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TECHNISCH BULLETIN 
STILLEVEN (eigen opstelling)

Het stilleven is een van de meest voorkomende 
methoden om reclame te maken voor een product.  
Dit gebeurd meestal in professionele studio’s door 
vakmensen. 
Maar ook wij, amateurs, kunnen prachtige resultaten 
bereiken met de beperkte middelen die we hebben.  
Neem de tijd om alles op je gemak op te bouwen, te 
bekijken en te fotograferen. 
Neem veel foto’s met verschillende instellingen van 
sluitertijd, diafragma, standpunten, belichting, 
opstellingen etc. 
Zoek daarna op de computer de beste opname uit. 
Je kan veel leren over het maken van een stilleven 
door aandachtig naar reclame’s in tijdschriften en 
folders te kijken. 

Praktijk voorbeeld: 
• Bedenk vooraf hoe het stilleven er uit moet komen te zien, en werk daar naar toe. 
• Begin met het zoeken naar een goede plaats voor de opstelling, bijvoorbeeld vlak bij 

een raam (op het noorden) voor mooie diffuse belichting, indien nodig aangevuld met 
hulplichtbronnen, flits, halogeen-/led-lampje, zaklantaarn etc. 

• Kies een onder-/achtergrond die bij het hoofdonderwerp past. 
• Begin met het plaatsen van het hoofdonderwerp, denk aan compositie richtlijnen. 
• Plaats overige attributen, waar en wanneer nodig. 
• Let op aansnijdingen/overlappingen die het beeld kunnen verstoren. 
• Plaats de camera op statief, schakel de beeldstabilisatie uit, gebruik een afstand 

bediening of de zelfontspanner om trillingen te voorkomen. 
• Bekijk de opstelling door de lens, corrigeer onderdelen en of het camera standpunt. 
• Hoe is het licht, zijn er (te) donkere schaduwen of (te) felle hooglichten. 
• Heeft het hoofdonderwerp voldoende licht om er uit te springen. 
• Stel de camera in op diafragma-voorkeur (A-stand), de camera kiest zelf de sluitertijd. 
• Gebruik indien mogelijk de handmatige scherpstelling van de lens. 
• Gebruik een klein diafragma (groot getal) voor grote scherptediepte, maar niet het 

allerkleinste diafragma omdat dan de lens-scherpte weer afneemt. 
• Gebruik een groot diafragma (klein getal) en leg de focus op het hoofdonderwerp om 

daar de aandacht op te vestigen. 
• Stel de ISO-waarde op de laagste stand voor de beste kwaliteit foto. 
• Maak foto’s, beoordeel de belichting aan de hand van het histogram. 
• Corrigeer indien nodig de belichting plus of min. 
• Fine-tune het geheel en maak de foto die je in gedachten had. 
•

GEBRUIK JE EIGEN CREATIVITEIT OM ER IETS MOOIS VAN TE MAKEN! 
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