamere sluitertijd gebruikt om bewegingen te 
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vervagen en ook in het derde voorbeeld tijdens het filmen. In de filmstand heb je 

zelfs alleen maar de keuze uit Aan en Uit. 

Ik had je beloofd dat je dit filter in werking kunt zien. Zet de optie maar eens op Aan, 

ga naar de Av-stand en stel diafragma f/2.8 in. Druk daarna de ontspanknop half in. 

Je hoort het mechanisme meteen in werking treden en als je naar de voorzijde van de 

lens kijkt zie je dat er binnenin de behuizing iets tevoorschijn springt. En ook meteen 

weer teruggaat zodra je de ontspanknop loslaat. 

Vervaging ”hack” 

Om zowel overdag als bij weinig licht met bewegingsvervaging te werken kun je als 

volgt te werk gaan. Ga naar de M-stand, kies het gewenste diafragma, stel een 

sluitertijd in van bijvoorbeeld 1/30 of 1/15 en zet de ISO-waarde op automatisch. 

Ook het ND-filter zet je op Auto. 

Wat gebeurt er dan? Kies je overdag bij voldoende licht zoiets als f/8 of f/11 en maak 

je een foto, dan komt het ND-filter vanzelf in actie vanwege de trage sluitertijd. 

Afhankelijk van de lichtintensiteit moet je soms wel een beetje spelen met diafragma 

en sluitertijd. Is het (zwaar) bewolkt, dan zijn aanzienlijk langzamere sluitertijden 

bereikbaar dan in de felle zon bij deze methode. 

Fotografeer je binnen of in de avond? Dan blijft het ND-filter vanzelf uit omdat er 

veel minder licht is dan overdag buiten. Daarnaast kan het binnen en ’s avonds nodig 

zijn om een wat grotere lensopening zoals f/2.8 of f/4 te kiezen om te voorkomen dat 

de ISO-waarde omhoog schiet. 

Zelf gebruik ik deze truc onder andere op (ondergrondse) metrostations om reizigers 

scherp vast te leggen met een sterk vervaagde metro op de achtergrond. Met 

sluitertijden tot maar liefst ¼ van een seconde. Dat werkt prima dankzij de 

ingebouwde stabilisatie van de GR III en GR IIIx. Daarnaast houd je de camera 

natuurlijk ook zo stabiel mogelijk vast. 
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Overdag zorgt het ND-filter ervoor dat extra langzame sluitertijden mogelijk zijn. 

(Ricoh GR III, f/8, 1/8, ISO 100) 

 
In de ondergrondse metro blijft het ND-filter automatisch uitgeschakeld. 

(Ricoh GR III, f/2.8, 0,3 sec, ISO 100) 
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Om overdag met sluitertijden van meerdere seconden of zelfs tientallen seconden te 

werken heb je een veel sterker ND-filter nodig dan er in jouw Ricoh GR zit. Gelukkig 

kun je ook met losse filters werken, waarover je alles leest in het volgende hoofdstuk. 
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11. Lens adapters, opzetlenzen en filters 

Voor de Ricoh GR zijn diverse accessoires te koop, waaronder een lens adapter en 

een supergroothoeklens of telelens. De lens adapter is daarnaast ook nodig als je met 

losse filters wilt werken. 

De Ricoh GR is enorm compact en licht, waardoor je dit toestel altijd en overal bij je 

kunt hebben. Behalve misschien onder de douche en in het zwembad ;-) Het vaste 

brandpunt van 28 of 40 millimeter kan soms wel een beperking zijn. In dat geval kan 

een opzetlens een uitkomst zijn. Welke zijn er en hoe monteer je ze op de camera? 

 
Dankzij de GW-4 krijg je aanzienlijk meer in beeld met een Ricoh GR, GR II of GR III. 

(Ricoh GR, f/8, 30 sec, ISO 100) 

Supergroothoeklens 

Voor de Ricoh GR III kun je de GW-4 supergroothoeklens met een vergroting van 

0,75X aanschaffen, waarmee je de 28 millimeter van de GR III omtovert naar een 

mooie ultragroothoek van 21 millimeter (full-frame equivalent). Daarmee krijg je 

flink meer in beeld, wat onder andere ideaal is bij weidse landschappen, architectuur 

en zowel krappe als ruime interieurs. Jarengeleden heb ik de voorloper van deze 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp2956645%2Fricoh-gw-4-21mm-groothoek-converter
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opzetlens (de GW-3) gehad bij mijn originele Ricoh GR en de foto’s die ik ermee 

maakte waren van erg goede kwaliteit. 

Telelens 

Heb jij een Ricoh GR IIIx? Dan is daar de gloednieuwe GT-2 telelens met een 

vergroting van 1.5x voor beschikbaar. Belangrijk om te weten is dat de camera 

automatisch overschakelt naar 50 mm crop mode, waardoor je via een combinatie 

van optische en digitale zoom uiteindelijk uitkomt op 75 millimeter. 

Ik had het graag zonder crop mode gezien om een echte optische zoom van 60 

millimeter te krijgen. Hopelijk maakt Ricoh dit in de toekomst alsnog mogelijk via 

een firmware update. Want waarom zou je deze keuze niet gewoon aan je gebruikers 

overlaten? Vooralsnog lukt het wel via een trucje, maar dat is natuurlijk altijd een 

stuk omslachtiger. Benieuwd hoe dat werkt, bezoek dan mijn YouTube-kanaal. 

Lenzen uitwisselen 

In eerste instantie leek het erop dat de supergroothoek alleen voor de GR III bedoeld 

is en de telelens alleen op de GR IIIx is te gebruiken. Op zich is dit ook wel zo als het 

aan Ricoh ligt, omdat je alleen dan de optimale (hoogste) beeldkwaliteit krijgt, maar 

omdat ik beide camera’s en opzetlenzen in huis heb, weet ik dat ze wel degelijk 

uitwisselbaar zijn. Beide camera’s herkennen dus beide opzetlenzen. 

Zodra je de GW-4 plaatst verschijnt op beide camera’s de tekst wide. Het betekent 

dat waar de GR III van 28 mm naar 21 mm gaat, de GR IIIx van 40 mm in 30 mm 

verandert en dus heel dicht in de buurt van de standaard 28 mm van de GR III komt. 

Met de GT-2 verschijnt tele op de GR III en 50mm tele op de GR IIIx. Daarmee gaat 

de GR III van 28 mm naar 42 mm en dit komt heel aardig in de buurt van de 

standaard 40 mm van de GR IIIx. Terwijl de GR IIIx dankzij de automatisch 

ingeschakelde 50 mm crop mode dus op 75 mm uitkomt. 

Nogmaals, de GW-4 op een GR IIIx, of de GT-2 op een GR III, kan een iets mindere 

beeldkwaliteit opleveren (denk aan scherpte en vignettering). 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_ricohgr&r=%2Fp3248271%2Fricoh-tele-conversion-lens-gt-2
https://www.youtube.com/c/keeskrick
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Adapter gebruiken 

Wil je een opzetlens gebruiken, dan heb je daarnaast altijd een lens adapter nodig. 

Voor de Ricoh GR III is dat de GA-1 en voor de Ricoh GR IIIx de GA-2. Deze 

adapters zijn dus helaas niet uitwisselbaar. Die van de GR IIIx is een fractie langer. 

Aan de voorzijde van jouw Ricoh GR III(x) zit een ring die je kunt weghalen, waarna 

je de GA-1 of GA-2 lens adapter op de camera plaatst. Daarna kun je eventueel de 

GW-4 supergroothoek of de GT-2 telelens op deze adapter schroeven. 

Dankzij een palletje in de adapter ziet de Ricoh GR III(x) automatisch dat je een 

opzetlens gebruikt, waardoor de juiste lenscorrecties worden aangebracht, je in de 

EXIF-gegevens ziet dat je met een opzetlens hebt gewerkt en de Ricoh GR IIIx ook 

nog crop mode activeert bij de telelens. Op voorgaande GR-modellen wist de camera 

niet of je wel of niet een opzetlens gebruikte en gebeurde dit allemaal niet. 

 
De Ricoh GR III en GR IIIx hebben elk een eigen lens adapter nodig. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp2956635%2Fricoh-ga-1-lens-adapter-voor-ricoh-gr-iii
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_ricohgr&r=%2Fp3248267%2Fricoh-lens-adapter-ga-2
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Filters 

Een lens adapter heb je niet alleen nodig voor een opzetlens. Ook als je graag met 

filters werkt is dit accessoire noodzakelijk. Vandaar dat het een beetje jammer is dat 

dit voor de GR III en GR IIIx verschillende adapters zijn. Want heb jij beide 

camera’s, dan heb je dus ook allebei de lens adapters nodig en dat terwijl je 

misschien helemaal geen opzetlenzen wilt gaan gebruiken. 

Gelukkig is de diameter van de schroefdraad wel steeds hetzelfde, dus heb je niet ook 

nog eens twee keer zoveel filters nodig. Overigens hebben de Ricoh GR en Ricoh GR 

II ook weer een eigen lens adapter. 

Ongeacht welke adapter je gebuikt, je hebt een filter met een diameter van 49 

millimeter nodig. Koop er meteen een lensdop van 49 mm bij, dan kun je de adapter 

met het filter erop wat vaker op de camera laten zitten en is het filteroppervlak perfect 

beschermd tegen viezigheid en krassen. Bijvoorbeeld als je de camera even in je tas 

of jaszak stopt en niet elke keer de adapter eraf wilt halen. 

Wat voor soort filters kun je zoal gebruiken? 

ND-filters 

In het vorige hoofdstuk noemde ik al even ND-filters waardoor je ook overdag met 

enorm lange sluitertijden van seconden, tientallen seconden of zelfs een paar minuten 

kunt werken. Daarmee krijg je dynamische foto’s met onder andere vervaagde 

wolkenpartijen en wateroppervlakken. Zoals met een 10-stops filter dat ook wel een 

big stopper wordt genoemd, of met een variabel ND-filter. In mijn eBook Lange 

sluitertijden met ND-filters lees en leer je er alles over. De coverfoto van dat boek is 

al meteen met een Ricoh GR gemaakt. Nog sterker, de meeste foto’s in dat boek zijn 

gemaakt met mijn originele Ricoh GR! 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp475334%2Fcaruba-clip-cap-lensdop-49mm
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp602115%2Fb-w-nd-vario-mrc-nano-xs-pro-49
https://keeskrick.com/product/ebook-lange-sluitertijden-met-nd-filters/
https://keeskrick.com/product/ebook-lange-sluitertijden-met-nd-filters/
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Met de Ricoh GR, een lens adapter en ND-filter maak je de prachtigste foto’s. 

(Ricoh GR, f/8, 1 sec, ISO 100) 

Polarisatiefilter 

Een ander type filter dat erg goed van pas komt is een polarisatiefilter. Hiermee haal 

je storende reflecties weg, waardoor je kunt zien wat er zich achter bijvoorbeeld een 

raam, autoruit of etalageruit bevindt, net als dat je hiermee onder het wateroppervlak 

en zelfs helemaal tot op de bodem kunt kijken, zolang het water niet te diep of te 

troebel is. Je haalt er ook schittering mee weg op (deels) glanzende oppervlakken 

zoals dakpannen, autolak en natte of vettige (glimmende dus) bladeren van bomen en 

struiken, waardoor de kleurweergave sterk verbetert en je overbelichte vlekken op je 

foto’s voorkomt. 

Protect-filter 

Het derde en laatste filtertype dat ik hier wil noemen is het protect-filter. De 

uitschuifbare lens van de Ricoh GR is best wel kwetsbaar voor beschadigingen, 

stoten, zand, stof en water(druppels). Door de lens-adapter te plaatsen is de lens al 

meteen een stuk minder kwetsbaar. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fnl%2Fp605255%2Fb-w-circulair-polarising-htc-mrc-nano-xs-pro-digital-49
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp166224%2Fb-w-007-neutral-clear-protect-filter-mrc-nano-xs-pro-49mm
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Plaats je er ook nog een protect filter op, dan sluit je de opening aan de voorzijde van 

de lens adapter netjes af en is de bescherming van de uitschuifbare GR-lens binnenin 

zelfs nog beter. Een protect-filter is een transparant filter met extra gehard glas dat 

het beeld zo min mogelijk beïnvloedt. 

Omdat het filter aan de voorzijde van de adapter zit kun je wel wat meer last krijgen 

van lensflare. Er zit immers geen zonnekap op. Afschermen met je hand is daarom 

raadzaam als je in de richting van de zon of een andere sterke lichtbron fotografeert. 

Zelf gebruik ik regelmatig een protect-filter om de Ricoh GR beter bestand te maken 

tegen de regen of een stoffige omgeving. Daar lees je alles over in het volgende 

hoofdstuk. Gebruik overigens wel altijd een echt protect filter en vooral geen UV-

filter (zoals veel mensen nog steeds schijnen te doen). Want UV-filters zijn iets uit 

het analoge tijdperk en zijn allang niet meer nodig bij digitale fotografie. Daarnaast, 

in tegenstelling tot protect-filters beïnvloeden UV-filters het beeld juist wel. 

 
Dit protect-filter sluit de lens adapter perfect af aan de voorzijde. 
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12. Waterdicht(er) maken 

Er is één ding waar de Ricoh GR erg slecht tegen kan en dat is water. Ik laat zien hoe 

je het toestel snel en eenvoudig een stuk weerbestendiger maakt. Je maakt hem er niet 

waterdicht mee, maar hoeft niet langer bij de eerste de beste regendruppel naar 

binnen te vluchten of in allerijl jouw camera op te bergen. 

