
FOTOCLUB PVGE BEST December 8, 2019

TECHNISCH BULLETIN 
STILLEVEN (aangetroffen)

Bestaande situatie 
Het kan zijn dat je ergens een mooie opstelling van voorwerpen tegenkomt, die er om 
vraagt gefotografeerd te worden. Dat kan je overal overkomen, thuis, in een museum of 
elders. Het is dan fijn om te weten hoe je te werk moet gaan om de opnamen tot een 
succes te maken. 
Natuurlijk kan en mag je niets aan de opstelling veranderen, je moet het dus doen met je 
eigen creativiteit en technische vaardigheden bij het instellen van je camera. 

• Bekijk op je gemak wat het beste standpunt is om de foto te maken. 
• Let op de compositie; beeldvlak vulling, lijnenspel, kleurgebruik etc. 
• Gebruik de automatische witbalans of kies bewust voor een andere instelling; zon, 

schaduw, bewolkt, kunstlicht etc.  
• Gebruik een klein diafragma, groot getal, voor veel scherptediepte. 
• Gebruik een groot diafragma, klein getal, voor korte scherptediepte en mooie bokeh. 
• Let goed op waarop de camera scherp stelt, gebruik eventueel het centrale meetveld. 
• Meestal heb je op dat moment geen statief bij je, let op de sluitertijd, probeer een steun 

te vinden of verhoog de ISO-waarde. 
• Ken je camera om te weten welke sluitertijd bij welke brandpuntsafstand nog een 

scherpe foto geeft. Er is een regel die zegt 1 gedeeld door de brandpuntsafstand in 
mm. Voorbeeld: bij een lens van 50 mm is dat 1/50 seconde. 

• Bij gebruik van beeldstabilisatie in camera of lens kan de sluitertijd vaak veel langer 
zijn, dat moet je vooraf uit proberen. 

• Let op het histogram, waak voor overbelichting, want overbelichtte hoge lichten zijn 
met geen enkel foto bewerkingsprogramma te herstellen, ook niet in RAW. 

• Maak veel opnamen met verschillende sluitertijden, diafragma’s, belichtingscorrecties, 
ISO-waarden en standpunten. Zoek daar later de beste van uit. 
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