
Bovengenoemde processen zijn de basis van de fotografie: 
Het visualiseren (zien) en het gevisualiseerde registreren 
(vastleggen). Beide komen aan bod in de workshop, maar dit 
document gaat in grote mate over registreren. Op de 
praktijkdag zullen we tijdens het oefenen en verbeteren van 
de hier geleerde registratie steeds aandacht besteden aan 
visualiseren.  
 Visualiseren kan altijd, de hele dag door, bij alles wat 
aan je ogen voorbij gaat. Sommige mensen hebben er aanleg 
voor, anderen moeten het leren. Tijdens het visualiseren 
probeer je te bedenken wát het is dat je aantrekt in hetgeen 
je ziet. Pas als je dat weet kun je dit registreren. 

 Registreren is een meer praktische wetenschap. Het 
is geen aangeboren gave, maar iedereen kan het zich tot op 
hoog niveau eigen maken. Iedereen kent de series 
onverwacht fletse, onscherpe of bewogen foto’s. Je moet je 
camera de baas worden! Niet hij bepaald hoe de foto eruit 
komt te zien, jij, de gene die visualiseerde, moet dat bepalen! 
Als dat is gelukt gaat hij op onuitputtelijke wijze op de meest 
gehoorzame en voorspelbare manier voor je aan het werk. 
Laten we hem temmen, het is niet moeilijk. 

PHOTO WORKSHOP 
G I L E A N P H O T O G R A P H Y

Gefeliciteerd! Deze workshop gaat jouw fotografie en misschien zelfs jouw leven 
een beetje veranderen. Fotografie, “tekenen met licht”, laat je dingen zien die je 
eerder niet zag. Patronen, details en textuur worden zichtbaar en de meest 
alledaagse beelden veranderen in esthetische hoogstandjes. Misschien zie je deze 
schoonheden al, maar lukt het je niet om ze met je camera vast te leggen.

R E G I S T R E R E N

Licht valt van het onderwerp door je 
lens op je sensor welke het uiteindelijke 
beeld als digitale informatie opslaat. De 
hoeveelheid licht die wordt 
geregistreerd door de sensor is 
afhankelijk van drie variabelen die wij in 
de camera kunnen instellen, onthoudt 
ze: 

Sluitertijd - Hoe lang valt het licht op de 
sensor? 

Diafragma - hoe groot is de 
lensopening waardoor het licht naar 
binnen valt?  

ISO waarde (vroeger ASA) - Hoe 
gevoelig is de sensor voor licht? 

Samen beslissen deze variabelen hoe 
goed of slecht belicht de foto is. 
Bovendien (en heel belangrijk om het 
gevisualiseerde te kunnen gaan 
registreren) hebben de ingestelde 
waarden van deze variabelen niet alleen 
invloed op de hoeveelheid licht die 
wordt geregistreerd, maar hebben 
verschillende instellingen ook 
verschillende creatieve eigenschappen. 
Ter verduidelijking: 



SLUITERTIJD (1/8sec, 1/15sec, 1/30sec, 
1/60sec, 1/125sec, 1/200sec, 1/400sec 
etc.) 

Door het indrukken van de ontspan 
knop van je camera valt er gedurende 
een vooraf ingestelde tijd licht op je 
sensor. Meestal varieert deze instelling 
van 1/5000 tot 30 seconden. 
Zoals je begrijpt: Hoe korter de 
sluitertijd hoe minder licht op de sensor. 
Een twee keer zo lange sluitertijd geeft 
twee keer zoveel licht op de sensor. 

Creatieve eigenschap: Lange 
sluitertijden geven een gevoel van 
beweging (denk aan de strepen die de 
autolichten maken op nachtelijke foto’s 
van metropolen). Korte sluitertijden 
kunnen een bewegend onderwerp 
bevriezen (fig. 1). 

Een foto kan onscherp worden door de 
trilling van je handen, het verkortten van 
de sluitertijd kan dit voorkomen: Hoe 
langer de brandpuntsafstand van je lens 
(groothoeklens (bv 18mm) maar 
telelens (200mm)) hoe korter de 
sluitertijd moet zijn voor een 
onbewogen foto. De vuistregel is: 
sluitertijd = 1/brandpuntsafstand. Dus 
minimaal 1/400 sec voor een 
supertelefotolens van 400mm, maar 
minimaal 1/50 sec voor een portretlens 
van 50mm. 

DIAFRAGMA (f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, 
f/8, f/11, f/16 etc.)  
Diafragma (engels= aperture) staat voor 
de grootte van de opening van de lens 
waar het licht doorheen valt. Elke lens 
heeft een maximaal diafragma (dit staat 
op de voorring van je lens, vooraf 
gegaan door de letter “f” (kijk maar)). 
Dit is dus de maximale opening van de 
lens. Door de diafragma instellingen 
van je camera aan te passen kun je het 
diafragma kleiner of groter maken. Een 
groot diafragma heeft een kleine f-
waarde (bijvoorbeeld f/2.8), een klein 
diafragma heeft een grote f-waarde 
(bijvoorbeeld f/16). Je kunt je 
voorstellen dat als het diafragma heel 

groot is de sluitertijd korter kan zijn om 
toch evenveel licht op de sensor te 
laten vallen. 