De Ricoh GR III(x) is dé camera voor straatfotografen, maar behalve voor straat-

fotografie kun je dit toestel ook prima gebruiken voor stadsfoto’s, landschappen, 

natuurfotografie, macrofoto’s (close-up fotografie), portretten, architectuur en 

productfoto’s. Naast een alledaagse camera is de GR dan ook perfect voor vakanties, 

uitjes, (zaken)reizen en het toestel is zelfs meer dan geschikt voor professioneel en 

beroepsmatig gebruik, al dan niet als tweede camera of back-up toestel. 

 
Het objectief van de GR is open aan de voorzijde. 
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Maar let op: de Ricoh GR is niet waterdicht, dus pas op met regen, watervallen, 

spetterende beekjes, miezerig weer en alle andere vochtige omgevingen. Vooral de 

lens is kwetsbaar, omdat het objectief aan de voorzijde open is. Er kan vrij makkelijk 

water inkomen en ik weet niet waar dat daarna allemaal terecht kan komen in het 

objectief of het toestel zelf. 

Objectief beschermen 

Gelukkig kun je deze camera eenvoudig een stuk bestendiger maken tegen barre 

weersomstandigheden. Zodat hij aanzienlijk minder kwetsbaar is en jij niet bij elke 

druppel halsoverkop je camera hoeft weg te stoppen of een schuilplaats hoeft op te 

zoeken. Wat heb je hiervoor nodig? Niet veel. Slechts een paar accessoires uit jouw 

favoriete camerawinkel die je sowieso heel goed kunt gebruiken met de GR, enkele 

huis-tuin-en-keuken hulpmiddelen en daarna komt het vooral aan op een beetje 

knutselen. Deze methode werkt met alle modellen, dus niet alleen met de Ricoh GR 

III en IIIx, maar ook met de originele GR en de GR II. 

De achilleshiel van de Ricoh GR III(x) en eerdere modellen is dus vooral de lens. De 

opengewerkte voorzijde, maar ook dankzij het inschuifmechanisme zodra je de 

camera inschakelt en weer uitschakelt, kan er ongemerkt en onbedoeld wat vocht naar 

binnen sijpelen. Dit los je op met twee accessoires. Allereerst heb je de Ricoh GA-1 

lens adapter nodig als je een GR III hebt of de Ricoh GA-2 lens adapter voor de GR 

IIIx. Deze handige adapters zijn in hoofdstuk elf al uitgebreid aan bod gekomen. 

Dankzij de “plastic huls” wordt de lens als het ware opgesloten en is daardoor meteen 

een stuk beter beschut tegen stof en vocht. 

Daarmee is het probleem nog niet volledig opgelost, want aan de voorzijde bevindt 

zich nog steeds een gapend gat. Daarom schroef je hier een protect-filter op. Let op: 

voor oudere GR-modellen heb je een andere lens adapter nodig, maar het principe 

blijft verder hetzelfde. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp2956635%2Fricoh-ga-1-lens-adapter-voor-ricoh-gr-iii
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp2956635%2Fricoh-ga-1-lens-adapter-voor-ricoh-gr-iii
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_ricohgr&r=%2Fp3248267%2Fricoh-lens-adapter-ga-2
https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fp166224%2Fb-w-007-neutral-clear-protect-filter-mrc-nano-xs-pro-49mm
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Dankzij lens adapter en protect-filter zit het GR-objectief lekker beschut. 

Daarna is de lens van de Ricoh GR grotendeels beschermd. Het risico dat er alsnog 

ergens een spatje water doorheen lekt verhelpen we in de volgende stap. Want met 

name in de buurt van het knopje waarmee je de adapter ontgrendelt en ook bij de 

aansluiting tussen lens adapter en camera kan het nog steeds misgaan. En niet te 

vergeten: de camera zelf is ook nog steeds kwetsbaar. Bij elk knopje, draaiwieltje en 

naadje kan zich immers wat water (of stof) naar binnen wringen. 

Camera beschermen 

De laatste stap houdt daarom in dat je de camera in zoiets als een diepvrieszakje 

schuift en de lensadapter door een mooi gaatje steekt dat je er zelf even in knipt. 

Vooral geschikt zijn zakjes met een druksluiting. Die zijn meestal volledig 

transparant en kraken, ritselen, of knisperen amper, wat erg prettig is tijdens het 

fotograferen. Daarnaast kun je deze zakjes eenvoudig “dichtritsen” voor extra 

bescherming. De zakjes bestaan in allerlei maten en je vindt ze onder andere bij 

supermarkt of kantoorboekhandel. 
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Hoe krijg je dat mooie ronde gat erin? Dat doe je zo: schuif de camera inclusief 

adapter en filter voorzichtig in het zakje en teken met zoiets als een viltstift ruwweg 

de omtrek van het filter af. Haal de camera er weer uit en knip met een schaartje het 

cirkeltje eruit. Het hoeft niet heel secuur te gebeuren, als het maar ongeveer de juiste 

grootte heeft en nagenoeg cirkelvormig is. 

Schuif de camera er weer in en steek de adapter door het gat. Gebruik een haarbandje, 

elastiek, of een reepje klittenband om het zakje vlak onder de rand van het filter tegen 

de adapter aan te drukken. Nu kan er nagenoeg geen water of stof meer tussendoor 

komen. Extra goed nieuws: het aanraakscherm blijft gewoon werken. Je kunt de 

camera dus gewoon door het plastic heen bedienen, via zowel de knoppen als het 

aanraakscherm. 

 
Met een zakje maak je ook de camera aanzienlijk bestendiger tegen waterdruppeltjes en stof. 

In plaats van een diepvrieszakje met een gat erin kun je ook een wegwerp-douche-

muts gebruiken. Ik neem ze steevast mee tijdens de sporadische keren dat ik in een 

motel of hotel overnacht, maar je kunt ze ook gewoon per tien stuks of zo voor een 
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paar euro bij de drogist kopen. Deze douchemutsen kraken en knisperen wel flink en 

zijn ook dunner en dus wat kwetsbaarder. Aan de andere kant vouw je ze lekker 

makkelijk om de camera inclusief adapter en haal je ze net zo snel weer weg. Ook nu 

kun je het beste de opening met een elastiek of haarbandje dichtbinden (vlak onder de 

rand van het filter). Het gaat net iets sneller dan een diepvrieszakje, maar staat wel 

minder elegant. 

Blijf opletten 

Nu weet je hoe jij jouw Ricoh GR op simpele wijze optimaal beschermt tegen de 

elementen. Natuurlijk maakt het de GR ook weer niet volledig stofdicht, waterdicht 

of weersbestendig. Maar je kunt het toestel nu wel gewoon blijven gebruiken onder 

bijvoorbeeld een paraplu of afdakje. Zonder bang te zijn dat één goed gemikte 

druppel meteen je camera sloopt. 

 
Tijdens de regen maak je de leukste foto’s, zolang je camera blijft werken. 

(Ricoh GR III, f/4, 1/500, ISO 1600) 
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Ga er toch maar liever niet onbeschermd mee in een plensbui lopen. En controleer 

regelmatig of het zakje overal nog goed aansluit, er nergens een scheurtje zit en er 

zich geen water in aan het verzamelen is. Pas daarnaast ook op met condensvorming 

en zorg dat de camera droog blijft zodra je het natte zakje er weer vanaf pelt. 

Wil je alle stappen inclusief het prepareren van het plastic zakje met een mooie ronde 

lensopening uitvoerig in de praktijk gedemonstreerd zien, bekijk dan mijn YouTube 

video. 

  

https://youtu.be/2bqPBp5-tL8
https://youtu.be/2bqPBp5-tL8
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13. Handige functies 

Er zitten enorm veel handige functies op de Ricoh GR III(x). We lopen ze zeker niet 

allemaal af, maar ik wil er wel een groot aantal van bespreken in dit hoofdstuk. 

Het gaat vooral om functies die specifiek zijn voor de GR of die net even anders 

werken dan op de meeste andere camera’s. Of gewoon omdat het een handige optie is 

waarvan ik denk dat jij die ook zou moeten kennen ;-) Dit wordt dan ook het langste 

hoofdstuk van het boek, met een mengelmoes aan functies en opties. 

Nogmaals, ik loop niet het volledige menu met je door, want dan wordt dit eBook 

vooral een zeer uitgebreide versie van de standaard handleiding (die je sowieso 

vooral even moet downloaden vanaf de Ricoh-website). 

Schermhelderheid 

Net als op elke camera is de helderheid van het scherm instelbaar. Daarnaast kun je 

de verzadiging verhogen als je het beeld wat te vlak en de flets vindt, of juist 

verlagen als je dat liever hebt. Ook de kleurweergave is aanpasbaar en dat doe je via 

twee schuifregelaars: eentje varieert de kleur tussen blauw en amber en de andere 

tussen groen en magenta. Daarmee is dit goed vergelijkbaar met hoe je de witbalans 

corrigeert in een programma zoals Lightroom. Je vindt deze vier schuifjes netjes bij 

elkaar in het menu. Kies het pictogram van de steeksleutel, ga naar de derde pagina 

LCD-instelling en selecteer de gelijknamige optie LCD instelling. 

Dat is nog niet alles, want met de optie Beeldinstelling buiten die je er direct onder 

vindt, schakel je heel eenvoudig tussen vijf helderheidsniveaus. De middelste is het 

standaard niveau. De twee niveaus erboven gebruik je als het omgevingslicht fel is, 

zoals op een zonnige dag. De onderste twee niveaus juist als het donkerder is in de 

omgeving, om verblinding door het felle scherm te voorkomen. Denk aan avond- en 

nachtfotografie wanneer een telefoon- of camerascherm al snel veel te fel is en je 

daarnaast jouw nachtzicht niet zomaar wilt kwijtraken. 
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Helderheid en kleurweergave van het scherm is instelbaar. 

 
Beeldinstelling buiten is ideaal om snel het scherm feller of zwakker te zetten. 

Via Beeldinstelling buiten kun je het scherm trouwens een stuk feller zetten dan met 

de optie LCD instelling mogelijk is. Het is alleen niet zo dat ze elkaar versterken, 

dus het heeft geen zin om ze allebei op het maximum te zetten. 



Pagina 108 van 162 

 

Informatie op het beeldscherm 

Door in de opnamestand herhaaldelijk op de Disp-knop te drukken, kun je kiezen uit 

drie verschillende weergaven. Of eigenlijk zijn het er vier, want zodra je nog een 

keertje drukt wordt een blanco (zwart) scherm getoond. In de afspeelstand zijn er 

slechts twee weergaven om uit te kiezen. 

Opname-informatie 

Welke informatie er op elk van de drie opnameschermen wordt getoond mag je 

helemaal zelf aangeven: druk op de Menu-knop, kies het C-pictogram, ga naar de 

derde pagina Weergave aanpassen en kies de optie Weergave opname-info. Per 

weergavescherm vink je vervolgens aan wat je wilt zien en de-selecteer je waar je 

juist niet in geïnteresseerd bent. Gebruik de pijltjestoetsen (de vierwegknop) om naar 

een vakje te lopen en zet dat vervolgens aan of uit via een druk op de Adj-knop. Of 

tik meteen op een vakje om het aan dan wel uit te zetten. 

 
Geef aan welke informatie je op elk van de opnameschermen wilt zien. 
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LCD-display bovenaan het rijtje bepaalt of een selectiescherm wel of niet getoond 

wordt. Haal je bijvoorbeeld het vinkje bij het vierde blanco scherm weg, dan krijg je 

dat niet langer te zien. Dit is vooral handig als je aan één of twee opnameschermen 

voldoende hebt, dan hoef je niet steeds door alle vier de weergaven te bladeren. Je 

moet er wel altijd minimaal één actief laten. 

Met de vierde weergave zie je dus alleen maar een zwart scherm. Dat is onder andere 

handig als je uit de heup fotografeert en toch niet op het scherm kijkt. Je batterij gaat 

langer mee én anderen zien niet dat je fotografeert. Het lijkt immers of de camera 

uitstaat. Zodra je een foto maakt wordt die wel eventjes getoond, tenzij je dit 

uitschakelt met de optie die we iets verderop behandelen. 

Weergave-informatie 

In hetzelfde menu-onderdeel als daarnet (C-pictogram, derde pagina Weergave 

aanpassen) bepaal je een optie lager met Weergave afspeelinfo welke informatie er 

op het scherm getoond wordt tijdens het bekijken van eerder gemaakte foto’s via de 

afspeelknop. Ditmaal zijn er slechts twee weergaven die je naar smaak kunt instellen. 

 
Ook de informatie tijdens het bekijken van foto’s is instelbaar. 
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Wist je trouwens dat je de afspeelknop ingedrukt kunt houden als de Ricoh GR 

uitstaat om meteen jouw gemaakte foto’s te bekijken? De lens blijft dan gesloten. Na 

afloop schakel je de camera weer uit via een druk op de afspeelknop of de aan-

uitknop. Druk je de ontspanknop half in, dan schakel je de camera alsnog volledig in 

en komt de lens naar buiten om foto’s te maken. 

Standaard worden de foto’s die je hebt gemaakt in de juiste oriëntatie getoond. 

Liggende foto’s (landschapsstand) vullen dan het volledige scherm, maar staande 

foto’s (portretstand) zie je als een verticaal reepje op een zwart scherm. Wil je liever 

dat ook staande foto’s liggend worden weergegeven zodat ze het volledige scherm 

vullen, waarna je zelf de camera wel even draait om het beeld in de juiste oriëntatie te 

zien? Ga dan in het menu naar het afspeelpictogram, kies de derde pagina 

Afspeelinstellingen en zet de optie Auto beeldrotatie op Uit. 

