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v o o r w o o r d

Digitale fotografie is volwassen geworden. De 
beeldkwaliteit is zo geoptimaliseerd, dat fabrikan-
ten zich momenteel meer op andere innovaties 
richten, zoals HD video en gps. Ook is fotografie 
echt betaalbaar geworden. De goedkoopste 
spiegelreflexcamera’s zijn nieuw al vanaf € 350 te 
krijgen. Tegelijkertijd worden ook de meer profes-
sionele snufjes betaalbaar, zoals camera’s met een 
fullframe-sensor (die net zo groot is als het 
originele 35  mm negatief). Aan de andere kant 
zien we een nieuwe trend: spiegelloze spiegelre-
flexcamera’s. Vanwege die contradictie alleen al, 
gaan we in dit boek ook in op dit type camera. Ze 
worden ook wel compacts met verwisselbare lens, 
hybride en ‘EVIL’ genoemd (zie hoofdstuk 3).

Dankzij alle innovaties is fotograferen leuker én 
makkelijker geworden. Vanwege de toegenomen 
kwaliteit en mogelijkheden van camera’s is de 
kans op een succesvolle foto dus groter dan ooit. 
Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet de appara-
tuur die een mooie foto maakt, maar de fotograaf. 
Camera’s worden steeds slimmer, maar ze kunnen 
niet anticiperen op specifieke of snel veranderende 
omstandigheden. Ze kunnen ook geen mooie 
compositie bepalen, een goed standpunt kiezen of 
optimaal gebruikmaken van licht. Dat is en blijft 
mensenwerk en dat is ook precies het onderdeel 
waarmee u uw foto’s kunt onderscheiden van de 
rest.

In dit boek gaan we in op vrijwel alle facetten waar 
u als bezitter van een digitale spiegelreflex mee te 
maken kunt krijgen. We gaan in op de speciale 
kenmerken van een digitale spiegelreflex (D-SLR) 
en de spiegelloze camera’s en bespreken hoe u 
deze het beste kunt gebruiken. De basis van 
digitale fotografie, cameratechniek, alle mogelijke 
soorten lenzen en accessoires komen allemaal aan 
bod. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de 
instellingsmogelijkheden van uw camera en waar 
u op moet letten tijdens het maken van foto’s. 
Voor het optimaal bepalen van composities, het 
omgaan met omgevingsfactoren en optimale 
instellingen gaan we zeer uitgebreid in op diverse 
fotografiethema’s — van landschappen tot portret-
ten en macro. Uiteraard ontbreekt het bewerken 
van foto’s in de digitale doka niet. Hiermee kunt u 
een mooie foto nog mooier maken en een slechte 
flink oppeppen. We hopen dan ook dat dit boek 
voor u een leidraad is voor het maken van nog 
leukere, betere en mooiere digitale foto’s met uw 
digitale spiegelreflexcamera.

Jeroen Horlings, november 2010
www.jeroenhorlings.nl
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Vergeleken met een compactcamera is een D-SLR 
een bakbeest. Een compactcamera is, zoals de 
naam al zegt, bijzonder compact. Het voordeel 
daarvan is dat hij makkelijker mee te nemen is, in 
een tas of jaszak. Handig voor onderweg, maar dat 
is dan ook het enige voordeel. Op het gebied van 
beeldkwaliteit heeft een D-SLR een zeer grote 
voorsprong. Dat komt vooral door de relatief grote 
beeldsensor. De meeste modellen hebben een 
zogenaamde ‘APS-sensor’ (grofweg 23 bij 15 mm), 
die gemiddeld zo’n zes keer groter is dan de 
sensor van een compactcamera. Hoe groter de 
sensor, des te meer plek er is voor pixels, en hoe 
makkelijker deze licht kunnen opvangen. Profes-
sionele en gevorderde camera’s hebben vaak een 
zogenaamde fullframe-sensor die nog groter is, 
namelijk even groot als het 35 mm analoge 
filmrolletje.
In de praktijk betekent dit dat het beeld een stuk 
scherper is en meer details bevat, maar de groot-
ste winst zit in het lage ruisniveau. D-SLR’s leveren 
zeer goede resultaten af op ISO 1600, 3200 en 
soms zelfs 6400, terwijl een compactje vaak al 
ernstige ruis begint te vertonen bij ISO 400. Ook 
het feit dat er verschillende lenzen gebruikt 
kunnen worden is een voordeel. Er zijn veel 
kwalitatief hoogwaardige lenzen in omloop die 
garant staan voor sublieme beeldkwaliteit. Derge-
lijke lenzen bieden een veel hogere optische 
resolutie, fijnere scherpte en een mooier contrast 
dan de lenzen die in compactcamera’s gebruikt 
worden. Verder biedt een grotere sensor ook een 
groter dynamisch bereik. Dat wil zeggen dat de 
grote sensor beter in staat is om details in zowel 
donkere als lichte delen van een foto vast te 
leggen.

