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Ronald Lubbers IJsselMedia
- geboren 1967 Lichtenvoorde 
- muziek maken vanaf 1978 
- PersoneelsManager 1992-2005 
- Zelfstandig vanaf 2005 (Muziekfabriek Giesbeek) 
- Video, photoshop vanaf 2005 
- Vanaf 2011 fotografie 
- Vanaf 2013 IJsselMedia 
- Cursussen/lezingen vanaf 2014 
- Fotowerken verkoop vanaf 2015 
- Exposeren vanaf 2017 
- Autodidact. YouTube en zelf doen

met fotograaf Frans Lanting (2015) foto Umberto Tan
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Doel van de cursus

- Plezier hebben (of terugkrijgen) in fotografie 
- Mooie beelden maken met je DSLR/systeemcamera 
- Begrip van je camera 
- Foto’s maken, bekijken en leren  
- Leren kijken (in focale lengtes) 
- Beïnvloeden van licht 
- fotoselectie- en bewerking 
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het geheim van de goede foto

1. Sterke compositie 
2. Spannend licht 
3. Verhaal/emotie

1. Sterke lijnen, curves. Het oog wordt in het beeld getrokken. 
2. Er gebeurt iets spannends met licht. Schaduwen, licht van achteren.  
3. De foto vertelt een verhaal of roept een emotie op.
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Regel van derden
gulden snede
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Verschil amateur-prof

- goedkopere crop camera 
- automatische stand 
- intuïtief in aanpak 
- omstandigheden ‘as is’ 
- toeschouwer 
- alles laten zien 
- niet bewerken 

- duurdere full frame camera 
- Av, Tv of M stand 
- alles plannen 
- licht beïnvloeden 
- regisseur 
- alleen de beste foto’s laten zien 
- foto’s maximaal bewerken 
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1. De camera

- soort camera = soort sensor 
- filmrol is nu sensor 
- 35 mm film 
- full-frame 
- crop-sensor 
- voor- en nadelen sensor-type 
- grote pixel & lichtgevoeligheid 
- sensor & lens 

1. De camera
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De sensor

fullframe crop

1. De camera
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1. De sensor
1. De camera



10

2. Spiegelreflex (DSLR)

- spiegelreflex vs meetzoeker 
- door de lens kijken (OVF) via sensor (EVF) 
- bij afdrukken beweegt de spiegel en de sluiter 
- diafragma zit in de lens 
- sluiter zit in de body 
- ‘live view’ (EVF) 

DSLR is Digital Single Lens Reflex 

1. De camera
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3. Systeem camera

- Nieuwe camera’s 
- kleiner en lichter 
- andere vatting grotere diafragma’s 
- veel meer scherpstelpunten 
- beter focussen met prime lenzen 
- geen optisch beeld (EVF) 
- batterij sneller leeg 

1. De camera
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camera van binnen
1. De camera
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bedienings elementen camera
- ISO  
- Diafragma 
- Sluitertijd 
- Witbalans 
- Focus en focuspunten 
- Lichtmeting 
- Belichtings compensatie (EV) 

- Single shot, burst 
- Self timer 
- Histogram zebrafunctie 
- DOF lock 

Waar zit dit op je camera?

1. De camera
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2. De lens
- van glas, ‘breking’ van licht 
- de bril van de camera 
- Diafragma 
- Focale lengte 
- soorten lenzen, van groothoek tot superzoom 
- wanneer welke focale lengte? 
- Focussen 
- lenzen met stabilisatie 

16 mm is groothoek  200 mm is superzoom 

2. De lens
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Focussen

- zonder focus geen foto!! 
- Autofocus (AF) of Manuele focus (MF) 
- compositie met focus 
- focuspunten kiezen, focus en sleep 
- focus en diafragma 
- focus en focale lengte 
- scherptediepte veld 
- focus en lichtmeting, belichtingscompensatie 
- afstand tov onderwerp en achtergrond 

2. De lens
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Focussen
2. De lens
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Focussen
2. De lens
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Diafragma

- grootte van de lensopening 
- iris van de lens 
- bij groot diafragma klein scherpteveld 
- bij klein diafragma groot scherpteveld 
- je kijkt met max diafragma 
- Vignettering, rand-onscherpte en abberatie 

oefening: maak een foto met een groot/klein 
diafragma 

2. De lens
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Diafragma
2. De lens
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Diafragma
2. De lens
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Focale lengte

