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Inhoud 



Introductie 



 17:00 - 18:00      Gratis maaltijd aanwezigen 

 18:00 - 19:00      Fotografie basics (Ektor Tsolodimos) 

 19:00 - 19:30      Compositie (Inge van Beekum) 

 19.30 - 20.30      Smartphone fotografie (Gino van de Staay) 

 

Programma 



 Er is veel animo (blijkt uit inschrijvingen) 

 Veel vragen over fotografie 

 Luchtiger onderwerp 

 

Waarom deze sessie? 



 Ektor Tsolodimos 

 SEO Specialist @ BMI 

 Ondernemer @ Marketing Lynx 

 (Bedrijfs)fotograaf 

 Marketing consultant & trainer 

 Website “ontwikkelaar” (soort van) 

 Docent @ Fontys in Tilburg 

 Nog wat andere dingen 

Wie ben ik? 



 Geen fotografie opleiding  

 Sinds 3/4 jaar “bezig” 

 Sinds 1,5 jaar serieus met DSLR 

 Canon-kamp (5DMKIII & 7DMKII) 

 Stijl: alles, maar liefst natuur/avontuur/reizen 

 Ambitie: alles kunnen (soort van een beetje) 

 

Fotografie CV 



Portfolio 
“A picture is worth a thousand words” 



























Belichting: schieten in de 
M-stand van je camera 



 Fotografie is een creatief proces: bepaal zelf het resultaat 

 Sluitertijd: wel/niet bevriezen van beweging? 

 Diafragma: wel/geen scherpe voor- & achtergrond? 

 ISO: streef naar een zo laag mogelijke waarde 

 

 Je haalt anders nooit de maximale kwaliteit uit je camera 

 Vaak wil bijvoorbeeld je zelf juist over- of onderbelichten 

 

Waarom niet automatisch? 



 



 …als een autocoureur die niet zelf schakelt maar alleen stuurt. 

 …als een drag & drop webbouwer die geen HTML kan. 

 …als een SEA Specialist die AdWords Express inzet. 

 …chef-kok die magnetron maaltijden bereid.  

 

Een fotograaf die op AUTO schiet is… 



 Alles, maar het meest interessant is: 

 Sluitertijd 

 Diafragma 

 ISO-waarde 

 

 

Wat kun je zelf bepalen in M-mode? 



Sluitertijd 



 “De tijdsduur dat beschrijft hoe lang de sensor wordt 

blootgesteld aan het licht.” 

 

 Aangeduid in seconden, of delen ervan: 

 5 “  = 5 seconden 

 0 “ 5  = 0,5 seconde 

 5   = 1/5 seconde 

 200  = 1/200 seconde (etc. etc.) 

 

 

Sluitertijd (Engels: shutter speed) 



 Meer of minder licht doorlaten naar de sensor 

 Beweging laten zien (lange sluitertijd) 

 Beweging bevriezen (korte sluitertijd) 

 

Wat kun je er mee? 



 Meer of minder licht op de sensor laten vallen 

 Beweging laten zien (lange sluitertijd) 

 Beweging bevriezen (korte sluitertijd) 

 

Wat kun je er mee? 



 



 



 



 



 



 Welk effect wil je bereiken? Bevriezen of niet? 

 Over het algemeen de sluitertijd die “nét genoeg” is 

 Anders moet je gaan compenseren met ISO (=meer ruis) 

 

Welke sluitertijd gebruiken? 



 Landschapsfotografie nacht   Ongeveer 15” (sec.) 

 Landschapsfotografie zonsondergang  Ongeveer 1” (sec.) 

 Landschapsfotografie overdag   Ongeveer 1/10   

 Portretfotografie    Ongeveer 1/100 

 Algemeen     Ongeveer 1/200 

 Actie      Ongeveer 1/1000  

 Extreme actie     Ongeveer 1/4000 

 

 

 

Sluitertijd bij bepaalde situaties 



 Sluitertijd laten aansluiten bij brandpuntafstand (aantal mm) 

 200mm  gebruik dan een sluitertijd van minimaal 1/200 

 Crop-factor begrijpen 

 Simpel gezegd: doe aantal mm ook x1,5 

 In dat geval: bij 200mm  1/320 of 1/400 

 Beeldstabilisatie op lens (IS, VC, VR) – soms ook body 

 Daarmee voorkom je beweging van de fotograaf 

 Ongeveer 2-4x “langere” sluitertijden – helpt niet tegen andere beweging 

 

 

Vuistregels m.b.t sluitertijd 



Diafragma 



 “De opening van de lens waarmee meer of minder licht kan 

worden doorgelaten.” 