Hoewel gebruikers van compactcamera’s nooit 
lenzen hoeven te wisselen, zitten zij wel vast aan 
een bepaald zoombereik. Gemiddeld is dit drie keer 
optische zoom (35 tot 105 mm), maar er zijn ook 
megazooms beschikbaar, met tien keer zoom of 
meer (bijvoorbeeld 35 tot 350 mm). Een mega-
zoom is echter een compromis dat altijd ten koste 
gaat van beeldkwaliteit. Bovendien zijn mega-
zooms met name gericht op een groot telebereik, 
terwijl de groothoekstand beperkt blijft. Met een 
spiegelreflex bepaalt u zelf welke lens u gebruikt, 
wat mede afhankelijk is van het type fotografie dat 
u regelmatig beoefent. In alle gevallen bent u met 
een spiegelreflex veel flexibeler.
In de tabel op de pagina hierna ziet u de verschil-
len tussen een D-SLR en compactcamera op een 
rij.

De zoeker en het lcd-scherm
Een van de grote verschillen tussen een compact-
camera en een digitale spiegelreflex is de functie 
van de zoeker en het lcd-scherm. Bij een compact-

In dit eerste hoofdstuk gaan we kort in op het werken met een digitale 
spiegelreflexcamera (D-SLR). We bespreken de verschillen met 
compactcamera’s, de ideale werkhouding, het wisselen van lenzen, 
de vergrotingsfactor van de beeldsensor en de bediening.

Het scherp zien
De grotere sensors en lenzen hebben nog een 
ander voordeel: er is een veel kleinere scherpte-
diepte mogelijk (in het Engels depth of field 
genoemd). Dat betekent dat u met een spiegel-
reflexcamera veel eenvoudiger uw hoofdonder-
werp scherp en de achtergrond onscherp kunt 
maken, wat mooie foto’s oplevert. Bij een 
compactcamera is dit effect veel minder en is 
het eigenlijk alleen goed te zien bij gebruik van 
de macrostand.
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Sommige camera’s bieden een kantelbaar lcd-scherm, 
waardoor er makkelijker vanuit moeilijke hoeken en 
posities kan worden geschoten.

Compact D-SLR SLR (analoog)

Verwisselbare lenzen nee ja ja

Voorzetlenzen ja ja ja

Grote sensor nee ja nvt (35 mm-film)

Beeldkwaliteit matig-redelijk hoog-zeer hoog hoog-zeer hoog

Bewerking in camera hoog laag nvt

Raw-bestanden alleen gevorderde 
modellen

standaard nvt

ISO 50-640 50-102.600 25-6400 (via film)

Signaal-ruisverhouding hoog laag nvt

Verticale grip nee ja (meestal) ja (meestal)

Omvang klein-middelgroot middelgroot-groot middelgroot-groot

Ingebouwde flitser standaard ja (meestal) ja (meestal)

Externe flitser alleen gevorderde 
modellen

standaard standaard

Macro ja, standaard optioneel optioneel

Geheugenkaart CF, SD, MS, xD CF of SD n.v.t. (35 mm film)

Opstarttijd kort-lang zeer kort zeer kort

Buffer beperkt groot nvt

Beelden per seconde (max.res.) 1 tot 3 2 tot 10 2 tot 5

Scherptediepte-effect beperkt groot groot

camera is de zoeker vaak elektronisch. Het beeld 
wordt via de lens en de sensor weergegeven op 
een klein lcd-scherm in de zoeker. Dit heet ook wel 
een EVF (Electronic Viewfinder). De resolutie is nogal 
laag en het beeld kan wat vertraagd zijn. Er zijn ook 
optische zoekers; daarmee ziet u het beeld niet via 
de lens, waardoor het afwijkt van de werkelijkheid. 
De zoeker is vooral handig wanneer u zich wilt 
afsluiten van de omgeving of wanneer het zonlicht 
te fel is om op het lcd-scherm te kijken.