Creatieve eigenschap: Een groot 
diafragma (een kleine f-waarde) geeft 
weinig scherpte-diepte. Scherpte-diepte 
is het vlak waarin de foto scherp is. 
Bekende, mooie portretten hebben vaak 
een ondiep scherptevlak, oftewel weinig 
scherpte-diepte. Ze zijn dus genomen 
met een groot diafragma (bijvoorbeeld 
f/1.8) en isoleren op deze manier het 
onderwerp goed (fig. 2).  

Landschappen waarbij juist zowel de 
stenen in de rivier op de voorgrond als 
de berg op de achtergrond scherp 
moeten zijn worden vaak 
gefotografeerd met een klein diafragma 
(bijvoorbeeld f/16) (fig. 3). 

Lenzen met een groot (maximaal) 
diafragma zijn duur en gaaf, deze 
lenzen worden “snelle lenzen” 
genoemd: “Dude, I gotta have that fast 
lens man, i need it.” 
Behalve de belangrijke eigenschappen 
‘duur’ en ‘gaaf’, kunnen ze door het 
isoleren van het onderwerp en de 
kwaliteit van het “out-of-focus” deel van 

de foto (de Bokeh, onthoudt die term) 
een unieke ‘look’ geven. De Bokeh van 
de foto in figuur 2 is bijvoorbeeld zeer 
aangenaam. De glinsteringen van de 
zon op de strohalmen leiden, ondanks 
dat ze schel zijn, niet af van het portret; 
Het lineaire karakter van de strohalmen 
gaat verloren in de onscherpte. De 
gebruikte lens staat bekend om zijn 
‘zijdezachte Bokeh’. 

ISO WAARDE (ISO100, 200, 400, 800, 
1600, 3200, 6400 etc.) 
De electronische sensor is bezaaid met 
kleine pixels die het licht opvangen. 
Door de ISO waarde aan te passen 
kunnen deze pixels gevoeliger gemaakt 
worden voor licht. Een ISO waarde van 
ISO100 is tamelijk ongevoelig voor 
licht, een ISO waarde van ISO1600 is 
veel (16 x) gevoeliger voor licht. Bij een 
hoge ISO waarde kun je een kortere 
sluitertijd of een kleiner diafragma 
gebruiken. Het nadeel van een hoge 
ISO waarde is dat de zo gevoelig 
ingestelde pixels ruis (Engels: noise) 
gaan afgeven. De foto wordt korrelig of 
sommige pixels tonen zelfs alleen een 
rood of groen puntje in plaats van het 
geregistreerde. 

De duurste camera’s onderscheiden 
zich vaak door extreem weinig ruis bij 
hoge ISO waarden. De ontwikkelingen 
gaan enorm snel. De beste camera’s 
geven nu zelfs een goed resultaat op 
ISO12800. 5 jaar geleden was dat 
misschien ISO800. Het betekend dat je 
tegenwoordig veel meer ruimte hebt 
om een kortere sluitertijd of een kleiner 
diafragma te kiezen. ISO12800 geeft 
16x meer lichtopbrengst dan ISO 800. 
Dit betekent dat je sluitertijd 
bijvoorbeeld in plaats van 1/8 sec 1/125 
kan zijn met evenveel lichtopbrengst. 
Fotograferen zonder flits in het donker 
wordt mogelijk! 
Het is goed om te weten wat de 
bovengrens van jouw camera is: Bij 
welke ISO waarde is de kwaliteit nog 
acceptabel. (ISO800 is een goede 
uitgangswaarde). 

Fig.1 Lange sluitertijd. 6 sec - f/11 - ISO100 - 16mm 

Fig.2 Groot diafragma. 1/2500 sec - f/1.2 - ISO50 - 85mm 

Fig.3 Klein diafragma. 1/200 sec - f/14 - ISO200 - 112mm



STOPs 
Sluitertijd, diafragma en ISO waarde 
beinvloeden met hun instellingen 
allemaal de hoeveelheid 
lichtopbrengst. Maar hoe groot is die 
invloed nou precies? Stel, je veranderd 
diafragma en ISO waarde niet, dan 
geeft een sluitertijd van 1/500 sec een 
2x lichtere foto dan een sluitertijd van 
1/1000 sec. De helft van het licht kan 
maar binnen dringen in de helft van de 
tijd. Het verband is logisch en 
eenvoudig. Een halvering van het licht 
noemen we een vermindering met 1 
STOP. 
Bij de ISO waarde ligt het iets 
ingewikkelder: ISO200 is twee keer zo 
gevoelig voor licht als ISO100, ISO400 
is weer twee keer gevoeliger dan ISO 
200. ISO400 

