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Verslag 
 

Stilleven met eenvoudige voorwerpen 
 

 
 
Door Danny de Jong 
Modellen een grijze fles, een mooi wit blikje en een zwart ei. 

 
  



Verslag Lesdag 7: Vlakken 

Door: Danny de Jong  foza012016 

Toegepaste apparatuur: 

Camera:  Nikon D7100 

Objectief:  Nikon DX AF-S NIKKOR 18-200mm 1:3,5-5,6 GII ED 

Flitser:  Studioflitser SvF 

Instellingen voor alle foto’s: Camera Sluitertijd 1/125 Diafragma F/11 en Iso 100 de flitser op ca. 1/8 
deel van de capaciteit. 
 
Doel: Een eenvoudige compositie maken en verlichten, werken met flitslicht en reflectieschermen. 

 

1) Frontaal belicht. 
 
Nauwelijks eigenlijk geen schaduw een zeer 
vlakke niet interessante foto. De plastiek 
ontbreekt. Wel zijn de drie objecten qua form 
goed zichtbaar.  

 2) Frontaal belicht door de flitser en met een 
reflectie scherm is geprobeerd de belichting 
aan te passen.   
 
Geen schaduw eigenlijk net als foto 1 ook een 
zeer vlakke foto. Het reflectiescherm werkt 
mijn inziens averechts zeker doordat er een 
zwarte vlek is ontstaan links boven. Ik vind 
deze foto slechter als de eerste. 
 

  

3) Van de zijkant belicht door een flitser. 
  
Het geeft een mooie schaduw op de tafel en 
fles. De contouren komen mooi over er is dus 
een mooie plastiek. Ik vind dit een mooie foto 
die lekker veel tinten geeft op alle objecten. 
Leuk vind ik ook het tegenovergestelde 
verloop op het blikje. Het ei valt een beetje 
weg in de fles maar is nog steeds goed 
zichtbaar. 
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4) Van de zijkant belicht en met een 
reflectiescherm aan de voorkant. 
 
Het geeft een mooi licht verloop in de 
schaduw vooral op de fles. De schaduw op de 
tafel en de contouren komen mooie over. 
Daarnaast is door het toepassen van een 
reflectiescherm het wit van het blikje witter. 
Het ei is prima in contrast met de fles en het 
blik.  

 

5) Schuin vanachter belicht zonder een 
gebruik te maken van een reflectiescherm.  
 
Harde schaduwen op de tafel en op de fles de 
kleuren worden tinten worden wat vlak. Wit 
is niet wit grijs wordt zwart en zwart valt weg 
tegen het grijs van de fles. 

 

6) Schuin vanachter belicht en met een 
reflectiescherm.  
 
Er is op de grijze fles een mooi schaduw 
verloop, het wit is wit en staat voor een het 
grootste deel in de schaduw van de fles dus 
daar is eigenlijk maar een licht 
schaduwverloop op te zien. Het ei geeft juist 
een mooie lichte plek en heeft daardoor een 
mooi verloop van licht naar donker. Wel 
jammer dat nu het schaduw verloop in het 
blikje niet meer zichtbaar is. 

 

Foto 3 heeft mijn voorkeur, vooral omdat het schaduwpatroon in het blikje omkeert.  

Het reflectie scherm is steeds schuin boven de drie objecten gehouden  in de richting van de flitser 

om een natuurlijke lichtval te creëren.  

Bijlage een contactafdruk op foto papier van de foto’s gebruikt in dit verslag. 