In de meeste gevallen zullen eigenaren van 
compactcamera’s het lcd-scherm gebruiken om 
hun compositie te bepalen. Het scherm is groter 
dan de zoeker, biedt een hogere resolutie en is 
bovendien in staat om ‘live’ informatie te geven, 
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zoals de lichtmeting, witbalans en een histogram. 
Bij de meeste D-SLR-modellen is dat niet mogelijk. 
Via meerdere spiegels wordt het beeld vanuit de 
lens in de zoeker geprojecteerd. Met de zoeker kijkt 
u dus rechtstreeks door de lens en ziet u exact wat 
u fotografeert. Omdat de spiegel voor de sensor zit, 
is elektronische weergave via de zoeker of het 
lcd-scherm niet mogelijk. U moet dus altijd de 
zoeker gebruiken om uw compositie te bepalen. 
Dat heeft als nadeel dat u behalve informatie over 
sluitertijd en diafragma vooraf geen aanvullende 
informatie kunt bekijken, zoals een histogram. Ook 
zijn de zoeker en het lcd-scherm niet kantelbaar, 
waardoor u altijd met uw oog achter de camera 
moet zitten. Bij sommige compactcamera’s kunt u 
de zoeker of het scherm wel kantelen, waardoor u 
relatief makkelijk foto’s laag bij de grond kunt 
maken, zonder dat u op de grond hoeft te liggen. 
Ondanks deze nadelen vinden de meeste fotogra-
fen de zoeker prettiger werken dan het lcd-scherm, 
al is het in het begin wel even wennen.

Live view
Vrijwel alle nieuwe spiegelreflexcamera’s beschik-

ken over ‘live view’. Hierbij klapt de spiegel op en 
kunt u via het lcd-scherm rechtstreeks door de 
lens kijken (net zoals bij een compactcamera). Bij 
EVIL-camera’s, zonder spiegel, wordt altijd live 
view gebruikt om een compositie te maken.

Het minpunt van live view is dat de autofocus 
minder snel werkt. Dat komt omdat de autofocus-
sensoren geen beeld krijgen via de spiegel (omdat 
die opgeklapt is). De autofocus werkt dan op basis 
van zogenaamde ‘contrastdetectie’, waarbij 
softwarematig wordt scherpgesteld door het 
herkennen van contrasten. Live view is erg handig 
voor gebruik in de studio of om bijvoorbeeld over 
een muurtje heen te fotograferen. Buiten werkt 
het minder goed, omdat de zon het zicht op het 
lcd-scherm kan belemmeren. Veel fotografen 
gebruiken over het algemeen vaker de zoeker dan 
live view. Door met één oog door de zoeker te 
kijken, sluit u zich af van de buitenwereld, waar-
door u zich maximaal op het onderwerp en de 
compositie kunt concentreren. Ook is het gebruik 
van de autofocussensoren veruit superieur aan 
contrastdetectie om scherp te stellen. Bovendien 

Nieuw type camera
Sinds kort is er een nieuw type camera dat zich 
niet laat omschrijven als een spiegelreflex en ook 
niet als een compact. Het is een mix van beide. 
Een concrete naam is er nog niet echt, al duiken 
de termen ‘systeemcamera’, ‘MFT’ en ‘EVIL’ vaak 
op. Hybride staat voor een mengvorm van een 
compact en een spiegelreflex. MFT staat voor 
MicroFourThirds, de standaard van Olympus en 
Panasonic, bedrijven die als eerste op de markt 
kwamen met een dergelijke camera. EVIL is een 
wat vreemde naam, maar de inhoud dekt de 
lading wel: Electronic Viewfinder Interchangeable 
Lens. Kort gezegd: het is een compacte camera 
die dezelfde (grote) sensor als een spiegelreflex 
gebruikt en ook verwisselbare lenzen onder-

steunt. Hij heeft echter geen spiegel en is 
daardoor wat langzamer met scherpstellen. In 
hoofdstuk 3 gaan we verder in op dit type 
camera.
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verbruikt live view stroom, waardoor de accu 
eerder leeg is.

De juiste houding
Hoewel u uiteraard zelf bepaalt op welke manier u 
prettig met uw camera fotografeert, zijn er wel 
richtlijnen met betrekking tot een goede houding. 
Een spiegelreflexcamera wordt altijd met twee 
handen bediend. Met uw linkerhand houdt u de 
lens vast en met uw rechterhand hebt u de grip 
beet, waarvandaan u makkelijk bij de ontspanknop 
(sluiter) en andere knoppen kunt. U kijkt met uw 
rechteroog door de zoeker, zodat uw neus aan de 
linkerkant net naast de body steekt. Met links 
kijken kan uiteraard ook, maar dan zit uw neus dus 
in de weg. Een veelgemaakte fout is dat de lens 
met de linkerhand aan de bovenkant wordt 
vastgehouden. Probeer het eens aan de onderkant; 
de camera rust dan op uw pols en u kunt nog 
steeds makkelijk zoomen en scherpstellen. 
Bovendien hoeft uw rechterhand dan niet al het 
gewicht alleen te dragen en is het een meer 
ontspannen houding.

Alle moderne camera’s bieden live view, waardoor u 
ook via het lcd-scherm kunt fotograferen (zoals bij 
compactcamera’s gangbaar is).

Het is misschien verleidelijk om de camera vast te 
houden zoals op de linkerafbeelding, maar ideaal is 
dat allerminst. Uw rechterhand draagt dan al het 
gewicht.