Momentcontrole 

In het menu bij het C-pictogram vind je ook weer op de derde pagina Weergave 

aanpassen de optie Momentcontrole waarmee je aangeeft of elke foto die je maakt 

direct op het scherm getoond moet worden. Via Weergavetijd stel je de tijdsduur in 

(0.5, 1, 2 of 3 seconden), of laat je via Vast de foto permanent in beeld staan tot je de 

ontspanknop half indrukt, of kies je Uit om de foto helemaal niet te tonen. 

Dit laatste is ideaal als je het scherm uitschakelt (het vierde blanco weergavescherm), 

maar ook als je direct paraat wilt staan om de volgende foto te maken. Zelf heb ik het 

op elke camera die ik gebruik of ooit gebruikt heb altijd op uit staan. 

Onder Weergavetijd maakt Controle met vergroting het mogelijk om tijdens 

momentcontrole aan het voorste wieltje te draaien om het beeld uit te vergroten, of 

meteen op (bijvoorbeeld) 100% te tonen via een druk op de Adj-knop. Zet je de 

derde en laatste optie Wissen aan dan kun je de zojuist gemaakte foto meteen weer 

verwijderen met een druk op de prullenbak-knop. 
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Geef aan of en zo ja hoelang elke gemaakte foto op het scherm is te zien. 

Beeld uitvergroten 

Nog steeds bij het C-pictogram in het menu en dan de derde pagina Weergave 

aanpassen bepaalt de optie Snel zoomen of je met een druk op de Adj-knop het 

beeld 4x, 8x, of 16x uitvergroot, of meteen naar 100% springt om alle details op ware 

grootte te zien. Dat werkt zowel tijdens momentcontrole als bij het weergeven van 

eerder gemaakte foto’s via de afspeelknop. 

Overigens is het handig om te weten dat zodra je inzoomt op een foto, deze 

vergroting netjes wordt vastgehouden als je de Adj-knop opzij drukt om naar een 

eerdere of latere foto te bladeren in de afspeelstand. Met de pijltjestoetsen 

(vierwegknop) bepaal je het gedeelte van de foto dat op het scherm is te zien. 

Met de optie Vergroting scherpstelling daar weer onder stel je in of dat inzoomen 

gebeurt op het bij deze foto gebruikte AF-punt (Aan), of altijd op het midden van het 

beeld (Uit). 
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Zoals al vaker voorbij is gekomen in dit eBook kun je tijdens het fotograferen de 

Disp-knop lang ingedrukt houden om het beeld uit te vergroten rondom het gekozen 

scherpstelpunt of het midden van het beeld. Dat werkt in alle focusstanden en dus 

niet alleen tijdens handmatig scherpstellen. Zodra je de ontspanknop half indrukt om 

de camera te laten scherpstellen en eventueel doordrukt om een foto te maken, zie je 

tijdelijk weer het volledige beeld. Je schakelt de vergrote weergave uit zoals je het 

inschakelt, dus door de Disp-knop eventjes ingedrukt te houden. 

Raster, waterpas, knipperend scherm 

Met de optie Rasterstijl (menu, C-pictogram, derde pagina Weergave aanpassen) 

stel je in of je hulplijnen op het scherm wilt zien tijdens het fotograferen als 

hulpmiddel bij het bepalen van de compositie. Je kunt kiezen uit Raster 3 x 3 en 

Raster 4 x 4. 

Bij Type waterpas geef je aan of je het horizontale en verticale niveau wilt zien (de 

standaard) of alleen het horizontale niveau. 

Flikkerreductie zet je in ons land op 50Hz om het knipperen van het scherm te 

minimaliseren zodra je met de Ricoh GR onder kunstlicht werkt. 

Automatische ISO-waarde 

Niet uniek voor de Ricoh GR omdat het op vrijwel alle camera’s zit, maar ik vermeld 

het hier toch omdat dit een wijziging is ten opzichte van eerdere GR-modellen. Op de 

Ricoh GR en Ricoh GR II is een TAv-stand aanwezig op het draaiwiel bovenop de 

camera. In die camerastand stel je zelf een diafragma en sluitertijd in en vervolgens 

bepaalt de camera welke ISO-waarde nodig is om de belichting kloppend te maken. 

Erg handig bij onder andere straatfotografie, waar je vaak zowel de scherptediepte als 

de manier waarop bewegende onderwerpen worden vastgelegd wilt bepalen (zoals 

haarscherp of expres licht vervaagd). 
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Op de Ricoh GR III(x) zit geen TAv-stand meer, maar de functionaliteit is gelukkig 

nog wel aanwezig. Er zit nu namelijk een automatische ISO-stand op. Dit betekent 

dat je de camera in alle camerastanden de ISO-waarde voor je kunt laten bepalen. 

Dus ga je naar de M-stand, stel je een diafragma en sluitertijd in en vertel je de 

camera dat de ISO-waarde automatisch bepaald moet worden, dan heb je in feite 

precies hetzelfde als voorheen in de TAv-stand. 

Instellen 

Hoe regel je die automatische ISO-waarde? Daarvoor ga je in het menu naar het 

camerapictogram, de tweede pagina Belichtingsvoorkeur en kiest de optie ISO-

instelling. Hier zie je vier instellingen. 

 
Via vier instellingen regel je de (automatische) ISO-stand. 

Met ISO-instelling stel je zelf een vaste ISO-waarde zoals ISO 100 of ISO 1600 in, 

of je zet dit op Auto om de automatisch ISO-stand te activeren. 

Daarna geef je met ISO auto bovengrens en ISO auto ondergrens aan binnen welk 

bereik de camera de ISO-waarde mag aanpassen. Bijvoorbeeld tussen ISO 100 en 

ISO 6400. Dat werkt dus alleen als je ISO-instelling op Auto zet. 
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Met Minimum sluitertijd vertel je de camera wat de langzaamste sluitertijd is waar 

jij nog mee wilt werken. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat voorbijgangers onscherp 

op de foto komen, of omdat je anders de camera niet goed stil kunt houden. Dat kan 

zoiets als 1/30 of langzamer zijn, maar ook net zo goed 1/250 of sneller. 

Stel dat je in de Av-stand fotografeert en een diafragmawaarde instelt. Vervolgens zal 

de camera de ISO-waarde zo laag mogelijk proberen te houden en tegelijkertijd de 

sluitertijd niet langzamer laten worden dan opgegeven bij Minimum sluitertijd. Als 

het licht afneemt wordt eerst de sluitertijd steeds langzamer. Zodra dat niet meer kan 

vanwege Minimum sluitertijd gaat de ISO-waarde stapsgewijs omhoog. 

Mocht het nog donkerder worden en ISO auto bovengrens is bereikt, dan kan de 

camera helaas niet anders dan alsnog een langzamere sluitertijd gebruiken dan jij hebt 

opgegeven (want de ISO mag niet hoger van jou). De camera moet iets kunnen doen, 

want anders zal de foto steeds verder onderbelicht raken. Pas zodra er weer meer licht 

is wordt de sluitertijd stapsgewijs sneller gemaakt tot opnieuw aan Minimum 

sluitertijd is voldaan en pas daarna zal ook de ISO weer stapsgewijs gaan zakken. 

In de Tv-stand stel jij geen diafragma maar een sluitertijd in, dus in dat geval variëren 

alleen het diafragma en de ISO-waarde en werkt het verder ongeveer hetzelfde. 

In de M-stand stel jij beide in, diafragma en sluitertijd, waardoor de camera alleen de 

ISO-waarde nog maar kan veranderen binnen het door jou opgegeven bereik. Omdat 

de sluitertijd nu vast staat wordt Minimum sluitertijd ditmaal genegeerd. Foto’s 

worden daardoor steeds donkerder als ISO auto bovengrens niet meer volstaat voor 

een correcte belichting. 
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Gebruiken 

Hoe geef je aan dat je de automatische ISO-stand wilt gebruiken? Druk in de 

opnamestand op ◄ van de vierwegknop aan de achterzijde. Zie je onderin het scherm 

de aanduiding ISO met erachter een vaste ISO-waarde? Gebruik dan de draaischijf 

die rondom de vierwegknop zit of het draaiwieltje aan de voorzijde om deze waarde 

zelf te veranderen in een andere vaste waarde. 

Of druk één keer op de Fn-knop om over te schakelen naar de automatische ISO-

stand, wat je onderin her scherm ziet aan AUTO ISO met ditmaal een automatisch 

gekozen waarde erachter. Met de Fn-knop wissel je dus steeds tussen één vaste 

zelfgekozen waarde en een automatisch gegenereerde waarde. 

 
Via de Fn-knop wissel je tussen auto-ISO en een vaste ISO-waarde. 

Wat je ook nog moet weten is dat de keuze die je maakt in de P-, Av-, of Tv-stand 

meteen voor alle drie die standen geldt. Terwijl de keuze die je in de M-stand maakt 

alleen in de M-stand geldt. Dus je kunt in de Av-stand (en meteen ook P en Tv) voor 

Auto ISO kiezen, terwijl de M-stand op een vaste ISO-waarde blijft staan. Of 

andersom. 
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Bulb, Bulb Timer en Time (Tijd) 

In de M-stand kunnen de meeste camera’s belichten tot maximaal dertig seconden. 

Heb je een langere sluitertijd nodig, dan ben je op de B-stand (Bulb-stand) 

aangewezen, alleen is het in die camerastand wel nodig dat je zelf de ontspanknop 

gedurende de volledige belichting ingedrukt houdt. Met daardoor een groot risico op 

bewegingsonscherpte als je geen afstandsbediening (bij je) hebt of gebruikt. 

Met de Ricoh GR zijn veel langere tijden dan dertig seconden mogelijk door over te 

schakelen naar de BT-stand (Bulb Timer). Dat doe je door in de M-stand de tuimel-

schakelaar aan de achterzijde waarmee je de sluitertijd instelt nogmaals naar links te 

drukken op het moment dat de belichting op dertig seconden staat. Links onderin 

verschijnt dan BT op het scherm in plaats van de gekozen sluitertijd. 

Daarna stel je met de draairing die rondom de vierwegknop zit de belichtingstijd in. 

Tot een maximum van maar liefst twintig minuten en dat instellen gebeurt in stapjes 

van tien seconden. Hierdoor heb je een ruime keuze van belichtingstijden die loopt 

van dertig seconden tot en met twintig minuten. De gekozen tijd zie je onderin het 

scherm op de plek waar eerder het belichtingsbalkje was te zien. 

 
Links onderin zie je BT en een stukje naar rechts de ingestelde belichtingstijd. 
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Het grote voordeel van de BT-stand is dat je met één druk op de ontspanknop een 

opname met een vooraf ingestelde tijd maakt. Zonder dus de ontspanknop al die tijd 

ingedrukt te houden en zonder dat je per se een afstandsbediening nodig hebt. De 

zelfontspanner gebruiken is wel aan te raden om trillingen aan het begin van de 

opname te voorkomen, dus tijdens het indrukken van de ontspanknop. 

Het scherm blijft volledig zwart tijdens de opname, je ziet helaas geen tellertje dat 

aangeeft hoelang je nog te gaan hebt. Ook is het niet mogelijk om de opname 

voortijdig te beëindigen. Nou ja, tenzij je de camera uitdrukt met de aan-uitknop, zo 

heb ik ontdekt. Dan wordt de belichting namelijk alsnog beëindigd en de foto netjes 

opgeslagen. Je doet dit wel voor eigen risico vertel ik er meteen bij ;-) Zodra je die 

foto in de afspeelstand bekijkt zie je dan dat je bijvoorbeeld veertig seconden hebt 

belicht in plaats van de eerder door jou ingestelde minuut of tien minuten. 

 
De BT- en T-stand zijn ideaal voor extra lange belichtingen, 

veel handiger ook dan de traditionele B-stand. 

(Ricoh GR, f/5.6 60 sec, ISO 100) 
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Druk in de BT-stand de tuimelknop nogmaals naar links om in de gewone B-stand te 

komen. Druk vanuit daar nog een keer naar links en je gaat naar de T-stand. In deze 

Time- of Tijd-stand druk je één keer op de ontspanknop om de opname te starten en 

daarna nog een tweede keer om de opname weer te beëindigen. Op die manier hoef je 

niet vooraf al te bepalen hoelang de belichting moet gaan duren. 

Dat is vooral handig in onvoorspelbare situaties. Je fotografeert ’s avonds 

bijvoorbeeld de lichtsporen van auto’s of rondvaartboten en die rijden of varen niet 

allemaal even snel. Dan kun je hiermee net even wat korter of langer belichten om de 

volledige sporen netjes vast te leggen en hoef je niet nog seconden lang te wachten 

terwijl er allang niets meer is te zien. 

Ruisreductie 

Camera’s kennen twee soorten ruisreductie. De reguliere ruisreductie is van 

toepassing op foto’s die je met een hoge(re) ISO-waarde maakt. Daarnaast is er een 

speciale ruisreductie die alleen actief wordt bij foto’s met een lange belichtingstijd. 

Je vindt ze allebei onder het camerapictogram van het menu bij de zesde pagina Inst. 

beeldverwerk. door de optie Ruisonderdrukking te kiezen. Allereerst geef je met 

Ruisond. lange sl. t. aan of je ruisreductie bij lange sluitertijden wilt gebruiken. Kies 

je Auto dan beslist de camera aan de hand van belichtingstijd, ISO-waarde en 

cameratemperatuur of en wanneer dit type ruisreductie wordt toegepast, terwijl dat bij 

Aan bij elke sluitertijd langer dan één seconde gebeurt en als je Uit kiest helemaal 

nooit plaatsvindt. 