 

 Aangeduid met een diafragmagetal, zoals: 

 f/2.8 

 f/4.0 

 f/5.6 

 f/8.0 

Diafragma (Engels: aperture) 



 Meer of minder licht doorlaten naar de sensor 

 Meer of minder scherpte-diepte laten zien 

 Lager f-getal? Minder scherptediepte (dus meer out of focus) 

 Hoger f-getal? Meer scherptediepte (dus meer in focus) 

 

 Bonus: het verbeterd doorgaans ook de optische prestaties 

 “Dichtdraaien” maakt de foto scherper, minder vignetting & CA 

Wat kun je er mee? 



 



 Misconceptie: wil je lang niet altijd 

 Wanneer wel? Bij portretten zeer gebruikelijk (f/2.8 of lager) 

 Wanneer niet? Bij landschappen wil je álles in focus hebben (f/8 of hoger) 

 Vaak oogt het wel creatief of “professioneel” (maar ook cliché) 

 Belangrijkste functie: nadruk leggen & afleiding wegnemen 

(isoleren van hoofdonderwerp) 

 

Waarom willen we alles out of focus? 



 



 



 Combinatie van 3 factoren: 

 Afstand tot het voorwerp & achtergrond 

 Brandpuntafstand (aantal mm): hoe meer hoe beter 

 F-stop op je lens (max. diafragmaopening): hoe lager hoe beter 

 Het best te begrijpen door er zelf mee aan de slag te gaan 

1. Stel de laagst mogelijke diafragma opening in 

2. Zoom zo ver mogelijk in (bijv. 55, 135, 200 of 300 mm) 

3. Zet je voorwerp dichtbij en zorg dat de achtergrond verder weg is 

 

Achtergrond “out of focus” krijgen 



ISO 



 “De ISO-waarde is de lichtgevoeligheid  van de sensor (alleen 

betrekking tot jouw camera dus).“ 

 

 Aangeduid met ISO-waarden: 

 100 (meestal laagste, base-ISO) 

 200 

 400 

 800+ 

ISO (Engels: ISO) 



 De sensor meer- of minder gevoelig maken voor licht 

 Lagere ISO – weinig tot geen ruis 

 Hogere ISO – meer tot (onacceptabel) veel ruis 

 Doet dus niets met de “perceptie”, puur beeldkwaliteit 

Wat kun je er mee? 



 Wat is acceptabel? Dat hangt af van jouw eisen: 

 Hoe perfectionistisch ben je? 

 Facebook gebruik? Zie je niet snel.. 

 Hoe goed presteert jouw body? Test zelf! 

 

 Hoe dan ook: je moet streven naar een zo laag mogelijke ISO 

 Máár: ga daardoor niet je foto’s onderbelichten:  

 Achteraf “oplichten” in Lightroom/Photoshop zorgt voor meer ruis dan in 

de camera “oplichten” met meer ISO! 

ISO-kwaliteit inschatten 



 ISO 100  vrijwel altijd optimale kwaliteit zonder ruis (base ISO) 

 ISO 200-1600  kwaliteit meestal prima te doen, zie je weinig van 

 ISO 1600-3200 kwaliteit duidelijk minder, meestal het maximale wat 

   je wilt gebruiken op “betaalbare” camera’s 

 ISO 3200+:   kwaliteit wordt vaak te slecht, liever te ontwijken,  

   tenzij je een full-frame camera bezig (>€1.500) 

ISO-kwaliteit vuistregels (APS-C) 



Voorbeeld ISO-ruis 

 



 



Terugkoppeling 



 



 Allereerst: stap definitief uit de AUTO-mode, oefenen is key! 