✗ ✓

Het is beter om met de linkerhand de lens de onder-
steunen, zodat u de camera stabieler vasthoudt. 
U kunt ook in die positie nog prima zoomen. De 
rechterafbeelding laat zien hoe het wel moet.
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Lenzen wisselen
Een spiegelreflex biedt u de mogelijkheid om 
lenzen te wisselen. Het is aannemelijk dat u dit 
ook met enige regelmaat doet. Het wisselen is niet 
moeilijk, maar het is wel zaak om dit met volle 
aandacht te doen. De binnenkant van een camera 
is vrij kwetsbaar omdat het vol zit met elektronica. 
Vocht, zand en stof zijn funest, dus let op dat uw 
camera daarmee niet in aanraking komt. Verwissel 
een lens daarom liever niet in een winderige 
omgeving met fijn stof (zoals op het strand), of 
wanneer het regent. Het is het veiligste om 
binnen, in een beschutte omgeving, de lens te 
wisselen. Terwijl u de ontgrendelingsknop indrukt, 
draait u de lens tegen de klok in (bij de meeste 
camera’s). Vervolgens trekt u voorzichtig de lens 
van de camera. De nieuwe lens monteert u in 

omgekeerde volgorde. Bij het wisselen van de 
lenzen is het zaak om de camera en lens snel weer 
te voorzien van de bijbehorende lensdoppen. Laat 
een camera of lens nooit lange tijd ‘bloot’ liggen, 
want hierdoor vergroot u de kans op stof en 
vlekken.

Zoomen en scherpstellen
Bij het bedienen van een spiegelreflexcamera 
moet u twee handen gebruiken. Met uw linker-
hand kunt u met de lens zoomen en scherpstellen 
en met uw rechterhand bedient u de sluiter en 
eventuele knoppen en draaiwieltjes in de buurt. 
Door het gebruik van beide handen kunt u razend-
snel reageren. De meeste zoomlenzen zijn speci-
fiek ontworpen om comfortabel mee te zoomen, 
terwijl scherpstellen op de tweede plek staat. Alle 
camera’s beschikken immers over autofocus (AF), 
waardoor de lens automatisch scherpstelt.

Toch zijn er situaties waarin handmatig scherpstel-
len gewenst is. Bijvoorbeeld wanneer er weinig 
licht is en de camera moeite heeft met scherpstel-
len, of wanneer op het verkeerde punt wordt 
scherpgesteld en u dat wilt corrigeren. Meestal 
kunt u van AF (automatische focus) naar MF 
(handmatige focus) omschakelen via een knop op 
de lens, maar bij sommige merken (zoals Sony) 
dient u dit op de camera in te stellen. De duurdere 

In de linkerfoto is een scherpstelpunt aan de linker-
kant gebruikt, waardoor het onderwerp scherp is en 
de achtergrond onscherp.

In de rechterfoto is het middelste scherpstelpunt 
gebruikt, waardoor de achtergrond scherp is. (140 
mm, f2.8, 1/30e sec., ISO 400)
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klasse lenzen, onder andere van Canon, Nikon en 
Sigma, beschikken over fulltime manual focus 
(FTM), waarbij u altijd met de scherpstelring de 
scherpstelling kunt corrigeren, ook wanneer de 
autofocus aanstaat.

Scherpstelpunten
De autofocus van iedere digitale reflex werkt op 
basis van een aantal scherpstelpunten. Standaard 
worden al deze punten gebruikt om in te schatten 
op welk punt in de compositie moet worden 
scherpgesteld. Dit gaat echter ook weleens fout, 
bijvoorbeeld als er meerdere onderwerpen zijn. De 
meer ervaren fotografen gebruiken meestal alleen 
het middelste scherpstelpunt (actiefoto’s uitge-
zonderd). Ze stellen dan eerst scherp op het juiste 
punt door de sluiter half in te drukken en maken 
daarna pas de compositie. U moet hierbij de sluiter 
wel ingedrukt houden.

De groothoekstand
De groothoekstand is een ideaal middel om veel 
beeld vast te leggen, vooral in krappe ruimtes of bij 
grote objecten. Iedereen kent de fotograaf die 
uitroept: ‘Iets dichterbij elkaar alstublieft’, omdat 
niet iedereen op het plaatje past — meestal een 
gevolg van te weinig groothoek. Vooral binnens-
huis, waar vaak beperkt ruimte is om achteruit te 
lopen, en bij het vastleggen van architectuur komt 
een groothoeklens bijzonder goed van pas. Hoe 
groter de hoek, des te meer erop komt.