Ruisreductie bij lange sluitertijden houdt in dat zodra de belichting is afgerond er 

aansluitend een tweede opname met precies dezelfde tijdsduur wordt gemaakt. 

Omdat de sluiter ditmaal gesloten blijft is hier geen beeld op te zien, maar wordt wel 

alle ruis vastgelegd. Die tweede opname wordt dan ook niet op je geheugenkaartje 

opgeslagen en alleen intern door de camera gebruikt om de ruis uit jouw foto weg te 

poetsen. 
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Ruisreductie bij lange sluitertijden doet precies wat de naam aangeeft. 

Het betekent helaas wel dat elke opname met een lange belichting ineens twee keer 

zo lang duurt. Dat is misschien niet zo erg als je slechts twee seconden belicht, maar 

bij tijden van dertig seconden of twee minuten of zelfs twintig minuten sta je wel heel 

erg lang achter je camera te wachten tot je eindelijk weer verder kunt. Vandaar dat je 

het dus ook kunt uitzetten. Dat is wat ik altijd en op elke camera doe, want het 

reduceren van ruis kan ook prima achteraf in Lightroom. 

Via de instelling Ruisond. hoge ISO eronder regel je hoe sterk de reguliere 

ruisreductie moet zijn en die dus alleen voor hoge(re) ISO-waarden geldt. Van Auto 

via Zwak, Normaal en Sterk tot Aangepast en Uit. Hier is Auto wellicht de beste 

keuze. Wat ook nog kan is Aangepast kiezen, waarna je met de derde en laatste 

instelling Aangepaste opties via een tabel per individuele ISO-waarde zelf de sterkte 

van de ruisreductie mag opgeven. 
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De gewone ruisreductie geldt alleen voor foto’s met hoge ISO-waarden. 

Stabilisatie 

De Ricoh GR III en IIIx hebben stabilisatie aan boord, waardoor je ook met flink 

langzamere sluitertijden nog steeds prima uit de hand kunt fotograferen. Hoe 

langzaam, dat hangt van meerdere factoren af, waaronder hoe stil jij de camera kunt 

vasthouden. Probeer het gewoon uit, dan kom je er vanzelf achter. 

Anders dan bij objectieven die een bewegend lenselement hebben om het beeld te 

stabiliseren (OIS oftewel Optical Image Stabilization) is het bij de GR de sensor die 

trillingen en lichte bewegingen compenseert (IBIS oftewel In Body Image 

Stabilization). 

Dat moet een winst van maximaal vier stops opleveren. Met andere woorden, 

theoretisch kun je een vier keer langzamere sluitertijd gebruiken dan zonder 

stabilisatie en toch nog steeds scherpe beelden krijgen. Dat is nogal wat. Overigens 

zullen bewegingen binnen het beeld wel vervagen bij langzame sluitertijden, daar kan 

stabilisatie natuurlijk niets aan veranderen. Alleen eigen trillingen en bewegingen 

worden verholpen. 
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Stabilisatie verhelpt alleen eigen trillingen, bewegende onderwerpen vervagen mogelijk alsnog. 

(Ricoh GR III, f/4, ¼ sec, ISO 200) 

Stabilisatie staat standaard aan, maar om dit te controleren, of mocht je het een keer 

willen uitschakelen en later weer inschakelen, ga je in het menu bij het 

camerasymbool naar de zevende pagina Opnamehulp en kiest de optie Shake 

Reduction om het aan dan wel uit te zetten. Voor de filmstand is een aparte optie 

bedacht: in het menu ga je naar het videocamerasymbool, ook weer de zevende 

pagina Opnamehulp en zet daar de optie Movie SR op Aan of Uit. Stabilisatie kun 

je dus afzonderlijk regelen voor fotograferen en filmen. 

Overigens is de beweegbare sensor meteen ook de reden dat je een ietwat 

verontrustend gerammel hoort als je de GR lichtjes heen en weer schudt. Zodra de 

camera aan staat hoor je dat niet meer omdat de sensor dan netjes op z’n plek wordt 

gehouden, ongeacht of stabilisatie actief is. Het gerammel kan trouwens geen kwaad 

verzekert Ricoh ons GR-gebruikers. Dat stabilisatie is ingeschakeld zie je links 

bovenin het scherm aan het pictogram van een handje met boogjes ernaast (een 

“trillend handje”). 
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Eén optie lager in hetzelfde menu-onderdeel (alleen fotograferen, niet filmen) kom je 

Auto SR Uit tegen, waarbij SR staat voor Shake Reduction. Stabilisatie dus. Kies je 

hier het ietwat cryptische Auto SR Uit inschakelen dan schakelt de camera het 

stabilisatiesysteem automatisch uit zodra je de zelfontspanner gebruikt. Want dat is 

meestal het teken dat je de camera ergens stevig hebt neergezet of op een statief hebt 

geplaatst en dan is stabilisatie doorgaans niet nodig. Je schakelt hiermee dus het 

automatisch uitschakelen in, zo moet je deze optie lezen. Zet je het daarentegen op 

Auto SR Uit uitschakelen dan blijft stabilisatie gewoon aan staan als je de 

zelfontspanner inschakelt. 

Zet je deze optie aan, dan kan het naar mijn idee foutgaan als je uit de hand werkt met 

een relatief langzame sluitertijd en daarom preventief de zelfontspanner aanzet, zodat 

je de ontspanknop kunt indrukken en daarna heel even de tijd hebt om de camera 

lekker stevig met twee handen vast te pakken. Je denkt nu hulp te krijgen van het 

stabilisatiesysteem, dat vervolgens automatisch blijkt te zijn uitgeschakeld. 

Daarnaast is het denkbaar dat stabilisatie automatisch wordt uitgeschakeld zodra je de 

camera ergens stevig op of tegenaan drukt zonder dat je de zelfontspanner gebruikt. 

Dus druk je de GR tegen zoiets als een tafelblad of deurpost voor net wat extra 

stabiliteit, dan snijdt je jezelf opnieuw in de vingers. 

Ik weet niet of dit echt zo is, maar vermoed van wel. De enige informatie die over 

deze optie is te vinden, is een nogal korte voetnoot in de handleiding van beide GR-

modellen. Vooralsnog kies ik daarom voor Auto SR Uit uitschakelen en schakel ik 

stabilisatie zelf wel even uit zodra ik vanaf statief werk. Alleen moet ik dan niet 

vergeten het daarna weer aan te zetten. 

Horizoncorrectie 

Met de eerstvolgende optie Horizoncorrectie, in opnieuw hetzelfde menu-onderdeel 

als daarnet, zal de sensor automatisch een fractie draaien als je de camera net niet 

helemaal waterpas houdt. Onder het stabilisatiepictogram links bovenin het scherm 

verschijnt een waterpas-streepje zodra het aan staat. 
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Je moet hier alleen geen wonderen van verwachten. Het is niet zo dat als je de camera 

erg schuin houdt de foto alsnog volledig recht komt te staan. Het gaat slechts om een 

maximale kanteling van één graad die hiermee kan worden verholpen, of anderhalve 

graad als je stabilisatie uitschakelt. 

Het is dan ook vooral handig als je de camera wel netjes waterpas houdt, wat je ziet 

aan de groene indicatoren op het scherm (mits je die hebt ingeschakeld), maar tijdens 

het indrukken van de ontspanknop je hand per ongeluk een beetje beweegt of trilt en 

de camera daardoor alsnog een tikkie schuin houdt. 

Alleen de horizontale as wordt gecorrigeerd. Niet als je de camera voorover of 

achterover kantelt (de verticale as). 

Laagdoorlaatfilter 

Waar stabilisatie normaalgesproken zorgt voor een extra stabiel beeld, kun je het ook 

gebruiken om de sensor expres te laten trillen. Waarom zou je dat doen? Traditioneel 

zit er bovenop de beeldsensor een zogeheten anti-aliasing filter (laagdoorlaatfilter) 

waarmee moiré en valse kleuren worden voorkomen. Tegenwoordig wordt dit filter 

steeds vaker weggelaten, zo ook op de Ricoh GR III(x). Met als voordeel dat de foto 

scherper is en er meer fijne details in te zien zijn. 

Het nadeel is dan weer dat er moiré kan optreden. Een streepeffect dat onder andere 

bij herhalende patronen in kleding en bij architectuur kan opvallen, of zodra je van 

dichtbij een foto maakt van een beeldscherm. Merk je dat je last hebt van moiré? Dan 

kun je de zogeheten AA-filtersimulatie op je GR aanzetten. Zodra je dan een foto 

maakt, trilt de sensor eventjes om de werking van zo’n laagdoorlaatfilter te 

simuleren. Op die manier zou het moiré effect niet of in ieder geval minder moeten 

optreden. 
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Je zet het aan door in het menu naar het camerapictogram te gaan, de vierde pagina 

Foto’s nemen te selecteren en dan de optie AA-filtersimulatie op Sterk of Zwak te 

zetten. Als bevestiging dat het aan staat zie je rechts onderin een vierkantje met 

boogjes en een sterkte-indicator van één of twee streepjes. 

 
Het gesimuleerde laagdoorlaatfilter voorkomt moiré. 

Beeldregeling 

Wat ik zelf nooit gebruik op de Ricoh GR, op geen enkele camera trouwens, zijn 

filters. Op de GR-serie wordt het trouwens beeldregeling genoemd en op de originele 

GR en de GR II was hier zelfs een aparte knop voor, namelijk de knop aan de zijkant 

van het toestel waarmee je tegenwoordig naar de filmstand overschakelt. 

Filters worden ook wel filmsimulaties genoemd en zijn bij veel mensen enorm 

populair. Vooral het positieffilm-filter van de GR wordt vaak genoemd, net als de 

monotoon varianten (zwart-wit dus). Je gaat ervoor naar het menu, het 

camerapictogram (of filmcamerapictogram, want ook in de filmstand kun je ze 

toepassen) en kiest op de zesde pagina Inst. beeldverwerk. de optie Beeldregeling. 
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Standaard staat het ingesteld op Standaard :-) Daarnaast heb je de keuze uit 

Levendig, Monotoon, Zacht monotoon, Hard monotoon, Hoog contrast ZW, 

Positieffilm, Bleach bypass, Retro, HDR-toon, Cross-processing en tot slot 

Aangepast 1 en Aangepast 2 die je helemaal naar smaak kunt instellen. 

 
Je kunt kiezen uit een waslijst aan filters. 

Let op dat het filter genaamd HDR-toon géén HDR-stand is, want die zit helaas niet 

op een GR-camera. Het is alleen maar een filter die het HDR-effect een beetje 

nabootst aan de hand van de beeldinformatie in een foto waarop je het toepast. 

Terwijl je voor echte HDR juist twee of meer foto’s met verschillende belichtingen 

samenvoegt. 

Probeer ze gewoon allemaal een keertje uit om te zien welke filters jou wel, minder 

goed of helemaal niet bevallen. Filters zijn niets meer of minder dan fotobewerkingen 

in de camera waarbij met onder andere contrast, licht en kleuren wordt gespeeld. Ze 

zijn vooral interessant als je graag kant-en-klare foto’s met een bepaalde look-and-

feel wilt maken, of ze achteraf hooguit minimaal wilt bewerken, dus in ieder geval 

niet elke foto uitvoerig door een fotobewerker wilt halen. 
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Het betekent meteen ook dat filters alleen van toepassing zijn op de jpg-foto’s die de 

camera zelf opslaat. Bewerk je raw-bestanden in een programma zoals Lightroom of 

Photoshop, dan zie je er niets van terug. Wat weer wel kan is een raw-bestand op de 

Ricoh GR zelf bewerken (zie hierna). In dat geval heb je de luxe om achteraf naar 

wens van filter te veranderen, wat met een jpg-foto niet mogelijk is. Want vanuit één 

raw-bestand kun je heel eenvoudig meerdere jpg-foto’s genereren die allemaal een 

ander filtereffect hebben. Dus als je ze een keertje op je gemak wilt uitproberen, hoef 

je niet eens meerdere foto’s te maken. 

Zodra je de filterlijst op het scherm ziet kun je bij elk filter op de Fn-knop drukken 

om te kijken wat de beeldinstellingen zijn. Je mag de instellingen zelfs aanpassen om 

het effect af te zwakken, te versterken, of er desnoods een compleet eigen effect van 

te maken. Daarnaast zijn er nog twee extra filters die je helemaal zelf kunt inrichten 

(Aangepast 1 en 2). 

 
Elk filtereffect kun je aanpassen als de standaardwaarden niet voldoen. 
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Welk filter er gebruikt is zie je in de afspeelstand. Tik op Disp tot je de verkleinde 

foto met histogrammen eronder ziet. Ernaast zie je een kolom met pictogrammen, 

waaronder die van het actieve filter. Ook als dit op standaard staat, in dat geval zie je 

Std op het scherm. 

Raw-ontwikkeling 

Een belangrijke keuze die je moet maken, is of je in jpg, raw of allebei fotografeert. 

Zoals daarnet bij de filters al even ter sprake kwam, is jpg met name handig als je 

diktevreden bent met het resultaat van de camera, of achteraf hooguit nog wat lichte 

bewerkingen wilt doen. 

Om de volledige vrijheid en de meeste bandbreedte te hebben om een foto helemaal 

naar wens aan te passen, kun je het beste in raw fotograferen. In raw kun je met 

bijvoorbeeld de witbalans nog alle kanten op, ook als je een sterke kleurzweem wilt 

corrigeren, terwijl je in jpg alleen wat kleine correcties kunt aanbrengen waardoor 

niet altijd lukt wat je wilt bereiken. 