 Maak fouten, maar geef niet op en snap wat er niet goed ging 

 Evalueer je foto’s goed op de computer: vaak zie je dan pas 

onscherpte (bijv. bewegingsonscherpte door een te lage 

sluitertijd of foto’s die structureel over- of onderbelicht zijn) 

 

Dus, wat moet ik nu doen? 



 Zet je diafragma vast op de laagst mogelijke waarde 

 Zet je sluitertijd bij wat “gepast” is en/of waar je mee “wegkomt” 

 Compenseer de rest met ISO (Auto-ISO bestaat binnen M-mode) 

 

 

Om je op weg te helpen 



 Iedere camera heeft een “metering” functie om de “perfecte” 

belichting (exposure) te bepalen 

 In de regel wil je dat het pijltje in het midden staat 

 Er bestaan ook verschillende modes hiervoor 

 

Hulp van je camera gebruiken 

Onderbelicht    Perfect belicht     Overbelicht 



 Moet je begrijpen wat “stops” zijn 

 Een “stop” licht is een verdubbeling of halvering van het “licht” 

 Met een 2x langere sluitertijd verdubbel je dus het licht (1/100  1/50) 

 Is dus één stop meer lichtopbrengst 

 Met een 2x kortere sluitertijd halveer je dus het licht (1/100  1/200) 

 Is dus één stop minder lichtopbrengst 

 Hetzelfde geldt voor ISO (200400 is dus één stop meer, 200100 is 

dus één stop minder lichtopbrengst. 

 Bij diafragma loopt het niet lineair, duurt langer om te begrijpen/leren 

 

 

 

Maar om metering te begrijpen… 



 Stel je hebt de volgende belichting: 

 Diafragma: f/2.8 

 Sluitertijd: 1/200 

 ISO: 200 

 

 Wat kun je doen voor 1 stop minder licht? 

 Optie 1: ISO 1x halveren: 200  100 

 Optie 2: Sluitertijd 1x “verkorten”: 1/200  1/400 

 Optie 3: Diafragma 1x meer “dichtdraaien”: f/2.8  f/4.0 

 

 

Voorbeeld 1: 



 Stel je hebt de volgende belichting: 

 Diafragma: f/2.8 

 Sluitertijd: 1/400 

 ISO: 800 

 

 Wat kun je doen voor 2 stops meer licht? 

 Optie 1: ISO 2x verdubbelen: 800  1600  3200 

 Optie 2: Sluitertijd 2x “verlengen”: 1/400  1/200  1/100 

 Optie 3: Diafragma 2x meer “openen”: f/2.8  f/2.0  f/1.4 

 

 

Voorbeeld 2: 



 Stel je hebt de volgende belichting: 

 Diafragma: f/2.8  

 Sluitertijd: 1/400 

 ISO: 100 

 

 Wat kun je doen voor 1 stop minder licht? 

 Optie 1: ISO valt af! Je kunt (bij de meeste camera’s) niet lager dan 100. 

 Optie 2: Sluitertijd 1x “verkorten”: 1/400  1/800 

 Optie 3: Diafragma 1x meer “dichtdraaien”: f/2.8  f/4.0 

 

 

Voorbeeld 3: 



 Stel je hebt de volgende belichting: 

 Diafragma: f/2.8 (maar dat is ook je maximale lensopening!) 

 Sluitertijd: 1/50 

 ISO: 400 

 

 Wat kun je doen voor 2 stops meer licht? 

 Optie 1: Sluitertijd valt af , want van 1/50 maar 1/12 is te langzaam voor een scherpe foto.* 

 Optie 2: Diafragma valt ook af, kunnen niet meer licht doorlaten door verder te openen. 

 Optie 3: Noodgedwongen van 400 naar 1600, enige reële optie! 

 

 

 

Voorbeeld 4: 

*Ervan uitgaande dat je uit de hand schiet en geen stabilisatie hebt. 



