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Onderwerpen	  dag	  2
• Foto’s	  bespreken
• De	  juiste	  belich?ng
• Gebruik	  van	  het	  histogram
• Scherpstellen
• Lenzen
• Composi?es
• De	  achtergrond	  en	  bokeh
• Standpunten
• Bijsnijden	  en	  inzoomen
• Diepte	  creëren
• Foto	  opdracht
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Histogram
• Het	  histogram	  geeH	  de	  verdeling	  op	  de	  foto	  van	  lichte	  en	  

donkere	  punten
• Een	  goede	  belich?ng	  is	  een	  mooie	  verdeling	  van	  het	  histogram
• Onderbelichte	  foto,	  histogram	  loopt	  links	  van	  de	  grafiek	  af
• Overbelichte	  foto,	  histogram	  loopt	  rechts	  van	  de	  grafiek	  af
• Vertrouw	  al?jd	  op	  het	  histogram,	  niet	  op	  het	  schermpje	  van	  je	  

camera!!
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Hoe	  meet	  je	  camera	  het	  licht?
• Gemiddelde	  grijswaarde

• De	  camera	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  het	  onderwerp	  waar	  je	  een	  
foto	  van	  maakt,	  grijs	  is

• Dit	  gaat	  fout	  bij	  hele	  lichte	  of	  hele	  donkere	  
onderwerpen

• Daarom	  belich?ng	  bijstellen	  door	  
belich?ngscompensa?e	  (zoek	  knopje	  op	  camera)
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Scherpstellen
• Hoe	  hou	  je	  een	  fototoestel	  vast?
• Twee	  meest	  voorkomende	  methoden	  van	  
scherpstellen:
• Enkel	  punt
•meerdere	  punten

• Scherpstellen	  en	  recompose
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Scherpstellen
• Automa?sche	  focuspunt	  selec?e	  VS	  handma?ge	  
focuspunt	  selec?e

• Half	  indrukken	  ontspanknop	  =	  scherpstellen
• AF-‐C/AI	  Servo	  (camera	  blijH	  scherpstellen,	  sport	  
of	  bewegende	  objecten)

• VS	  AF-‐S/One	  shot	  (camera	  stelt	  eenmalig	  scherp)
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Soorten	  lenzen
• Fisheye	  (	  -‐14mm)
• Groothoek	  (14-‐35mm)
• Standaard	  (35-‐80mm)
• Tele	  (80-‐200mm)
• Super	  Tele	  (200+mm)
• Macro
• Vaste	  brandpunt/primes
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Cropfactor
• Verhouding

standaardnega?ef
VS	  sensor

• Aantal	  mm	  is	  te
vermenigvuldigen
met	  de	  cropfactor

• Nikon:	  1,5
• Canon:	  1,6
• Vigneeng
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Effect	  op	  de	  foto
•Meer	  zoom	  =	  diepte	  meer	  in	  elkaar	  gedrukt
• Meer	  groothoek	  is	  meer	  achtergrond
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Het	  effect	  op	  de	  foto
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Wanneer	  is	  een	  foto	  interessant
• Globale	  foto	  moet	  de	  interesse	  wekken

• Kleuren
• Composi?e
• Contrast
• Vlakken

• Op	  detail	  niveau	  bevat	  de	  foto	  een	  punchline
• Geen	  storende	  elementen
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Composi?es



Composi?e
• Afwijkende	  standpunten
• Bij	  kinderen,	  door	  je	  knieen
• Beeldvullender	  =	  in?emer
• Bekijk	  je	  object	  vanuit	  verschillende	  hoeken	  en	  
ontdek	  het	  verschil

• Let	  op	  de	  achtergrond!!
22



23



24



25



26



27



28



Bokeh
• Onscherpe	  ronde	  vormen	  in	  de	  achtergrond
• Deze	  hebben	  de	  vorm	  van	  het	  diafragma
• Eigen	  bokeh	  vormpjes	  maken
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Diepte	  creëren
• Zet	  iets	  op	  de	  voorgrond
• Zoek	  naar	  kaders
• Perspec?ef	  lijnen
• Uitzoomen
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Opdracht
Maak	  3	  foto’s	  met	  3	  verschillende	  composi?es,	  
waarbij	  je	  rekening	  houdt	  met	  de	  achtergrond.	  
Gebruik	  afwijkende	  standpunten!!
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