Wat ook kan is elke foto zowel in jpg als raw laten opslaan (dan zie je raw+ op het 

opnamescherm en afspeelscherm staan), zodat je per foto altijd de keuze hebt om de 

kant-en-klare jpg-foto te gebruiken of een raw-bestand helemaal naar wens te 

bewerken. 

Nog een optie is in raw fotograferen en alleen zodra nodig even een jpg te laten 

genereren op de camera zelf. Bijvoorbeeld om een paar verschillende filters uit te 

proberen, de helderheid van de foto te verbeteren, extra ruisreductie toe te passen, of 

om een foto draadloos naar je telefoon te sturen die je zo snel mogelijk met iemand 

wilt delen. 

Een raw-bestand ontwikkelen zoals dat heet doe je door in de afspeelstand een foto 

op te zoeken, in het menu naar het afspeelpictogram te gaan en op de tweede pagina 

Beeld bewerken de optie RAW-ontwikkeling te kiezen. Hier geef je onder andere 

aan welke jpg-resolutie en beeldverhouding je wilt hebben, de kleurruimte, kies je 
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een witbalans of filter (beeldregeling), maak je de foto helderder of donkerder (via 

Gevoeligheid), pas je ruisreductie toe en kun je de schaduwgebieden helderder 

maken. Toegegeven, het is geen Lightroom, maar je kunt een raw-bestand wel snel en 

gemakkelijk verfraaien zodat je er meteen iets mee kunt doen. 

 
Een raw-bestand kun je in de camera bewerken en opslaan als jpg-foto. 

Ook als je in jpg (of beide) fotografeert kun je een aantal bewerkingen in de camera 

uitvoeren. Deze opties vind je op dezelfde plek in het menu, direct na RAW-

ontwikkeling. Zelfs een video kun je in stukken opdelen via Video bewerken. 

Programmalijn 

Een wat typische naam voor een optie waarmee je (alleen!) in de P-stand toch nog 

wat invloed kunt uitoefenen op de scherptediepte. Want in die camerastand regelt 

jouw GR de belichting en kun je niet zelf een diafragma of sluitertijd instellen (wel 

een ISO-waarde). Wat wel kan is aan het voorste wieltje draaien om een andere 

combinatie van diafragma en sluitertijd te kiezen die exact dezelfde belichting 

oplevert. Dat heet program shift en zit op elke camera. Links onderin het scherm zie 

je dan de tekst SHIFT boven de camerastand-aanduiding P. 
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Programmalijn is iets totaal anders en vind je in het menu bij het camerapictogram en 

dan de tweede pagina Belichtingsvoorkeur. Zet je de optie Programmalijn op 

Normaal, dan wordt het standaard algoritme van de camera gebruikt om de 

belichting te bepalen. Met Max. diafr. voork. probeert het toestel het diafragma 

steeds zo ver mogelijk open te zetten voor een kleinere scherptediepte. Terwijl 

Scherptediepte groot precies het tegenovergestelde doet, dan wordt het diafragma 

dichtgeknepen voor extra veel scherptediepte, voor zover de lichtomstandigheden dat 

toelaten. Normaals, deze optie is alleen van toepassing op de P-stand. 

 
Via programmalijn heb je zelfs in de P-stand invloed op de scherptediepte. 

Filmstand 

De Ricoh GR is vooral en op de eerste plaats een geavanceerde en veelzijdige 

fotocamera. Dat neemt niet weg dat je er ook een filmpje mee kunt opnemen. Ik zeg 

expres filmpje, omdat het nou niet echt de beste keuze is om indrukwekkende video’s 

mee op te nemen. Er zijn camera’s die dat een stuk beter doen en zelfs met je 

smartphone heb je al snel een beter resultaat. Vermeldenswaardig (nogmaals) is dat je 

de filmstand ook in de macrostand kunt gebruiken, waarmee je best wel leuke en 

unieke filmpjes kunt maken, vooral vanwege het speciale standpunt. 
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Maar goed, je kunt dus filmen met je GR. Dat gebeurt helaas altijd in de P-stand, 

ongeacht op welke camerastand je de knop bovenop het toestel zet. Dus helaas geen 

Av-stand om de achtergrond lekker te vervagen of Tv-stand (of M-stand) om de best 

passende sluitertijd te kiezen gezien de snelheid van het onderwerp en de framerate. 

Je hebt er helemaal geen invloed op. Ook niet op de ISO-waarde trouwens. 

Wat wel mag is de witbalans en de lichtmeetmethode instellen en je mag een filter 

uitkiezen. Verder kun je kiezen uit de focusstand AF, MF, Snap en oneindig (∞). In 

de autofocusstand kiest de camera zelf één of meer scherpstelpunten voor je uit. 

Tenzij je op het scherm tikt, dan stelt de camera op die plek scherp, maar alleen als je 

meteen daarna de filmopname start en niet tussendoor nog even de ontspanknop half 

indrukt en weer loslaat. 

 
In de filmstand heb je slechts vier focusstanden. 

Kies je voor handmatig scherpstellen, dan kun je ook weer op het scherm tikken om 

toch even automatisch scherp te stellen, of op ▲ drukken om daarna via de ring aan 

de achterzijde (rondom de vierwegknop) de scherpstelling te veranderen. Tijdens 

Snap houd je ▲ ingedrukt en kiest via het voorste wieltje een van de vele vaste snap 

focus-afstanden.  
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Loopt de opname al? Ook dan kun je altijd nog even op het scherm tikken om op dat 

punt scherp te stellen. Dat gaat vooral bij weinig licht langzamer dan in de fotostand. 

Druk op de Adj-knop om een vaste set van vijf instellingen te zien die je anders dan 

in de fotostand helaas niet mag veranderen. Je kunt hier onder andere de framerate en 

de helderheid van het scherm (Beeldinsteling buiten) aanpassen. 

Heb jij de knop aan de zijkant een andere functie gegeven omdat je toch (amper) 

filmt? Dan kun je de filmstand altijd nog via het menu activeren. Kies het 

camerapictogram, pagina vier Foto’s nemen en zet de optie Foto/video op Video. Of 

ga naar het videocamerapictogram, pagina vier Video opnemen en doe daar 

hetzelfde. De weg terug naar de fotostand verloopt identiek. 

In het menu bij dat videocamerapictogram kun je nog veel meer instellen en dat zijn 

vrijwel allemaal dezelfde opties als die je ook onder het fotocamerapictogram 

tegenkomt. Alleen dan met minder instelmogelijkheden. 

Extra is de optie Beeldsnelheid oftewel de framerate waarmee je een keuze maakt uit 

24p, 30p of 60p. De Europese variant 25p kom je hier niet tegen, kies in dat geval 

24p, dat scheelt maar één beeldje per seconde. Naar de resolutie zul je tevergeefs 

zoeken, de GR filmt altijd in 1920x1080 oftewel Full HD. Over meer geavanceerde 

zaken zoals slow motion en filmen in LOG zullen we het helemaal maar niet hebben. 

Ook kun je bij Geluidsopname nog aangeven of je wel of geen geluid wilt opnemen. 

En Movie SR bepaalt of stabilisatie gebruikt wordt, die heb je al eerder voorbij zien 

komen in dit eBook. 

Tsja. Kijkende naar hoe beknopt het filmonderdeel in dit hoofdstuk is, durfde ik het 

niet aan om er een apart hoofdstuk aan te besteden, wat ik oorspronkelijk wel van 

plan was. Maar meer dan dit kan ik er helaas niet van maken. 
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In Europa kies je 24p omdat 25p niet beschikbaar is. 

Wat mij betreft is het te hopen dat de filmstand ooit nog eens wordt uitgebreid en 

verbeterd, zodat we er meer aan hebben en de Ricoh GR de perfecte fotocamera én 

videocamera is die je altijd en overal bij je hebt. Of dat het er anders helemaal vanaf 

wordt gehaald, waardoor dit een pure fotografencamera wordt, dat kan ook altijd nog. 

De eerste mogelijkheid heeft mijn voorkeur, video wordt de komende tijd alleen maar 

belangrijker. 

Accuduur 

De accu van de GR III(x) gaat volgens de specificaties ongeveer 200 foto’s mee. Al 

hangt dat ook af van de manier waarop je de camera gebruikt. Zo maak ik zelf 

behoorlijk meer opnamen op een enkele acculading. De lagere accucapaciteit wordt 

vaak als minpunt van deze camera gezien, maar vergeet niet dat camera’s die er 

langer over doen voordat de accu leeg is vaak de dubbele capaciteit of meer hebben. 

Waardoor die accu’s een flink stuk groter zijn. Dat past natuurlijk nooit in de kleine 

behuizing van de GR. 
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Minder capaciteit, maar ook veel kleiner dan accu’s van grotere camera’s. 

Een extra accu meenemen lijkt mij dan ook de meest eenvoudige oplossing. De accu 

is zo klein dat je hem makkelijk ergens in stop. Dan heb je alsnog de dubbele 

capaciteit zonder dat de GR groter gemaakt hoeft te worden. Je hoeft alleen maar af 

en toe even van batterij te wisselen en dat is echt zo gebeurd. 

Extra voordeel (vind ik) is dat je de ene accu alvast in de oplader kunt plaatsen terwijl 

de tweede volgeladen in de camera zit. Daarnaast kan de GR eenvoudig tussendoor 

opgeladen worden én van spanning worden voorzien via de USB-C poort, 

bijvoorbeeld door een powerbank mee te nemen. 

Zelfs een (bijna) lege accu herladen kan overal en op elk moment via een powerbank 

als je de compacte Ricoh BJ-11 batterijlader meeneemt waarmee je ook thuis je 

accu’s oplaadt. Helaas zit dit accessoire niet standaard bij de camera en moet je dit 

los aanschaffen. 

https://www.cameranu.nl/fotografie/?tt=12190_12_235733_premiumcompact&r=%2Fnl%2Fp2956615%2Fricoh-bj-11-batterijlader
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Zuinig met energie 

Je doet een stuk langer met een acculading als je de camera niet doorlopend aan laat 

staan. Klaar met fotograferen? Druk hem gewoon even uit. Zie je wat nieuws? 

Binnen een tel is de GR weer opgestart, dus je hoeft het toestel echt niet de hele tijd 

aan te laten staan. Ook de schermhelderheid heef invloed op de accuduur. 

Ik moet toegeven dat ik het scherm zodra ik buiten ben meteen in de hoogste stand 

zet via de optie Beeldinstelling buiten uit het begin van dit hoofdstuk, tenzij ik ’s 

avonds in het donker op pad ben, en nog steeds doe ik erg lang met een accu. 

Onderweg wissel ik slechts zelden van accu en ik maak echt wel veel foto’s. 

Bluetooth, WiFi, je foto’s automatisch naar je telefoon overzetten of van locatie-

gegevens voorzien (zie hoofdstuk veertien), ze verkorten allemaal de accuduur. Ik 

gebruik deze mogelijkheden niet zo vaak, dus daar kan ik geen ervaringen over delen. 

 
Via de bovenste drie opties bespaar je op het energieverbruik. 

Het is wel handig om het scherm automatisch te laten dimmen en uiteindelijk de 

camera te laten uitschakelen bij langdurige inactiviteit. Dat regel je in het menu via 

het steeksleutelpictogram bij de zevende pagina Instellingen voeding met de drie 

opties Automatisch uitschakelen, Slaapstand en LCD automatisch dimmen. 
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De eerste optie Automatisch uitschakelen schakelt de camera uit bij inactiviteit 

gedurende de door jou ingestelde tijdsduur, dus als je de knoppen en het scherm 

langere tijd niet bedient. Daarna moet je de camera opnieuw aanzetten om verder te 

gaan. De tweede optie Slaapstand schakelt alleen het scherm uit als je de camera een 

tijdje niet bedient, ook weer na een door jou ingestelde tijdsduur. Raak een knop aan 

of druk de ontspanknop half in en je kunt meteen weer verder. Met de derde optie 

LCD automatisch dimmen wordt het scherm gedimd als je de camera vijf seconden 

niet beweegt. Zodra je het toestel opnieuw beweegt wordt de helderheid meteen weer 

hersteld. 

Pixel mapping 

Het kan gebeuren dat je ineens een felle of donkere spikkel op steeds dezelfde plek in 

je foto’s ziet terugkomen. In dat geval kun je dit proberen op te lossen via pixel 

mapping. Dat vind je in het menu onder het steeksleutelpictogram, de negende pagina 

Sensoronderhoud en dan de optie Pixeluitlijning. Dit proces kan een seconde of 

dertig in beslag nemen en Ricoh raadt aan hier met een volle accu aan te beginnen. 

Daarna is het probleem hopelijk opgelost. 

 
Via pixel mapping los je storende pixels in het beeld op. 
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Zie je deze spikkels alleen bij nachtfoto’s met een lange belichting, zet dan 

ruisreductie bij lange sluitertijden aan, een optie die wij eerder in dit hoofdstuk 

hebben besproken. Zijn de spikkels ook in bijvoorbeeld de cameramenu’s te zien, dan 

is mogelijk een pixel in het scherm defect en los je dat niet op met pixel mapping of 

ruisreductie. 

Sensor stofvrij maken 

De Ricoh GR III(x) heeft een trilmechanisme dat (hopelijk) de sensor (langer) stofvrij 

houdt. Je kunt aangeven of het in werking moet komen zodra je de camera aanzet of 

uitzet en ook nog eens op afroep uitvoeren. Selecteer in het menu het 

steeksleutelpictogram, pagina negen Sensoronderhoud en zet bij Sensor stofvrij 

maken de instelling Bij inschakelen en/of Bij uitschakelen op aan (of uit), of kies 

Stof verwijderen om een extra schoonmaakbeurt te laten uitvoeren. 