- prime, vast brandpunt, 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm 
- standaardzoom 18-55, 18-70 
- tele zoomlenzen 70-200, 400 mm 
- makro-lenzen 50 mm, 60 mm 80 mm 
- groothoek, fish-eye, 12-17 mm 
- tilt-shift lenzen 
- hoe kleiner bereik, hoe scherper de lens 
- effect van kleine focale lengte 
- effect van grote focale lengte 
- portretten maken. vanaf 80 mm 
- tonvorming, vignettering, beeldcompressie. 

2. De lens
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Focale lengte
2. De lens
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Focale lengte
2. De lens
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3. belichting

- ISO lichtgevoeligheid van film/sensor 
- standaard ISO 100 tot ISO 6400 
- soorten lichtmeting 
- auto belichting, halfautomatische en manuele belichting 
- belichting = ’S’ sluitertijd - ‘A’ diafragma - ISO 
- Diafragma prioriteit (A) 
- Sluitertijd prioriteit (S) 
- Relatie sluitertijd - diafragma - ISO 

3. belichting
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lichtmeting
3. belichting
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sluitertijd

- tijd die sluiter open staat 
- hoe langer hoe lichter 
- sluitertijd is 1/S  
- dus 30 op je camera is 1/30 sec 
- 1/1000, 1/500, 1/30, 1/15 

3. belichting
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sluitertijd

- focale lengte = langst mogelijk sluitertijd 
- hoe meer ingezoomd hoe korter de sluitertijd 

dus 100 mm is max 1/100 (1/125 enz) 

- uit de hand lange sluitertijd bij een groothoeklens 

- beweging mensen 1/60 
- doortekening donkere stukken 
- stabilisatie van de lens dan langere sluitertijd mogelijk 

3. belichting
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Diagram belichting

ISO

DiafragmaSluitertijd

1/10

ISO100

ISO800

F22

F4

1/1000

3. belichting
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Diagram belichting

ISO

DiafragmaSluitertijd

HQ

ruis

weinig 
scherpte

veel scherpte
scherp

bewegings 
onscherpte

3. belichting
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Histogram
- spectrum van licht 
- schaduwen, middentonen, hoge lichten 
- histogram toont hoeveelheid in deze gebieden 
- RGB kleuren 
- lezen van een foto 
- wanneer data verloren gaat 
- beter onder- dan overbelichten

3. belichting



31

Histogram

donker lichtkleuren

shadows midtones highlights

3. belichting
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4. foto’s maken (1)
- keuze licht programma ‘A’ of ’S’ of ‘M’ 
- instellen diafragma of sluitertijd 
- witbalans auto of andere stand (sneeuw) 
- houding 
- kijken focussen, regisseren 
- belichting compensatie  
- afdrukken 
- bekijken foto en histogram 
- foto nog beter maken 
- standpunt veranderen
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4. foto’s maken (2)

- normaal gesproken programma ‘A’ 
- je kiest diafragma, ISO op auto 
- sluitertijd volgt daaruit 
- bij beweging S (of T) programma 
- ISO op auto en diafragma volgt daaruit 
- Bij veel licht beter naar M stand en ISO op 100
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4. foto’s maken (3)
- geduld hebben, wachten op moment 
- dingen arrangeren, bijv tak anders leggen 
- wachten op goed licht 
- foto’s blijven maken 
- andere lens proberen? 
- aanwijzingen geven 
- één ding tegelijk veranderen 
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5. licht
- elke foto heeft lichte en donkere gedeeltes 
- punt met meeste contrast 
- hoe ziet de foto er in zwart/wit uit ? 
- zwart/wit kijken 
- wat is pad van het oog? 
- texturen, patronen 
- hoeveel details laten zien? 
- waar komt het licht vandaan? 

- gebruik je histogram !!!!

5. licht
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Kleuren
- de kleuren op de sensor 
- signaalkleuren 
- gradients overloop gebieden 
- invloed van witbalans 
- huidskleur 
- moeilijke en makkelijke kleuren 
- doortekening in donkere gebieden 

- gebruik je histogram !!!! 

