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Onderwerpen	  dag	  3
• Bespreken	  opdracht	  vorige	  keer
• Onderhoud
• Kleuren
•Witbalans
• Bepalen	  excursie
• Opdracht
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Onderhoud
• Lenzen/objecDeven
• Externe	  flitser
• Camera
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Soorten	  vuil
• stof	  (verwijderen	  met	  blower	  of	  microfiber)
• zand	  (verwijderen	  met	  blower,	  poetsen	  geeN	  
krassen)..	  Eigenlijk	  moet	  je	  zand	  alDjd	  vermijden

• vePe	  vingers	  (microfiber	  of	  pecpads	  met	  eclipse	  
vloeistof

• water	  (microfiber)

4



Lens
• eerst	  met	  de	  blower	  het	  grove	  stof	  
verwijderen

• daarna	  microfiber	  doekje
• als	  het	  met	  microfiber	  niet	  lukt,	  dan	  met	  
pecpad	  en	  eclipse

• gebruik	  een	  uv	  filter
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Externe	  flitser
• verwijder	  baPerijen	  als	  je	  hem	  langere	  Djd	  niet	  
gebruikt
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Camera
• NOOIT	  in	  je	  camera	  blazen	  met	  je	  mond!!
• spiegel	  (alleen	  met	  blower	  evt.	  met	  staDsch	  borsteltje)
• matglas	  (alleen	  met	  blower	  evt.	  met	  staDsch	  
borsteltje)

• zoeker	  (blower	  dan	  microfiber	  en	  dan	  evt	  pecpad
+eclipse)

• sensor
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Sensor
• alleen	  wanneer	  je	  last	  hebt	  van	  stof	  in	  je	  foto's
• spikkeltjes	  in	  de	  lucht	  bij	  hoge	  diafragma	  waardes	  (8+)
• referenDe	  foto	  maken	  (oefening)
• staDsche	  borstel,	  blower..	  werkt	  niet	  alDjd,	  sensor	  swaps,	  

sensorswaps	  met	  eclipse...	  En	  anders	  laten	  schoonmaken	  door	  
specialist

• lens	  verwisselen:	  prioriteit	  is	  camera	  zo	  snel	  mogelijk	  weer	  
dicht
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Kleurwiel
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Kleuren
• Primaire	  kleuren:	  geel,	  blauw,	  rood
• Secondaire	  kleuren:	  oranje,	  groen,	  paars
• Kleuren	  versterken	  elkaar	  als	  deze	  tegen	  over	  
elkaar	  liggen

•Warme	  kleuren	  komen	  naar	  voren

10



11



12



13



14



15



Witbalans
•Witbalans	  corrigeert	  voor	  verschillende	  
kleuren	  licht:

• Bijvoorbeeld:	  schaduw,	  zon,	  tl,	  gloeilamp
• Zonder	  goede	  witbalans	  kloppen	  de	  kleuren	  in	  
je	  foto	  niet	  
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Witbalans	  voorbeeld
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Witbalans	  instellen
• Spelen	  met	  de	  verschillende	  witbalans	  
instellingen

• HandmaDg	  instellen	  witbalans
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Opdracht
Maak	  drie	  foto's	  waarbij	  je	  gebruik	  maakt	  van	  
contrasterende	  kleuren.	  Hou	  ook	  rekening	  met	  
de	  composiDe.

(rood-‐groen,	  blauw-‐oranje,	  geel-‐paars)

19