 
Stof reduceren kan automatisch en ook op afroep. 
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Leaf shutter 

De Ricoh GR heeft een ander soort sluiter dan je gewend bent van spiegelreflexen en 

systeemcamera’s. Bijna altijd wordt een zogeheten spleetsluiter gebruikt, waarbij 

twee gordijnen razendsnel over de sensor bewegen. Terwijl het ene gordijn zich 

opent en licht tot de sensor toelaat, komt een tweede gordijn daar vaak meteen alweer 

achteraan om de sensor weer af te dekken. Hierdoor is het mogelijk om de sensor 

zeer kort te belichten en dus om zeer snelle sluitertijden zoals 1/4000 en 1/800 te 

gebruiken. Met één gordijn lukt dat niet omdat het sluitermechanisme daar te traag 

voor is. 

In de GR zit geen spleetsluiter maar een leaf shutter (centraalsluiter) en dat lijkt best 

veel op hoe een diafragma eruitziet. Deze sluiter bestaat uit een aantal lamellen die in 

een cirkel zijn geplaatst. In geopende stand bevindt de sluiter (het groepje lamellen) 

zich netjes buiten beeld. Zodra de sluiter dichtgaat knijpen de lamellen zich samen, 

net als een diafragma, tot de gekozen lensopening is bereikt om de gewenste 

hoeveelheid licht door te laten. Een leaf shutter kan dus meteen ook als diafragma 

werken. Voordeel van dit type sluiter is dat het vrijwel geruisloos werkt, je hoort 

alleen een discreet klikje. 

Verder zijn ook hier zeer snelle sluitertijden mee mogelijk, al hangt het bij de GR wel 

af van het gekozen diafragma. Want de maximale sluitertijd van 1/4000 is alleen 

haalbaar op diafragma f/5.6 tot en met f/16. Onder de f/5.6 zakt het stapsgewijs af 

naar een nog steeds respectabele 1/2500. 

Omdat bij een leaf shutter, in tegenstelling tot een spleetsluiter, de sensor altijd in één 

keer wordt verlicht, kun je ongeacht de sluitertijd je flitser gebruiken. Terwijl je bij 

een spleetsluiter altijd te maken hebt met de zogeheten flitssynchronisatietijd, de 

snelste tijd (van rond de 1/250) waarbij je nog kunt flitsen. Snellere sluitertijden 

leveren zwarte banden in het beeld op, omdat de sensor dan deels wel en deels niet 

wordt verlicht door het flitslicht (want een spleetsluiter). 
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Bij de GR gebeurt dit dus niet en kun je zelfs in de volle zon en dus met snelle 

sluitertijden flitsen. Je hebt bij de GR III(x) wel een losse flitser nodig, er zit er 

immers geen meer ingebouwd (wel in de voorgaande modellen). 

Firmware update 

Ook erg handig om te weten, is hoe je de nieuwste firmware op jouw Ricoh GR 

installeert. Hiermee worden niet alleen eventuele foutjes opgelost, maar krijg je van 

tijd tot tijd ook nog eens handige nieuwe features op je camera. Het bijwerken van de 

firmware laat ik stap voor stap zien in een YouTube-filmpje en beschrijf ik natuurlijk 

ook nog even kort en krachtig in dit eBook. 

Allereerst is het zaak om te controleren wat de huidige versie is van de firmware op 

jouw Ricoh GR. Dat vraag je eenvoudig op via het cameramenu: kies het 

steeksleutel-pictogram en blader omlaag naar de achtste pagina genaamd Over dit 

apparaat. Selecteer daar de optie Info/opties firmware en je ziet zowel de 

modelnaam van de camera als de huidige firmware-versie. Beide gegevens zijn 

essentieel. 

 
Controleer eerst het huidige versienummer van de firmware (Ricoh GR IIIx). 

https://youtu.be/C5cdSl0dyMA
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Hoe weet je nu of er nieuwere firmware beschikbaar is? Zelf ga ik altijd naar deze 

Japanse website. Dat is de officiële Ricoh-website, waar ik bovenaan de pagina heb 

gekozen voor Engels en daarna rechts bovenin heb geklikt op Support en vervolgens 

op Software downloads. Via bovenstaande link kom je daar als het goed is meteen 

terecht en anders weet je nu hoe je er alsnog komt. 

Op deze pagina blader je een flink stuk omlaag naar het onderdeel Firmware Update 

(Digital Compact Cameras). Hier staan onder andere alle gangbare GR-modellen. 

Zodra je bij jouw GR-model een hoger versienummer zien staan dan wat je daarnet 

op het camerascherm zag, weet je dus dat je de firmware kunt upgraden. Essentieel is 

dat je altijd bij jouw specifieke Ricoh GR cameramodel kijkt. Want je kunt de 

firmware van de Ricoh GR III niet op bijvoorbeeld een Ricoh GR IIIx installeren, en 

andersom werkt het ook niet. 

Klik op de link achter de modelnaam (in de kolom Content) en lees even op je 

gemak wat er allemaal verandert met deze firmware update, zodat je weet waar je aan 

toe bent. Nogmaals, behalve opgeloste foutjes kunnen er leuke nieuwe features 

geïntroduceerd worden en dat wil je dan natuurlijk wel weten! Blader je verder 

omlaag op deze pagina, dan lees je hoe je controleert van welke firmware-versie je 

momenteel gebruik maakt en ook hoe je de upgrade zelf uitvoert. Het eerste heb ik al 

toegelicht, het tweede komen we nu aan toe. 

Om de nieuwe firmware te downloaden klik je helemaal onderaan de pagina op de 

knop I agree. Start download. Zodra de download is voltooid, open je het zip-

bestand dat je zojuist hebt opgehaald met zoiets als het programma Windows 

Verkenner. Plaats alleen het bin-bestand dat erin zit in de hoofdmap van een (lege) 

geheugenkaart die je vooraf op de camera zelf hebt geformatteerd. Let dus goed op 

dat daar geen foto's op staan, want die raak je anders kwijt tijdens het formatteren! 

Nogmaals, plaats alleen het bin-bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart, dus 

niet het zip-bestand zelf. 

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/download_digital.html
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Vervolgens werp je deze geheugenkaart netjes uit via Windows en daarna plaatst je 

het kaartje in jouw Ricoh GR. Belangrijk is dat je de accu van tevoren volledig hebt 

opgeladen. Dit om te voorkomen dat het toestel tijdens de update uitvalt en de camera 

mogelijk onbruikbaar wordt. Voor nu laat je het toestel nog even uitgeschakeld. 

Allemaal gelukt tot zover? Houd dan zowel de menu-knop als de aan-uitknop van de 

camera een tijdje ingedrukt. Zodra het groene lampje brandt of knippert, laat je beide 

knoppen weer los. Je komt nu in het speciaal update-scherm terecht, waar je zowel 

het huidige als het nieuwe versienummer van de firmware ziet staan. Klopt dit nog 

steeds? Geef dan via Uitvoeren aan dat je de firmware wilt updaten.  

 
Je ziet het huidige en het nieuwe versienummer (Ricoh GR IIIx). 
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Blijf tijdens het bijwerken geduldig van alle knoppen af. Het beste kun je de camera 

daarom op zoiets als een tafel plaatsen voordat je de update start, dan kan er weinig 

misgaan. Pas zodra de camera zelf aangeeft dat de upgrade is afgerond, schakel je het 

toestel uit en daarna kun je de GR gewoon weer inschakelen en gebruiken zoals je 

gewend bent. Op de daarnet beschreven manier kun je ook weer controleren of het 

bijwerken is gelukt, ditmaal moet je het nieuwe versienummer zien. 

 
Controleer na afloop of je inderdaad het nieuwe versienummer ziet (Ricoh GR IIIx). 

Tot slot kun je daarna het geheugenkaartje met de firmware nogmaals formateren, 

want het bin-bestand dat je erop hebt gezet is niet langer nodig en zo voorkom je 

verwarring tijdens een eventuele volgende firmware update. Formateer de kaart 

alleen als er geen beeldmateriaal opstaat! 
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14. Draadloos verbinden 

Door de Ricoh GR draadloos met je smartphone te verbinden, is het mogelijk om live 

met je camera mee te kijken, de GR op afstand te bedienen, alle gemaakte beelden op 

je gemak op het grote telefoonscherm te bekijken en deze al dan niet automatisch 

naar je telefoon over te zetten. 

Een smartphone of tablet kun je prima als afstandsbediening gebruiken voor jouw 

Ricoh GR. Voor het gemak spreek ik in dit hoofdstuk telkens over smartphone, maar 

dat mag dus ook een tablet zoals een iPad zijn. Je ziet het live beeld op het 

telefoonscherm, kunt scherpstellen door ergens te tikken, mag de belichting 

veranderen en uiteraard kun je ook foto’s maken. 

Daarnaast kun je alle eerder gemaakte foto’s bekijken en eventueel naar je 

smartphone overhalen, waardoor je ze op elk moment en vanaf elke locatie kunt 

bewerken en delen met anderen. In plaats van de GR pas thuis met een USB-kabel 

met je computer te verbinden of het geheugenkaartje in de kaartlezer te plaatsen. 

Of geef aan dat elke nieuwe foto die je met de GR maakt helemaal vanzelf op je 

telefoon terecht moet komen. Ook handig, je kunt foto’s die op de camera staan van 

locatiegegevens voorzien dankzij de gps-ontvanger die in jouw telefoon zit, waardoor 

je later heel makkelijk kunt zien waar je welke foto’s hebt gemaakt. 

Als je van een of meer van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, installeer je 

allereerst de app Image Sync van Ricoh op jouw smartphone. Deze app is zowel 

beschikbaar voor Apple’s iPhone (IOS) als voor Android-telefoons (dat zijn alle 

andere merken dan Apple). Straks gaan we dieper in op wat je allemaal met deze app 

kunt doen. De app installeren is meteen ook het makkelijkste deel van de procedure. 

De vervolgstappen om verbinding te maken kunnen een beetje verwarrend zijn. 
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Het lijkt namelijk of je de keuze hebt om verbinding te maken via Bluetooth of via 

wifi. Alleen is dat volgens mij niet zo. Zowel de handleiding als de online instructies 

(Ricoh-website) gaan hier helaas niet op in en de uitleg over hoe het allemaal werkt is 

niet altijd eenduidig, waardoor het er niet duidelijker op wordt. Tot overmaat van 

ramp heb ik het idee dat er hier en daar wat foutjes in de toch al ingewikkelde 

verbindingsprocedures staan, of dat het toch minstens behoorlijk onduidelijk 

beschreven staat. 

Via heel veel experimenteren heb ik naar mijn idee een eenvoudige, recht-toe-recht-

aan methode uitgedokterd om jouw Ricoh GR snel en makkelijk met een smartphone 

te verbinden. Waar ik achter ben gekomen is dat Bluetooth met name wordt gebruikt 

om een initiële verbinding op te bouwen, met als doel meteen daarna de wifi-

verbinding tot stand te brengen die de app Image Sync nodig heeft. 

Vanaf dat moment wordt de Bluetooth-verbinding weer inactief, al gaat het voor 

sommige functies toch weer aan. Je snapt vast wel dat ik het allemaal best wel 

verwarrend vond dat terwijl ik aangaf via Bluetooth te willen verbinden, de telefoon 

ineens om een wifi-verbinding begon te vragen. Maar het is dus (volgens mij althans) 

een tweetraksraket: eerst verbinden via Bluetooth om vervolgens een wifi-verbinding 

op te zetten. Er zal vast een technische reden voor dit “omweggetje” zijn. Je moet 

bijna een halve ICT-er zijn om het allemaal te doorgronden ;-) 

Hoe dan ook, in sommige gevallen wordt de Bluetooth-verbinding alsnog actief, 

zoals wanneer je locatiegegevens aan foto’s op jouw Ricoh GR laat toevoegen. Lang 

verhaal kort, we gaan er gewoon voor zorgen dat beide verbindingen netjes worden 

opgezet en daarna regelen jouw smartphone en GR-camera wel dat telkens het juiste 

protocol gebruikt wordt ;-) 

In het kort gaan we nu eerst Bluetooth inschakelen, daarna wifi en vervolgens 

verbinden we de twee apparaten met elkaar. Ben je er klaar voor? Lets go! 
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Bluetooth aanzetten 

Zodra je de app Image Sync op jouw smartphone hebt geïnstalleerd zet je Bluetooth 

op het telefoontoestel aan als dat nog niet actief is. Daarna ga je naar het menu van de 

Ricoh GR en selecteert bij het steeksleutelpictogram de zesde pagina Draadloze 

verbinding. Hier kies je de optie Bluetooth-instelling en op het volgende scherm de 

eerste instelling Actiemodus. 

 
Schakel Bluetooth in op de GR. 

Verander de eerste optie Actiemodus in Altijd aan om jouw GR ook bereikbaar te 

houden als de camera uitstaat, of kies Aan als ingeschakeld om de GR alleen 

benaderbaar te maken zodra de camera aan is. Heb je het (een tijdje) niet meer nodig, 

schakel Bluetooth dan uit via Uitschakelen, gaat je accu meteen ook weer wat langer 

mee. 

Zodra je Bluetooth hebt aangezet zie je een lichtgrijs Bluetooth-symbool bovenaan 

het opnamescherm, dus zodra je het menu verlaat. 

Aanvullend is het, zoals met elk Bluetooth-apparaat, eenmalig nog nodig om camera 

en smartphone met elkaar te koppelen. Dat gaan we straks pas doen. 
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Wifi aanzetten 

Vervolgens schakelen we wifi in. Dat kan bij de Ricoh GR op meerdere manieren, 

het maakt niet zoveel uit welke methode je gebruikt. 

