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Het maken van een foto is een technisch ingewikkeld 
proces, dat we gelukkig voor een groot deel kunnen 
overlaten aan de moderne digitale camera.  
In de camera zit een minicomputer die is 
geprogrammeerd om de meeste onderwerpen goed tot 
behoorlijk op te nemen.  
De camera kan echter niet denken, en weet ook niet wat 
jij, als fotograaf wilt opnemen.  
De camera maakt gebruik van overeenkomende 
voorbeelden, die in het geheugen zijn opgeslagen, 

waarna automatisch zo goed mogelijke correcties worden aangebracht.  
Voor de meeste opnamen is dat voldoende. Lekker je camera op Automaat of de P-stand 
zetten en fotograferen (in JPG). Houdt wel het histogram in de gaten, voorkom over 
belichting. Kijk vooral naar de rechterkant van het histogram, dat zijn de hoge lichten. 

NADENKEN 
Wil je het uiterste uit je camera halen dan zal je toch vooraf moeten nadenken over de te 
maken foto, zoals: 
• probeer in gedachten een beeld te vormen van wat je van de foto verwacht. 
• in JPG of RAW opnemen, wil of kan ik de opname op de computer optimaliseren om 

het gewenste resultaat te verkrijgen. 
• hoe is de lichtval en wat voor soort licht is het: direct of indirect, hard of zacht. 
• wat is de kleur van het licht, daglicht of kunstlicht, zonlicht of schaduw etc.. 
• komt het licht van voren, is het zijlicht of komt het van achteren. 
• is er genoeg bestaand licht of is aanvullend licht nodig, kunstlicht of flitslicht. 
• is een reflectiescherm nodig om donkere partijen op te lichten. 
• is het onderwerp of de achtergrond licht of donker, en hoe wil ik het uitbeelden. 
• ruimer (+) of krapper (-) belichten om het gewenste resultaat te verkrijgen (histogram). 
• veel of weinig scherptediepte (diafragma). 
• beweegt het onderwerp of staat het stil. 
• wil ik een beweging stoppen of juist laten zien (sluitertijd). 
• kan de gevoeligheid op automatische ISO staan of bepaal ik het zelf (ISO-waarde). 
• mag er een grove korrel te zien zijn of moet het zo gaaf mogelijk, hoge of lage ISO-

waarde. 
• mag de camera bepalen welk deel van de foto scherp wordt, matrixmeting of centraal-

meetveld, automatisch of handmatig scherpstellen (indien mogelijk). 
• statief nodig of kan het goed uit de hand (beeldstabilisatie uitschakelen bij gebruik van 

statief). 
• etc. 

NIKS  MOET, ALLES MAG, HET IS JE EIGEN KEUZE 

Wim de Pijper �1
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