Wat is groothoek? Als we het wetenschappelijk 
benaderen dan is 50 mm ongeveer gelijk aan wat 
het menselijk oog ziet. Grofweg alles daaronder is 
groothoek, alles daarboven tele. Veel compact-
camera’s beginnen bij 35 of 38 mm. Dat valt wel 
onder de noemer groothoek, maar van een 
letterlijke grote hoek is eigenlijk geen sprake. De 

Groothoek en architectuur gaan niet altijd goed samen, vanwege perspectiefvertekening.
(Lissabon, 10 mm, f4.5, 1/80e sec., ISO 400)
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brandpuntsafstand is te beperkt om veel informa-
tie op de foto te krijgen. Over het algemeen wordt 
28 mm daarom gezien als de standaard groot-
hoekstand. De meeste compactcamera’s bieden 
deze stand niet, maar in de gevorderde klasse 
semicompacts is dat wel gebruikelijk. De stan-
daardlenzen van digitale spiegelreflexcamera’s, 
zoals de kitlens, beginnen rond de 18 mm. Maar 
omdat er bij spiegelreflexen sprake is van een 
vergrotingsfactor komt 18 mm overeen met 
28 mm (35 mm equivalent). Verderop in dit 
hoofdstuk gaan we dieper in op de vergrotings-
factor.

Brandpuntsafstand*

100 mm tele

50 mm midden

35 mm matige groothoek

28 mm standaard groothoek

24 mm extra groothoek

< 20 mm extreme groothoek

* 35mm equivalent

De telestand
Met een telelens kunt u objecten dichterbij halen. 
Het lijkt dan niet alleen alsof u dichter bij het 
onderwerp staat dan in werkelijkheid het geval is, 
maar het lijkt ook of de afstand tussen verschil-
lende onderdelen kleiner is. Het landschap wordt 
als het ware platgedrukt. Hoe groter de brand-
puntsafstand, des te groter dit effect.

We spreken al van ‘tele’ vanaf zo’n 100 mm. Zo 
goed als alle digitale camera’s hebben een tele-
stand van minimaal 100 tot 150 mm. Maar het 
effect van dat bereik is wel beperkt. We spreken 
eigenlijk pas van een ‘echte’ telelens wanneer deze 
200 of 300 mm biedt. Dat bereik is goed genoeg 
om objecten die ver weg zijn mooi in beeld te 
krijgen en daarmee ideaal om te fotograferen in de 
dierentuin, tijdens (sport)evenementen of in 
combinatie met portretten. Voor meer gespeciali-

seerde fotografie, zoals het fotograferen van wild 
en vogels in natuurgebieden, voetbalwedstrijden 
en andere onderwerpen op (zeer) grote afstand 
worden nog grotere telelenzen gebruikt, variërend 
van 400 tot 1000 mm.

Een telelens haalt een onderwerp op afstand 
dichterbij. Tegelijkertijd wordt het beeld in elkaar 
gedrukt, waardoor de afstand tussen objecten 
onderling kleiner lijkt dan die in de werkelijkheid is. 
Een bekend voorbeeld is het televisiebeeld van een 
voetbalwedstrijd. Wanneer de camera inzoomt op 
een speler lijkt het alsof de andere spelers hooguit 
op een paar meter afstand staan, terwijl dat in 
werkelijkheid vaak tientallen meters zijn. In 
bergachtig gebied heeft het in elkaar drukken als 
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effect dat de bergen groter lijken dan ze in werke-
lijkheid zijn (bij groothoek is dit juist andersom).

Hoe groter de brandpuntsafstand, des te groter de 
kans op bewegingsonscherpte. Het is daarom een 
goede richtlijn om een sluitertijd te gebruiken die 
gelijk of hoger is aan het aantal millimeters. Een 
400 mm lens vraagt dus om een sluitertijd van ten 
minste 1/400e seconde voor een gegarandeerd 
scherpe plaat, maar dat is ook mede afhankelijk 
van uw ‘vaste hand’. Camera- en lensfabrikanten 
proberen dat ‘probleem’ op te vangen door 
beeldstabilisatoren in de camera’s en lenzen in te 
bouwen, die 2 tot 4 stops winst bieden (een 
1/200e tot een 1/100e seconde zou dan nog snel 
genoeg zijn). Een beeldstabilisator compenseert 
echter alleen de beweging van de camera en is 
niet effectief bij bewegende objecten.

28 mm 
(groothoek)

80 mm 
(basisbeeld-
hoek)

150 mm 
(lichte tele)

300 mm 
(tele)

1000 mm 
(extreem tele)

f Door het gebruik van een flinke telelens lijken 
afstanden tussen een onderwerp op de voor- en 
achtergrond kleiner te worden (oftewel het beeld 
wordt in elkaar gedrukt). In dit geval oogt de Golden 
Gate zo steil en hoog dat je er bijna af kunt rollen. 
In werkelijkheid valt dat wel mee.
(San Francisco Golden Gate, 400 mm, f6.3, 1/400e 
sec., ISO 640)
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Hieronder ziet u de lamellen van een lens in 
werking. Het betreft het binnenwerk van een 
16-35 mm f2.8.