Allereerst kan het door de knop aan de zijkant van de camera een tijdje ingedrukt te 

houden, die met een videocamera-pictogram erop en wifi-tekentje ernaast. 

De tweede mogelijkheid is in het menu bij het steeksleutelpictogram naar de zesde 

pagina Draadloze verbinding gaan, de optie Draadloos LAN-instelling kiezen en 

Actiemodus op Aan zetten. Uitschakelen gaat op dezelfde manier, dus de zij-knop 

een tijdje ingedrukt houden, of de menu-optie op Uit zetten. Of je schakelt de camera 

uit, dat werkt ook. 

Wifi kun je ook samen met de afspeelstand inschakelen als de camera momenteel uit 

is. Dat doe je door de afspeelknop nog wat langer ingedrukt te houden dan wat je 

normaal doet om je foto’s terug te kijken zonder dat de lens naar buiten komt (en je 

dus niet kunt fotograferen). Let op dat je nu niet zoals anders meteen naar de 

opnamestand kunt overschakelen door op de ontspanknop te drukken. Je moet nu 

eerst de afspeelknop of aan-uitknop indrukken om de camera helemaal uit te 

schakelen, waarna je het toestel op de bekende manier inschakelt. 

Welke methode je ook kiest, je merkt vanzelf aan het grijze wifi-tekentje dat bovenin 

het scherm verschijnt dat het gelukt is om wifi aan te zetten. 

Koppelen met smartphone of tablet 

Nu Bluetooth en wifi beide aanstaan op jouw Ricoh GR, is het tijd om de twee 

apparaten te koppen, zodat ze een verbinding tot stand kunnen brengen. 

Voor de zekerheid: essentieel is dat zowel wifi als Bluetooth op de camera én de 

telefoon nu aanstaan. 
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Ga in het cameramenu naar het steeksleutelpictogram, de zesde pagina Draadloze 

verbinding en kies bij Bluetooth-instelling de tweede instelling Bezig met 

koppelen en daarna Koppelen uitvoeren. Je ziet het scherm Koppelen uitvoeren 

met daarop de naam van jouw camera. 

Start op je telefoon de app Image Sync en tik onderin op het camerapictogram. 

Kies Ricoh GR III of Ricoh GR IIIx uit het lijstje met cameramodellen. 

Het volgende scherm toont één of meer verbindingsmogelijkheden, kies hier 

Connect over Bluetooth. 

Vul op je telefoon de cameranaam aan die je op het GR-scherm ziet. 

Op de telefoon verschijnt een Bluetooth-koppelingsverzoek, sta dit toe. 

Geef op je telefoon de koppelingscode in die het GR-scherm toont. 

Het Bluetooth-pictogram verandert van lichtgrijs naar wit en even later zie je de 

melding dat een wifi-verbinding moet worden opgezet, sta dit toe. 

Op een iPhone krijg je een melding dat Image Sync naar apparaten op je netwerk wil 

zoeken. Sta dit toe, want anders kan de GR niet gevonden worden. 

Kort daarna is de koppeling voltooid en is de Ricoh GR eindelijk verbonden met 

jouw telefoon of tablet. Het wifi-pictogram is nu wit in plaats van lichtgrijs, terwijl 

het Bluetooth-pictogram juist van wit naar lichtgrijs is gegaan. Verderop lees je wat 

er nu allemaal mogelijk is met de app Image Sync. 
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Gekoppelde apparaten 

Ga je op de Ricoh GR (cameramenu, steeksleutelpictogram, zesde pagina Draadloze 

verbinding) bij Bluetooth-instelling naar de tweede instelling Bezig met koppelen 

en kies je Gekoppelde apparaten, dan zie je dat er nu een bluetooth-koppeling met 

jouw telefoon tot stand is gebracht. Ook als je momenteel niet bent verbonden blijft 

deze koppeling in stand, het koppelen hoefde slechts eenmalig te gebeuren. Net als 

wanneer je een Bluetooth-hoofdtelefoon aan je telefoon koppelt en je daarna alleen 

nog maar hoeft te verbinden zodra je naar muziek wilt luisteren. Als je meerdere 

apparaten (smartphone, tablet) aan jouw GR koppelt, zie je hier meerdere namen 

staan. 

 
Mijn Ricoh GR III is aan twee apparaten gekoppeld. 

Via de Fn-knop kun je een koppeling altijd weer ongedaan maken. Zoek daarna op je 

telefoon bij de Bluetooth-instellingen ook de GR-camera even op en laat jouw 

telefoon dit apparaat vergeten. Dan heb je alle sporen netjes opgeruimd. 

Overigens vind je ook bij Bluetooth-instelling en dan de derde optie 

Communicatie-informatie de naam van jouw Ricoh GR zoals die bij een Bluetooth-

verbinding wordt getoond. 
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Image Sync 

Zodra het koppelen is gelukt en er een verbinding tussen de twee apparaten is 

opgezet, zie je het live beeld van de camera in de app Image Sync op jouw 

smartphone. Blijft het telefoonscherm zwart en zie je wel beeld op de GR? Tik dan 

op LV tot er geen streepje meer doorheen staat. Hiermee kies je namelijk of het live 

beeld op de GR of jouw telefoon getoond wordt. Het kan maar op een van de twee 

apparaten tegelijk te zien zijn. 

 
Je ziet op je telefoon het beeld van de camera en kunt de GR nu op afstand bedienen. 

Behalve dat je het live-beeld van de camera ziet, kun je scherpstellen door ergens op 

het telefoonscherm te tikken, foto’s maken en allerlei instellingen veranderen zoals 

witbalans, belichtingscompensatie, ISO-waarde en afhankelijk van de camerastand 

het diafragma en/of de sluitertijd.  

Van camerastand wisselen kan helaas niet via het telefoonscherm, wel zoals altijd via 

de knop bovenop de camera. Dus staat de Ricoh GR in de Av-stand, maar wil je niet 

het diafragma maar de sluitertijd instellen, zet de draaiknop dan op de Tv-stand. 
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Tik op Disp om wel het live beeld te zien, maar niet alle overige informatie en 

instellingen. Tik op het instellingenpictogram (tandwiel op Android, rijtje 

schuifregelaars op IOS) om enkele camera-instellingen aan te passen. Zoals touch 

AF (alleen scherpstellen of ook een foto maken), een raster inschakelen, de 

zelfontspanner activeren, of om de beeldkwaliteit in te stellen (wel of geen raw en de 

jpg-kwaliteit). 

Ga je een stapje terug in de app (tik links bovenin op het kruisje bij IOS), dan zie je 

bij Cam images miniaturen van alle foto’s die op jouw GR-camera staan. Via drie 

tabbladen geef je aan of je alle foto’s wilt zien, of alleen de foto’s die je wel of juist 

niet al een keertje naar de telefoon hebt gekopieerd. Tik op een miniatuur om de foto 

groter te bekijken, dubbeltik om het beeld te vergroten (alleen Android), of gebruik 

twee vingers om in en uit te zoomen. Gebruik de pijltjes of veeg over het scherm om 

door je foto’s op de camera te bladeren. 

 
Je kunt alle foto’s op je GR-camera bekijken vanaf de telefoon. 
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Je kunt de jpg-foto, het raw-bestand, of het filmpje dat je momenteel bekijkt naar 

jouw smartphone downloaden (pijl omlaag), of bij jpg-foto’s voor een verkleinde 

versie kiezen (pijl omlaag met de aanduiding XS). Wat ook kan is meerdere foto’s 

selecteren zodat je ze allemaal tegelijk naar de telefoon kunt overhalen. Vanuit het 

miniaturenoverzicht tik je op de drie puntjes en kiest Select (Android), of tik op het 

pictogram van een berglandschapje met een vinkje erop (IOS). 

Kies Device images om alle eerder van de GR naar de telefoon overgezette foto’s te 

bekijken, te delen, of te verwijderen. Via het pictogram van het raster rechts bovenin 

schakel je tussen een doorlopende weergave van foto’s (verticaal vegen) en het tonen 

van een scherm vol miniaturen. Wil je meerdere foto’s tegelijk delen of verwijderen, 

tik in het miniaturenoverzicht dan opnieuw op de drie puntjes en kies Select 

(Android), of tik op het pictogram van het bergje met een vinkje erop (IOS). 

Tot slot vind je ook op dit scherm een instellingenpictogram, dus terwijl je niet je 

camera op afstand aan het besturen bent. Ditmaal verschijnt een lijst met app-

instellingen. Waaronder Auto date/time synchronization waarmee je automatisch 

de datum en tijd van je Ricoh GR laat corrigeren elke keer dat je verbinding maakt 

met je smartphone. Zo blijft de cameraklok langer de juiste tijd aangeven. Straks 

komen nog een paar andere opties aan bod. 

Om terug te keren naar live view en je camera weer op afstand te bedienen tik je 

simpelweg op het camerapictogram. De verbinding is gewoon in stand gebleven, 

zolang de GR zichzelf tenminste niet heeft uitgeschakeld (of jij dit hebt gedaan). 

Uit en weer aan 

Zet je de camera uit en weer aan, dan moet je opnieuw de verbinding tot stand 

brengen. Het is dus niet zo dat je de camera steeds uit kunt zetten als je even geen 

foto’s hoeft te maken en de accu wilt sparen, om vervolgens meteen weer door te 

gaan met het besturen van de Ricoh GR vanaf je smartphone. Het is dan ook vooral 

bedoeld om via één (langere) sessie met je camera te werken. 
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Bijvoorbeeld in een studio-omgeving, of terwijl je de GR op zoiets als een statief zet 

om een reeks foto’s te maken. Dus niet om zo nu en dan even een paar fotootjes te 

maken. De koppelprocedure daarentegen hoef je niet meer te doorlopen, die was 

eenmalig. 

Handig om te weten is dat Bluetooth automatisch wordt ingeschakeld zodra je de 

camera opnieuw aanzet, mits je dit niet ondertussen hebt uitgeschakeld via de 

Bluetooth-instellingen in het menu. Je ziet aan het lichtgrijze Bluetooth-pictogram 

bovenaan het scherm dat het actief is. 

Wifi daarentegen blijft uit tot je het handmatig weer inschakelt via een van de eerder 

besproken methoden. Echter, dat is alleen van toepassing als je louter met wifi wilt 

werken, dat is een andere verbindingsmethode die ik aan het einde van dit hoofdstuk 

heel kort bespreek. Gebruik je de gecombineerde methode met Bluetooth én wifi 

zoals we dat tot nu toe gedaan hebben, dan zorgt de automatisch ingeschakelde 

Bluetooth ervoor dat de wifi-verbinding straks weer netjes wordt opgebouwd. Na de 

allereerste keer is de verbindingsprocedure dus een stukje korter. Hieronder licht ik 

dit nog even voor je toe. 

Opnieuw verbinden 

Goed. Je hebt camera en telefoon daarnet eenmalig aan elkaar gekoppeld, daarna de 

camera uitgezet en nu weer aangezet. Wat nu? 

Zodra je de camera opnieuw aanzet en de app Image Sync op je telefoon opstart, tik 

je net als daarnet op het camerapictogram om verbinding te maken. Ditmaal hoeft op 

de GR alleen Bluetooth maar aan te staan, wat helemaal vanzelf gaat als je dit niet 

hebt gewijzigd. Wifi staat uit en dat mag je ditmaal gewoon zo laten. Dat is dus 

anders dan de eerste keer. Let op: op jouw smartphone of tablet moet wel zowel 

Bluetooth als wifi ingeschakeld zijn. 
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Opnieuw wordt het scherm met cameramodellen getoond. Kies Ricoh GR III of 

Ricoh GR IIIx. Op het volgende scherm is nu een optie bijgekomen die er de eerste 

keer niet was: Connect to met erachter de naam van jouw camera. Tik erop en Image 

Sync gebruikt eerst Bluetooth om de camera op te zoeken, waarna je net als de eerste 

keer een melding krijgt dat een wifi-netwerk moet worden opgezet. Sta dit toe en de 

telefoon en de camera zien elkaar weer als vanouds. 

Je kunt deze procedure zelfs nog iets verkorten door naar de algemene instellingen 

van de app Image Sync te gaan (dus niet de instellingen op het scherm waar je de 

camera bestuurt) en de optie Automatic Bluetooth connection aan te zetten. Zodra 

een volgende keer beide apparaten aanstaan en je de app Image Sync start, of je tikt 

op het camerapictogram als de app al actief is, zal meteen verbinding worden 

gemaakt en hoef je alleen nog maar de vraag over het wifi-netwerk te beantwoorden. 

Het scherm met cameramodellen en het scherm met jouw cameranaam worden nu 

allebei overgeslagen (of toch in ieder geval meestal). 

Locatiegegevens, foto’s automatisch overzetten 

Er zijn een paar extra mogelijkheden die je kunt gebruiken zodra de GR met jouw 

smartphone is verbonden. Er is een actieve verbinding voor nodig, dus het wifi-

pictogram of het Bluetooth-pictogram moet wit zijn en ook de app Image Sync moet 

draaien. 

Erg leuk en handig is dat je de foto’s die je met de Ricoh GR maakt van locatie-

gegevens kunt voorzien. De camera zelf heeft geen gps-ontvanger, maar jouw 

telefoon wel. Dus zolang ze met elkaar verbonden zijn kan de telefoon aan de camera 

doorgeven waar jij je bevindt. Locatiegegevens in je foto’s is ideaal omdat je dan 

altijd kunt zien waar ze gemaakt zijn, zelfs jaren later nog. Ook foto’s die je met een 

smartphone maakt bevatten locatiegegevens. 
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Tijdens een actieve verbinding zijn er leuke extra mogelijkheden. 