Handig om thuis te bestuderen 

 https://www.youtube.com/watch?v=lEjz7-tB734  

 Nederlandse video over de belichtingsdriehoek 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=CllmmXswtK8 

 Engelstalige video over de belichtingsdriehoek 

https://www.youtube.com/watch?v=lEjz7-tB734
https://www.youtube.com/watch?v=lEjz7-tB734
https://www.youtube.com/watch?v=lEjz7-tB734
https://www.youtube.com/watch?v=lEjz7-tB734
https://www.youtube.com/watch?v=CllmmXswtK8
https://www.youtube.com/watch?v=CllmmXswtK8


Handig om thuis te bestuderen 



Camera apparatuur 

 YES!! SPULLEN KOPUUH EN GEEN SAAIE  

 EXPOSURE TRIANGLES MEER!! 



 Canon 

 Nikon 

 Sony 

 

 Sony /Panasonic het meest innovatief, Canon /Nikon het minst 

 Canon loopt achter op het gebied van sensor prestaties 

 Sony ontwikkelt ook veel sensoren van Nikon 

De 3 belangrijkste merken 



 Compact camera’s (+bridge/hybrid) 

 Mirroless camera’s (met verwisselbare lenzen) 

 DSLR (spiegelreflex) 

 

 Onterecht denkt “men” dat DSLR altijd beter is 

 De meesten van jullie kunnen echter beter voor mirrorless gaan 

 

 

De 3 camera soorten 



Mirrorless vs. DSLR 

 Zegt niks over de kwaliteit & sensorgrootte 

 Lees ook dit artikel 

 

 

https://photographylife.com/mirrorless-vs-dslr


Voordelen mirroless 

 Vaak veel kleiner en lichter 

 Vaak veel meer innovaties (4K, NFC, Wifi etc.) 

 Digitale viewfinder laat meteen zien “wat je krijgt” 

 Schieten vaak veel meer FPS en sluiter gaat langer mee 

 Sluiter is (bijna) helemaal stil 

 Je valt minder op (kan ook een nadeel zijn) 

 



Voordelen DSLR 

 Autofocus is sneller en meer nauwkeurig bij weinig licht 

 Autofocus bij het volgen van onderwerpen superieur 

 Vaak veel meer knoppen voor “quick access”  

 Vaak een fijnere grip juist door het grote formaat 

 En dat balanceert ook veel beter met grote lenzen 

 Canon/Nikon hebben vaak een véél groter lensaanbod 

 Accu’s gaan ongeveer 1,5-2x langer mee 

 Optische view-finder voor velen fijner 



Dus, welke camera moet ik kopen? 

 Waarschijnlijk een mirrorless, zoals de Sony A600 (€ 500) 



Toch een DSLR kopen? 

 Dan zou ik één van de volgende 2 camera’s kopen 

 Nikon D5300 (€ 550) 

 Canon 70D (€ 850) 



Hoe zit het dan met lenzen? 

 Waarschijnlijk heb je al een kitlens, zoals: 

 18-55 mm 

 18-135 mm 

 

 

 

 Voordeel: extreem goedkoop (& licht), kunnen alles een béétje 

 Nadeel: zijn eigenlijk nergens écht goed in 



Brandpuntsafstand 

 Uitgedrukt in millimeters (mm) 

 Hoe lager het getal, hoe “wijder” het beeld 

 Ofwel: groothoek (wide-angle) 

 Hoe hoger het getal, hoe “nauwer” het beeld 

 Ofwel: tele, telelens 



2 soorten lenzen 

1. Vast brandpunt (ofwel: prime), zoals 50mm 

2. Variabel brandpunt (ofwel: zoom), zoals 24-70mm 

 

 Zoom zegt dus niks over het brandpuntafstand, puur over het 

feit dat je deze kunt verleggen. 

 Zo heb je groothoek-zooms (16-35 mm), maar ook tele-zooms 

(70-200 mm). 



Brandpuntafstand hulp (APS-C) 

 10-16 mm   Ulra-wide angle      Architectuur, indoor, landschappen 

 16-24 mm   Wide angle       Landschappen, alledaags 

 24-50 mm   Standaard       Alledaags 

 50-100 mm   Short telephoto       Portretten, isolatie onderwerpen 

 100+mm   Telephoto       Ver weg (sport, wildlife), extreme isolatie 

Dit bereik heb je meestal al door je kitlens 



Wat heb ik nodig? 