De foto’s hieronder geven de impact aan van een 
kleinere lensopening; meer scherpte(diepte).

Diafragma 
f2.8, alleen de 

linker fles is 
scherp.

Diafragma f4

Diafragma 
f5.6

Diafragma f8

Diafragma 
f22,  

alle flessen 
zijn nu scherp.
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Hoe werkt een sensor?
Om goede foto’s te maken is het niet nodig om te 
weten hoe een sensor werkt, maar het kan wel 
inzicht geven over licht en belichting, vandaar dat 
we het toch even kort aanstippen. Een sensor 
bestaat uit fotogevoelige cellen (diodes), die het 
binnenkomende licht opvangen, dit omzetten naar 
bepaalde waarden en daar vervolgens digitale 
informatie van maken (nullen en enen). Voordat 
dat zover is, komt zichtbaar (én onzichtbaar) licht 
op de bovenste laag van de sensor terecht. Dit is 
een stofwerend beschermlaagje. Daaronder zit een 
filter met microlensjes die bepaald licht, zoals 
ultraviolet (uv) en infrarood (IR), blokkeert, onder 
andere om ‘valse kleuren’ te voorkomen. Ook is 
het een zogenaamd ‘anti-alias’-filter, dat moiré 

vermindert (waarbij lijnpatronen of rasters ver-
keerd worden weergegeven). Daaronder zit weer 
een kleurenfilter. Deze laat per diode slechts één 
kleur licht door. Op die manier worden de diodes 
onderverdeeld in 50 procent groene, 25 procent 
blauwe en 25 procent rode diodes (RGB). Voor de 
kleurinformatie van iedere pixel worden drie 
fotogevoelige cellen gebruikt. Deze worden 
vervolgens, op basis van interpolatie, omgerekend 
naar het uiteindelijke aantal megapixels. Deze 
methode heet ook wel de Bayer-techniek. Er 
bestaan ook andere sensortechnieken, zoals 
SuperCCD van Fujifilm en Foveon van Sigma.

De meeste spiegelreflexcamera’s gebruiken een 
CMOS-sensor, wat staat voor Carbon Metal-Oxide-
Semiconductor. In compactcamera’s worden nog 
voornamelijk CCD-sensoren (Charge Coupled 
Device) gebruikt. Aanvankelijk was de beeldkwali-
teit van CCD-sensoren beter, maar dat is momen-
teel achterhaald. In vergelijking met CCD is een 
CMOS-sensor goedkoper te produceren, verbruikt 
hij minder stroom en leidt hij tot veel minder 
beeldruis (mede doordat de sensordiodes onafhan-
kelijk van elkaar zijn aan te sturen).

De sensordiodes hebben slechts één lichtgevoelig-
heid. Hogere gevoeligheden (ISO-standen) worden 
gesimuleerd door de elektrische spanning te 
verhogen. Hierdoor kan een diode, ook bij weinig 
licht, toch nog informatie ontvangen. Maar door 
het verhogen van de spanning ontstaat wel een 
bijeffect: ruis. Hoe hoger de spanning wordt 
opgevoerd, des te meer ruis er zal ontstaan. Door 
betere sensorontwerpen, grotere microlensjes en 
softwarematige ruisreductie is dit probleem sterk 
verminderd.

1. Binnenkomend zichtbaar licht
2. Laag met microlensjes stuurt het licht de juiste 
kant op.
3. Laag met kleurenfilters (groend, rood, blauw)
4. Lichtgevoelige fotodiodes (kleurenblinde sensoren)

Naast basiskennis over digitale fotografie is het handig om te weten 
hoe een camera werkt. Met wat kennis en inzicht van de werking van 
een camera begrijpt u beter hoe en waarom foto’s op een bepaalde 
manier tot stand komen.

q

w

e

r
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Ook de grootte van de buffer komt hier om de 
hoek kijken; hoe groter de buffer, des te meer 
foto’s er achter elkaar genomen kunnen worden 
tot de buffer volloopt. Als dat laatste het geval is 
kunt u niet of nauwelijks meer fotograferen. Een 
snelle geheugenkaart is daardoor ook van groot 
belang. Immers, hoe sneller de beelden kunnen 
worden weggeschreven, des te eerder de buffer 
weer leeg genoeg is om verder te fotograferen.

Binnen of buiten
Het kan allesbepalend zijn of de actie zich binnen 
of buiten afspeelt. Buiten is het vooral van belang 
om een goede positie uit te kiezen, zowel voor het 
onderwerp als de zon. Het heeft de voorkeur om 
de zon in de rug of van opzij te hebben. Een 
polarisatiefilter is ook een plus, omdat deze 
schitteringen wegneemt (ook op het wegdek) en 
de lucht verfraait.