Je regelt het in het GR-menu bij het steeksleutelpictogram door op de zesde pagina 

Draadloze verbinding naar de optie Smartphonekopp. te gaan. Activeer hier de 

optie Locatiegegevens opslaan. Op het opnamescherm van je GR zie je vervolgens 

een lichtgrijs satellietpictogram als teken dat de optie aan is gezet. Het kleurt wit 

zodra er verbinding is en er locatiegegevens beschikbaar zijn via de telefoon. 

Een andere manier om hetzelfde voor elkaar te krijgen gaat via de app Image Sync. 

Zorg weer dat de apparaten verbonden zijn, ga terug naar het hoofdscherm van de 

app, tik op het instellingenpictogram en schakel de optie Store location information 

in. Let op, deze optie zie je niet als er geen verbinding is! Hiermee activeer je precies 

dezelfde GR-optie Locatiegegevens opslaan alleen dan op afstand. 

Aanvullend kun je in de app met de optie Background location information 

transmission aangeven hoelang jouw smartphone de GR van locatiegegevens mag 

blijven voorzien als jij de telefoon wegstopt (het scherm vergrendelt), of Image Sync 

naar de achtergrond drukt omdat je met andere apps aan de slag wilt gaan. Standaard 

staat deze optie uit, maar je hebt hier de keuze uit 1 uur, 3 uur, 6 uur, of zonder 

tijdslimiet. 
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Jouw telefoon kan de GR op de achtergrond van locatiegegevens blijven voorzien. 

Terug op de Ricoh GR in het menu met verbindingsopties (steeksleutelpictogram, 

zesde pagina Draadloze verbinding) kies je bij Smartphonekopp. voor Auto 

overzetten en daarna de gelijknamige instelling Auto overzetten om aan te geven of 

nieuw beeldmateriaal dat je met de GR maakt automatisch moet worden overgezet 

naar jouw smartphone. Via de optie eronder Indeling voor verz. geef je via vinkjes 

aan of jpg-bestanden en/of raw-bestanden en/of videobestanden overgezet moeten 

worden. 
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Het voordeel hiervan is dat je meteen een back-up van het nieuwste beeldmateriaal 

hebt en je eventueel met bewerken en delen kunt beginnen zonder steeds handmatig 

je foto’s of video’s over te zetten. Je moet wel zorgen voor voldoende vrije ruimte op 

jouw telefoon, vooral als je raw-bestanden laat overzetten. Zodra je een foto maakt 

zie je aan het knipperende wifi-pictogram dat er gegevens worden verzonden en even 

later staat de foto of het filmpje op jouw telefoon. 

Terug bij de optie Smartphonekopp. is het via de derde instelling Auto grootte 

aanpassen mogelijk om de gekopieerde jpg-foto’s automatisch te laten verkleinen. 

Uiteraard geldt dit alleen voor de kopie op je telefoon, niet de originele bestanden op 

de Ricoh GR. Hierdoor gaat het versturen een stuk sneller, gaat de accu langer mee 

en is er minder telefoongeheugen nodig. Het is dezelfde optie als die je in de app 

Image Sync aantreft bij het downloaden van foto’s (pijltje met de tekst XS). 

Tot slot bepaal je met de vierde en laatste instelling Overdracht bij Uit of het 

overzetten van foto’s nog even mag doorgaan als je voortijdig de camera uitschakelt. 

De overdracht wordt dan netjes afgerond voordat de GR zichzelf helemaal 

uitschakelt. Tot die tijd is het scherm wel zwart, maar zie je het groene lampje 

knipperen als teken dat er nog een foto wordt overgezet. 

Opnamen overzetten 

Een andere manier om bestanden naar je smartphone of tablet over te zetten is door in 

de afspeelstand van de camera een foto of video te selecteren, het menu op te roepen, 

bij het afspeelpictogram naar de eerste pagina Bestandsbeheer te gaan en de optie 

Bestand overzetten te kiezen. Als je zowel in raw als jpg fotografeert (raw+) krijg je 

de keuze welke van de twee je wilt overzetten. Door eerst de een en daarna de andere 

te selecteren kun je ook beide oversturen. Het keuzemenu blijft op het scherm staan, 

dus dat werkt erg eenvoudig. 

  



Pagina 156 van 162 

 

Onderin het afspeelscherm zie je aan een pictogram dat er nu een bestand klaarstaat 

om verzonden te worden zodra de verbinding is opgezet. Na afloop verandert het in 

een wifi-pictogram om aan te geven dat deze foto inmiddels verzonden is. 

Alternatief: alleen via wifi verbinden 

Er is nog een alternatieve verbindingsmethode waarbij alleen een wifi-verbinding 

gebruikt wordt. In dat geval kan Bluetooth op zowel de camera als de telefoon uit 

blijven staan, maar dat hoeft niet per se. Hoe regel je dit? 

 
Direct via wifi verbinden, dus zonder Bluetooth, kan ook nog. 

Schakel allereerst op de eerder beschreven manier wifi in op de Ricoh GR. Ook op je 

telefoon moet het natuurlijk zijn aangezet. Ga daarna bij het steeksleutelpictogram op 

de zesde pagina Draadloze verbinding naar Draadloos LAN-instelling en kies 

Communicatie-informatie. Hier zie je een SSID en een wachtwoord. Beide heb je 

nodig. SSID is de wifi-naam van jouw Ricoh GR en dat is weer een andere naam dan 

de Bluetooth-naam van daarnet. 
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Op een iPhone ga je in de algemene instellingen-app op het thuisscherm naar het 

onderdeel Wifi en kiest in het lijstje onder Netwerken de naam van jouw GR uit, de 

SSID-naam dus. Vervolgens wordt gevraagd om het wachtwoord. Een andere manier 

om hetzelfde te doen is het bedieningspaneel oproepen door vanuit de rechter 

bovenhoek van het scherm omlaag te vegen. Houd je vinger een tijdje op het blauwe 

wifi-pictogram gedrukt tot een venstertje met een aantal pictogrammen opent, druk 

daar nogmaals lang op het blauwe wifi-pictogram, kies in het lijstje dat verschijnt 

jouw GR uit, geef het wachtwoord op en tik op Verbind. Start tot slot de app Image 

Sync en je hebt meteen verbinding met jouw Ricoh GR. 

Op een Android-telefoon tik je in de app op het camerapictogram, selecteert het 

cameramodel en kiest ditmaal Connect over Wi-Fi. Er verschijnt een lijstje met wifi-

netwerken. Tik op de naam van jouw Ricoh GR, geeft het wachtwoord op en sta toe 

dat een wifi-verbinding wordt opgezet. Daarna zien de apparaten elkaar weer. 

Zoals eerder gezegd wordt wifi meteen weer uitgeschakeld zodra je de camera uitzet. 

Bij deze methode moet je wifi dus iedere keer zelf weer even aanzetten via een van 

de besproken methoden, zoals het lang indrukken van de videoknop aan de zijkant. 
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Nawoord 

Hiermee ben je alweer aan het einde gekomen van dit eBook over de Ricoh GR III en 

Ricoh GR IIIx. Zoals ik in de inleiding al aangaf zijn de toestellen uit de GR-serie 

verreweg mijn favoriete camera’s. Je kunt ze zeer breed inzetten omdat ze zo enorm 

veelzijdig zijn. De toestellen zijn ook nog eens lekker licht en compact, waardoor je 

ze altijd en overal bij je kunt hebben. De beeldkwaliteit is zeer goed en het is vooral 

heel erg leuk om met een GR-camera te werken. Ik hoop dat jij jouw Ricoh GR 

dankzij dit eBook nóg beter hebt leren kennen en dat ook jij er een hele leuke tijd 

mee beleeft en de prachtigste foto’s maakt! 

 

© Kees Krick - www.keeskrick.com - info@keeskrick.com 
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Flaptekst 

In dit eBook kijken we naar de bijzondere mogelijkheden en speciale functies van 

zowel de Ricoh GR III als de Ricoh GR IIIx. Wat niet wegneemt dat je ook veel aan 

dit boek hebt als je een eerder model gebruikt, dus de originele Ricoh GR of de Ricoh 

GR II. Zie dit boek vooral niet als een uitgebreide(re) handleiding, want niet elke 

menu-optie komt aan bod. Alleen wat echt anders, opvallend, of bijzonder is op een 

GR-camera bespreek ik. Dat wat min of meer hetzelfde werkt als op camera’s van 

andere merken sla ik over, tenzij het iets is wat je naar mijn idee echt moet weten. 

De Ricoh GR wordt vaak gezien als specialistisch gereedschap voor de 

straatfotograaf. Soms worden deze camera zelfs met een Zwitsers zakmes vergeleken, 

waar niets meer of minder opzit dan wat je echt nodig hebt op straat. En toch is de 

Ricoh GR veel meer dan dat. Wat mij betreft is het eerder een wolf in schaapskleren. 

Want voor een leek lijkt de GR misschien een eenvoudige en ietwat spartaans of 

ouderwets ogende compact camera waar je niet al te veel van kunt verwachten. 

Terwijl het in werkelijkheid een volwaardige APS-C camera is die enorm veel 

mogelijkheden biedt, waar een zeer scherpe en lichtsterke lens opzit en waar je foto’s 

mee maakt met een opvallend hoge beeldkwaliteit. Dat zie je er niet aan af aan de 

buitenkant van een camera die zo enorm klein is dat het toestel met gemak in je 

handpalm past. 

Je kunt de Ricoh GR dan ook beter zien als een spiegelreflex of systeemcamera op 

zakformaat, waardoor je het toestel altijd en overal bij je kunt hebben. Ook tijdens al 

die gewone dagelijkse bezigheden, of terwijl je winkelt of de boodschappen doet. 

Daardoor kom je steeds vaker met verrassende foto’s thuis die je anders nooit zou 

hebben gemaakt. Je pakt een GR er immers met alle gemak even bij en stopt hem 

daarna even snel weer weg. Een beetje vergelijkbaar met een smartphone, die heb je 

immers ook altijd op zak, maar dan met een aanzienlijk betere ergonomie, hogere 

beeldkwaliteit en met lekker veel mogelijkheden om het eindresultaat helemaal naar 

jouw hand te zetten.  
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Het toestel is ook enorm discreet. Op straat merken mensen mij vaak niet eens op. 

Dat is vooral dankzij het minimalistische formaat. Daarnaast ontbreekt een zoeker, 

waardoor je de camera niet alsmaar naar je oog hoeft te brengen, iets wat al snel de 

aandacht trekt. Onbewust denken omstanders dat ik met mijn smartphone in de hand 

op iets of iemand sta te wachten. Nogmaals, als ze mij al zien. Niemand die je raar 

aankijkt, snel wegduikt, op het laatste moment achter je langs loopt, of vraagt of je 

professioneel fotograaf of journalist bent en wat je dan wel niet van plan bent met de 

foto’s die je hier staat te maken. Als straatfotograaf kun je niet beter hebben! :-) 

De GR is zoals gezegd veel meer dan alleen een straatcamera. Omdat het een micro-

spiegelreflex of mini-systeemcamera is (maar dan met een vaste lens), is dit toestel 

perfect geschikt voor vakanties, uitjes, zakenreizen, familiegebeurtenissen, feestjes, 

concerten en noem maar op. Je kunt er perfect landschappen, architectuur en 

interieurs mee vastleggen. Net als portretten, productfoto’s, macrofoto’s (close-up) en 

avond- of nachtfoto’s mee maken .. en ga zo maar door. 

Zonder met een zware fototas rond te zeulen maak je de mooiste foto’s en geniet je 

eindelijk met volle teugen van je weekend, vakantie, wandeling of fietstocht. Ook 

beroepsmatig kun je de Ricoh GR prima inzetten. Logisch, kijk alleen al naar de 

fotografgenres die ik zojuist heb opgesomd. Daarnaast maak je er de mooiste 

redactionele en documentaire beelden mee. Simpelweg omdat deze camera 

ontwapenend werkt en mensen zich snel op hun gemak voelen. Met een GR ben je 

ook nog eens enorm wendbaar en je kunt vanuit bijzondere hoekpunten fotograferen. 

Mijn eerste Ricoh GR (toentertijd de eerste met een APS-C sensor) kocht ik alweer in 

2013. Dat was vlak nadat ik er eentje voor twee weken in huis had om er een review 

over te schrijven voor een fotografiewebsite. Na een korte gewenningsperiode wist ik 

het zeker: dit was verreweg de leukste camera die ik ooit had gebruikt. Alleen al de 

compactheid, opvallend goede beeldkwaliteit, de veelzijdigheid en het enorme 

gemak. Zodra de review was afgerond, heb ik er dan ook meteen eentje gekocht. 
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Ook de Ricoh GR III en Ricoh GR IIIx die ik momenteel gebruik, zijn weer snel mijn 

favoriete camera’s geworden en ik maak er (by far!) de meeste foto’s mee. Ik hoop 

dat jij net zoveel plezier beleeft aan jouw Ricoh GR III(x) en dat dit boek jou daarbij 

helpt. 

Nog even heel kort, mocht je niet weten wat het verschil is tussen de Ricoh GR III en 

Ricoh GR IIIx. Het gaat om precies dezelfde camera’s, behalve dat de ingebouwde 

lens verschilt. De Ricoh GR3 heeft namelijk een 18.3 millimeter objectief (ongeveer 

28 mm full-frame equivalent), terwijl de Ricoh GR3x een 26.1 millimeter lens heeft 

(ongeveer 40 mm full-frame equivalent). 

 

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). 
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