5. licht
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Licht
- volle zon is kleine lichtbron 
- daglicht is 5500 K, halogeen ca 2800 K 
- bewolkte lucht = zacht licht 
- grootte lichtbron tov onderwerp 
- wees je bewust van de positie van de zon 
- zon recht op onderwerp is meestal minder mooi 
- over linker of rechterschouder 
- indirect licht van oa muren, grond 
- driepunts verlichting 

5. licht
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reflectie en diffussie
- het reflecteren of diffuus maken van licht 
- onder een boom, schaduw van gebouw 
- indirect licht van lucht, muren, grond/gras 
- reflectie gebruiken, muur, water 
- hulpmiddelen lampen, paraplu, wit board 
- flitslampen 
- bewolkt weer 
- spiegeling in water

5. licht
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drie punts verlichting
- Keylight is hoofdlicht, links of rechts 
- Fill light vult schaduwen in 
- Backlight haalt onderwerp los van achtergrond 

5. licht
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6. Compositie

een goede compositie heeft weinig beeldelementen 

6. Compositie
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Regel van derden
gulden snede

6. Compositie
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Compositie
- arrangeren van beeldcomponenten  
- het oog wordt in de  foto wordt getrokken 
- regel van derden of juist symmetrie 
- hoe minder hoe beter 
- oneven aantallen 
- S vormen 
- negatieve ruimte 
- wat is het pad van het oog 
- westers kijken = van links naar rechts 

3 : 2 2 : 3 1 : 1

16 : 9 5 : 4

6. Compositie
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Vormen en lijnen
- welke lijnen zijn er, waar leiden ze naar toe 
- negatieve ruimte 
- standpunt veranderen 
- versimpelen en weghalen 
- horizontale lijnen geven rust 
- verticale lijnen geven kracht 
- diagonale lijnen geven richting/spanning 
- lijnen naar de hoeken maken beeld ‘kloppend’ 

6. Compositie
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Cropping
- foto bijsnijden 
- 2e kans voor compositie 
- minder pixels 
- vierkant maken 
- panorama foto’s 16:9 
- bij print houdt rekening met afsnijden 
- regel van derden meer benaderen

6. Compositie
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- waar haal je een idee voor een foto 
- laat gevoel spreken niet de techniek 
- zoek alleen een boodschap, de uitvoering komt later 
- lateraal denken, vreemde combi’s 
- zoek inspiratie in de extremen van emotie 
- techniek kan ook startpunt zijn bijv lange sluitertijd techniek 
- thema kiezen

Inspiratie



46

- angst voor de camera, verstijven 
- laat mensen zich prettig voelen en daag uit 
- houding lichaam positie tov camera 
- kaaklijn 
- positie hoofd en kin 
- cropping ledematen 
- welke focale lengte ? + 70 mm voor gezicht 
- driepunts verlichting

mensen fotografen
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- scherptediepte dus klein diafragma 
- horizon recht 
- statief meenemen, ISO laag houden 
- randen van de dag (gouden uur) 
- geduld 
- moeite doen 
- voorgrond object 
- compositie regels 
- lange sluitertijd 
- zon/maan stand, plannen foto 

landschapsfotografie
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beeld en verhaal

- wat wil je vertellen, laten zien 
- het pad van het oog 
- licht en donker, kleuren 
- vormen en lijnen 
- waarom is een foto mooi/goed 
- (onderliggende) compositie 
- emotie 
- dramatiseren of niet 
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Kijken

- interessant object/persoon 
- interessant licht 
- diepte in het beeld (scherptediepte 
- aberraties, afwijkende elementen 
- meer zoomen voor beeld met meer impact 
- Texturen en reflecties. Contrast 
- Ritme in elementen 
- Wat is de beste compositie 
- digitale styling, kleuren verschuiven, zwart/wit 
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Je eigen foto’s terug kijken

- Bekijken in klein formaat 
- Bekijken op groot formaat beeldscherm 
- Welke in een serie valt op 
- Kijk naar je exif data, diafragma sluitertijd  
- Kijken in zwartwit 
- Rating geven, dan op volgorde van rating
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4x Point of View POV, Perspectief

- Vogel perspectief (vanaf hoog punt, drone) 
- Wees het onderwerp POV 
- Oog niveau (normale fotografie) 
- Worm perspectief