Binnen is het instellen van de witbalans een 
noodzakelijk kwaad omdat er zeer waarschijnlijk 
met kunstlicht wordt gewerkt. Maak eerst een paar 
testopnamen; dit scheelt veel werk achteraf. 
Mocht u ooit in een zwembad gaan fotograferen, 

Voor dit soort actiemomenten is een snelle sluitertijd crucial.

Overigens kan beweging soms ook mooi zijn (100 
mm, f9, 1/100e sec., ISO 250).
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Door kunstlicht leidden de 
onnatuurlijke kleuren op de 
achtergrond (groen) en het 
gezicht (paars) erg af van het 
portret. Door de foto om te zetten 
naar zwart-wit is dit probleem 
verleden tijd. Alleen de weerspie-
geling van de kleuren in de bril is 
behouden gebleven door deze 
apart te selecteren. Ook is er een 
uitsnede gemaakt ten opzichte 
van het origineel. (Op de foto: Jeff 
Scott Soto.)
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rechte lijnen respectievelijk naar buiten of naar 
binnen afwijken (en dus niet meer recht zijn). Deze 
vertekening is te corrigeren via beeldbewer-
kingsoftware, maar een lens zonder dergelijke 

vertekeningen kan flink wat bewerkingstijd 
besparen.

4. Vignettering
Met name bij groothoekzoomlenzen is vignettering 
een bekend probleem. Aan de uiteinden zijn dan 
donkere randen te zien. Deze verdwijnen naarmate 
het diafragma wordt verkleind. Veel lenzen hebben 
er, al dan niet in beperkte mate, last van. Vignet-
tering kan ook van toegevoegde waarde zijn voor 

Soorten en maten
Lenzen zijn onder te verdelen in drie klassen.
p Budget: tot 250 euro.
p Middenklasse: tot 800 euro.
p Professioneel: vanaf 800 euro.

Er zijn verschillende soorten lenzen:
p groothoek
p fisheye
p prime
p tele
p macro
p superzooms
p voorzetlenzen en converters

De merken die (D-)SLR-lenzen produceren zijn:
p Canon
p Cosina
p Leica (Panasonic)
p Sony/Minolta/Konica Minolta
p Nikon
p Pentax
p Schneider-Kreuznach (Samsung)
p Samyang
p Sigma
p Tamron
p Tokina
p Vivitar
p Voigtlander
p Zuiko (Olympus)
p Zeiss

Boven tonvormige en onder kussenvormige verteke-
ning. Het eerste doet zich voor in de groothoekstand 
en het tweede vanaf circa 50 mm tot tele. De mate 
van vervorming verschilt per lens.

Vignettering, oftewel donkere hoeken (vooral op volle 
opening van het diafragma).
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35 mm-equivalent 17

A
actie 129
afstandsbediening 105, 226
anti-stof functie 214
APS-C 198
APS, zie vergrotingsfactor 11
architectuur 132
astrofotografie 105
autofocus 15, 59

AI focus 59
one-shot 59
servo 59

autofocuspunten 60
autofocussensoren 44
auto-ISO 37, 63
automatische stand 55
automatische witbalans,  

zie witbalans 63
Av-stand 58

B
banding 63, 68
batterij 223
beeldbewerking 139
beeldbewerkingsoftware 63
beeldchip, zie sensor 21
beeldruis, zie ruis 36
beeldstabilisatie 44, 204
beeldverhouding 33
belichting 140
belichtingscompensatie 68
belichtingsstap 68
bewegingsonscherpte 93, 135
blending 71, 84
bloemen 124
bouwkwaliteit 198
bracketing 69, 71
brandpuntsafstand 202
buffer 31
Bulb 58, 105

C
Camera Raw 66, 178

belichting 178
camerakalibratie 
contrast 180
helderheid 180
herstel 179
histogram 182
jpeg-bestanden 
kleurtemperatuur 178
levendig 180
lichtopvulling 179
rechttrekken 
retoucheren 
ruisreductie 182
schaduwen 179
scherpte 182
verzadiging 180
zwarte tinten 179

CCD 41
CFast 33
CMOS 41
CompactFlash 32
compositie 110

lijnenspel 93
rule of thirds  90
voorgrond-achtergrond 95

compressie 38, 65, 224
contrast 198
contrastdetectie 44
converter 209
corrigeren 140
crop 47, 198

D
dark-frame 107
depth-of-field 11, 46, 65
diafragma 29, 126
dierentuin 116
digitale doka 139
digitale zoom 35
diode 41
doezelaar 160, 162
doordrukken 158

235
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dpi 23
draadloos flitsen, zie triggerset 229
duiken 117
dwarsdoorsnede 44
dynamisch bereik 11