 Aangezien je vast al een “prima” flexibele kitlens zoom hebt, ga 

voor 1 of 2 primes: 1 “standaard” en 1 “specialistische” 

 

 Primes zijn doorgaans: 

 Veel goedkoper 

 Optisch beter 

 Veel grotere diafragma opening 

 Enige echte nadeel: niet flexibel, zoomen doe je met je benen 



Welke prime? 

 Iedere fabrikant heeft een betaalbare 50mm f/1.8 prime die 

optisch superieur is aan jouw huidige kitlens 

 

 

 

 

      Canon: € 120          Nikon: € 180           Sony: € 280 



Verder zou je kunnen denken aan 

 Alternatief van een 50mm prime: 35mm prime (makkelijker) 

 Een ultra-wide angle voor wijde shots 

 Een telelens voor voorwerpen van ver weg 



Verdere accessoires 

 Statief 

 Extra accu’s (2) 

 Extra SD-kaart 

 Polarisatiefilter () 



Eindhoven GLOW 



 Erg populair evenement onder fotografen 

 Spectaculair een zeer lastige lichtomstandigheden 

 M-mode kun je nu toepassing in de praktijk! 

Eindhoven Glow 



 Gebruik een statief 

 Werk met lange sluitertijden  

 Gebruik een zelfontspanner (of ingebouwde functie) 

 Gebruik een zo laag mogelijke f-nummer (zoals f1.8 of f/3.5) om 

zo veel mogelijk licht door te laten  

Concrete tips 



 13 november, hier in de kantine 

 

 Programma 

 17.00-19.30 inloop en eten (stamppot) 

 19.30-20.00 presentatie Philips Lighting  

 20.00-22.00 GLOW route  

 

 Ik ben er ook om foto’s te maken, vragen stellen mogelijk! 

FF-404 borrel 



YouTube 



 DigitalRev TV 

 Algemeen, veel humor 

 Fro Knows Photo 

 Algemeen, veel humor 

 Tony Northup 

 Meer wetenschappelijk 

 SLR Lounge 

 Goed voor beginners 

 PhotoRec Toby 

 Goed voor beginners 

 

Algemeen 

https://www.youtube.com/user/DigitalRevCom
https://www.youtube.com/channel/UCZG-C5esGZyVfxO2qXa1Zmw
https://www.youtube.com/channel/UCZG-C5esGZyVfxO2qXa1Zmw
https://www.youtube.com/channel/UCZG-C5esGZyVfxO2qXa1Zmw
https://www.youtube.com/channel/UCZG-C5esGZyVfxO2qXa1Zmw
https://www.youtube.com/channel/UCDkJEEIifDzR_2K2p9tnwYQ
https://www.youtube.com/channel/UCDkJEEIifDzR_2K2p9tnwYQ
https://www.youtube.com/channel/UCTSgfO_OkfRX8dm4YhCg3fg
https://www.youtube.com/channel/UC0sx2UCRrPrZ_98J6oRtbwQ


 Michael the Mentor 

 Vergelijk met name camera bodies 

 Christopher Frost Photography 

 Beste bron voor Canon lenzen 

 

Reviews 

https://www.youtube.com/channel/UCFIdYs7n4i8FKEb0aYhOucA
https://www.youtube.com/channel/UCFIdYs7n4i8FKEb0aYhOucA
https://www.youtube.com/channel/UCFIdYs7n4i8FKEb0aYhOucA
https://www.youtube.com/channel/UCFIdYs7n4i8FKEb0aYhOucA
https://www.youtube.com/channel/UCxoyIXANauK4cEfy0Wc09IA


 Hoop niet dat het te veel/pittig was voor een uur  

 

 Wil ook fotografiecursussen gaan aanbieden 

 Jullie feedback is dus erg belangrijk voor me! 

 Mail dan naar ektor@marketinglynx.nl  

 

Bedankt voor jullie aandacht! 

mailto:ektor@marketinglynx.nl