geeft bij gelijkblijvende sluitertijd en 
diafragma 1 STOP meer lichtopbrengst 
dan ISO200 (en ISO800 weer 1 STOP 
meer dan ISO400) 
De diafragma instelling is nog listiger. 
Het diafragma is de diameter van de 
lensopening als fractie van de 
brandpuntsafstand van deze lens. Dit 
mag je snel vergeten. Het gevolg is wel, 
dat omdat het diafragma-getal (de f-
waarde) een product is van de diameter 
van de lensopening, en een 
verdubbeling van de diameter veel 
meer dan een verdubbeling van het 
oppervlakte van de lensopening geeft, 
f-waarden geen lineair verband hebben 
met de lichtopbrengst. Nogmaals, 
vergeet dit als je wilt. Belangrijk is dat je 
weet: f/1.4 is twee keer zoveel licht als f/

2. f/2 is twee keer zoveel licht als f/2.8. f/
2.8 is twee keer zoveel licht als f/4. Het 
rijtje is alsvolgt: 1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4- 5.6 - 
8 - 11 - 16 - 22. Een diafragma van f/2.8 
laat bij dezelfde sluitertijd en dezelfde 
ISO waarde dus twee keer meer licht 
binnen dan wanneer het diafragma op 
f/4 staat ingesteld. f/2.8 is dus 1 STOP 
lichter dan f/4. Maar let op! f/4 is twee 
STOPs donkerder dan f/2. Een STOP 
verschil is dus steeds een verdubbeling 
van het licht. 2 STOPs verschil is dus 4x 
zoveel licht. 
Treur niet, hieronder volgt het meest 
duidelijke overzicht van de verhouding 
tussen diafragma, sluitertijd en ISO 
waarde. Elke stap is  een STOP. De 
creatieve eigenschappen zijn er zelfs in 
verwerkt!
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Beweging

Pak je camera! De beste manier om 
bovenbeschreven te doorgronden is 
het zelf te ervaren. Hier volgen een 
aantal opdrachten. 

Maak één en dezelfde foto met een 
groot en met een klein diafragma. Tip: 
zet je camera op stand A (of Av), in die 
stand bepaal jij het diafragma. Kijk naar 
de gemaakte foto’s en naar de 
verschillende waarden. Zie je het 
verschil in scherpte diepte, en kun je het 
verschil in sluitertijd begrijpen en 
uitrekenen? Bij het oefenen kan het 
volgende ook opvallen. Hoe kleiner je 
scherpstelafstand (oftewel, hoe 
dichterbij je onderwerp), des te 
onscherper is, bij dezelfde 
diafragmainstelling, je achtergrond. 
Scherpte diepte is dus niet alleen 
afhankelijk van je diafragma, maar ook 

van de scherpstelafstand. Bovendien is 
scherpte diepte afhankelijk van de 
lengte (de brandpuntsafstand), van je 
lens. Vul je met een telelens van 400mm 
(extreme zoom) het hele beeld met het 
hoofd van je onderwerp, dan is de 
achtergrond veel onscherper dan 
wanneer je dit doet met een 50mm lens 
(heb je meerdere lenzen, of een zoom-
lens, dan kun je dit ook testen). 

Zet nu je camera op S, nu bepaal je de 
sluitertijd. Kijk eens bij welke sluitertijd 
je nog een onbewogen foto van een 
stilleven kunt maken. Is dat inderdaad 
ongeveer “1/brandpuntsafstand” (dus 
bij een 50mm lens 1/50 sec)?  
Onhandig genoeg is de 
brandpuntsafstand die op de lens staat 
niet altijd gelijk aan de 
brandpuntsafstand die je ook 

daadwerkelijk effectief gebruikt. De 
aangegeven waarde op de lens (bv. 
15-55mm) is gebaseerd op een sensor 
zo groot als het oude fotorolletje. Alleen 
de duurste digitale cameras hebben 
zo’n grote sensor (genaamd Full Frame 
Camera). De meeste huidige camera’s 
hebben een kleinere sensor en ‘kijken' 
zo dus maar door een deel van de lens. 
Ze maken als het ware een kleinere, dus 
een ingezoomde uitsnede van wat de 
lens ziet. De meeste camera’s zoomen 
1.5 of 2x in. Om de ware 
brandpuntsafstand van je lens op jouw 
specifieke camera te bepalen moet je 
vermenigvuldigen met deze “crop-
factor”. Een 50mm lens is dan ineens 
een 75mm of een 100mm lens. Kijk of je 
kunt achterhalen wat de crop-fqctor van 
jouw camera is.