E
EVF 12
EVIL-camera 48
EV, zie belichtingscompensatie 68
EXIF 24
expose to the right 68
externe flitser 62

F
filmen 187

autofocus 189
scherptediepte 189

filter 87
polarisatiefilter 225, 230
slimlinefilter 225
uv-filter 225

fisheye, zie lens 201
flashgeheugen 31
flitsen 61
flitser 223
fotoprinter 229
fototas 228
fullframe 198
fulltime manual focus 16

G
geheugen 227
gezichtsherkenning 38
gps 39, 53, 230
Gps 39
groothoek 16
groothoeklens 199

H
handmatige belichting, zie M-stand 58
harde schaduw 62
HDR 71, 77
High Dynamic Range, zie HDR 77

high sync 62
histogram 13, 67, 77
hoekzoeker 227
horizon rechttrekken 146
houding 14
huidskleur aanpassen 144
huisdieren 116
hybride camera 48

I
imagetank 223
indirect flitsen 61, 62
insecten 123
interieur 137
invulflits 61, 110
ISO 36, 63, 78, 151, 204

J
jpeg 37, 66
jpg, zie jpeg 37

K
kaartlezer 224, 226
Kelvin 178
kinderen 111
kleurruis, zie ruis 153
kleurtemperatuur 63, 148
kleurverzadiging 142
kloonstempel 157
knipperdetectie 38
kunstlicht 74

L
laag 164
lachdetectie 39
lagen 164
lamellen 44
landschappen 56
lange sluitertijd 104
lcd-beschermer 227
lcd-scherm 11, 66
lens

3D 208
bouwkwaliteit 195
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fisheye 201
groothoek 199
lichtsterkte 195
macro 205
prime 202
scherpte 195
snelheid 198
soft 196
tele 203
vertekening 195
vignettering 195
voorzetlens en converter 209
zoombereik 195

lenscorrectie 155
lensopening, zie diafragma 29
lens wisselen 15
licht 110
lichtgevoeligheid, zie ISO 36
lichtmeting 59

meervlaksmeting 59
spotmeting 59

lichtsterkte 196
Lightroom 182
live view 13
lossless compressie 37, 65
lossy 65

M
M-stand 58
M42-lens 189
macro 205
macroflitser 120
macrolens 205
macrostand 57
magnetische lasso 162
megapixel 21
microlens 21
monopod 225

N
nachtfotografie 56, 134
nachtstand 113
ND-filter 103
neutral density-filter 103

O
OLED 53
omgekeerde lens 121
onderbelichting 68, 150
onderwaterbehuizing 117
Onscherp masker, zie verscherpen 144, 146
Opnieuw samenstellen 163
overbelichting 68, 151
overlappend fotograferen 86

P
P-stand 58
panorama 83
panoramasoftware 85
perspectief correctie 154
piepschuim 126
planten 124
polarisatiefilter, zie filter 230
pola, zie filter 230
portretstand 56
portretten 108
poseren 109
prime 202
prismahuis 44
productfotografie 126
programmastanden 55
psd 166

R
raw 37, 65, 127, 176, 177
rechttrekken 146
resolutie 37
retoucheerpenseel 156, 157
retoucheren 156
rode ogen 62, 151
ruis 151
ruisreductie 151
rule of the thirds, zie regel van derden 90

S
S-stand 58
schaduwen 179
schemering 74, 113
scherpstellen 15
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scherpstelpunt 16, 45
scherptediepte 46, 91, 103, 203
selecteren 159, 161
selectiepenseel 160
sensor 21, 41, 63
sensor cleaning 214
sensorreiniging 213
sensor shift 45
sluitertijd 23, 68
sneeuw 103
spiegel 44
spin 122
sport 129
sportstand 57
spotten 115
statief 84, 86, 225
sterrenhemel 104, 105
stitching 84
stof 15, 29, 128

op de sensor 213
stop 31, 68
studioflitser 126
superzoom 117, 207
sweetpoint 202

T
teleconverter 121
telelens 17, 203
temperatuur, zie kleurtemperatuur 178
tiff 66, 166
toverstaf 161
triggerset 229
trilling 203
tussenringen 121, 228
Tv-stand, zie S-stand 58

U
uitsnede 153
uitsnijden 146
uv-filter, zie filter 225

V
vector 164
vergrotingsfactor 46
verscherpen 144
vertekening 97, 134, 196
verticale grip 226
vervagen 161
videoformaat 187
vignettering 29, 195, 197, 210
vliegtuig 107
voorzetlens 209
vrijstaand maken 161

W
warmteblokjes 108
waterpas 229
weersbestendig 50
wifi 39, 52
witbalans 63, 86

Z
zoeker 11
zonlicht 99
zoomen 15
zwart-wit 159
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