In December hadden we ‘Korrel’ als
thema. De bijdrage van Bart Huysmans
werd verkozen tot beste foto.
Proficiat Bart

De foto van Bart
hieronder haalde
een score van
76,54%
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De
belichtingsdriehoek
ofwel een stukje theorie over
belichting
(door Nic Hanne)

Van zodra je niet met de
automatische modus werkt
van je digitale camera, moet
je rekening houden met de
drie belangrijkste elementen
die de belichting gaan
bepalen van een foto. Deze
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zijn zoals hiernaast in de
illustratie aangegeven : de
ISO-waarde, het diafragma
en de sluitertijd. Elk van
deze drie elementen hebben
te maken met licht en hoe
het de camera binnenkomt
en ermee reageert.

INHOUD

Eerst gaan we het hebben
over ISO-waarde, vervolgens
over
diafragma
en
uiteindelijk
over
de
sluitertijd.
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BESTE FOTO THEMA KORREL P.1
DE BELICHTINGSDRIEHOEK,
EEN STUKJE THEORIE OVER ISO,
DIAFRAGMA EN SLUITERTIJD P.1
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PiXeL is enkel digitaal te verkrijgen.
Mailen naar : PiXeL.on.the.web@gmail.com

PiXeL is goed voor het milieu ! Druk niet nodeloos af
U mag de inhoud van dit magazine vrij verspreiden, vermeld wel de bron

Op de tweede plaats in het thema
‘Korrel’ is Gonda Crabbe
geëindigd.

De foto behaalde 74,23 %

Proficiat Gonda

De derde plaats
wordt gedeeld door
Herman Jochems en
Marc Daems.

Ze behaalden 70 %.

Hiernaast de foto van
Herman.

Hiernaast de foto van
Marc.

Ook proficiat voor de
gedeelde derde
plaats van Herman en
Marc

Het samenspel van ISO, Diafragma
en sluitertijd.
Een goed belichte foto is wat we allemaal willen. Deze is grotendeels het resultaat van een
combinatie van ISO, diafragma en sluitertijd.
Hoe werkt dit nu ?
Een metafoor om mee te beginnen. Stel je een venster voor met luiken. De grootte van het venstergat
is het diafragma. Door één luik dicht te doen laat je minder licht in de kamer. Je sluiterijd is de tijd
dat je het luik openzet. En ISO kan je voorstellen als een zonnebril die je draagt in de kamer met dat
venster. Door die op en af te zetten verklein of vergroot je de lichtgevoeligheid van je ogen.

EN NU TEN GRONDE UITGELEGD...
Van zodra je niet met de automatische modus
werkt van je digitale camera, moet je rekening
houden met de drie belangrijkste elementen
die de belichting gaan bepalen van een foto.
Deze zijn zoals hierboven in de illustratie
aangegeven : de ISO-waarde, het diafragma en
de sluitertijd. Elk van deze drie elementen
hebben te maken met licht en hoe het de
camera binnenkomt en ermee reageert.
We gaan even wat dieper op de materie in.

ISO-instelling bij digitale
fotografie - Wat is ISO ?

In de traditionele (film)fotografie geeft ISO of
ASA de gevoeligheid aan van de film voor licht.
Het wordt uitgedrukt in cijfers (100, 200, 400,
800,… wellicht heb je dit wel op de filmpjes
gezien).
Hoe lager het getal, hoe minder
lichtgevoelig de film is, en ook hoe kleiner de
korrel in de foto.
In digitale fotografie geeft ISO de gevoeligheid
weer van de sensor. Hetzelfde principe geldt,
hoe lager het getal, hoe minder lichtgevoelig
de sensor is, en hoe kleiner de korrel in de foto
zal zijn.
Telkens als men de ISO-waarde
aanpast, bijvoorbeeld 100 naar 200, verdubbelt
de gevoeligheid van de sensor.
Deze
verdubbeling noemt men een stop.

ISO en korrel
100 ISO wordt algemeen aangenomen als de
normale ISO-waarde en levert mooie foto’s op
met weinig korrel. Sommige fototoestellen
kunnen ook 50 of 80 ISO halen, andere
toestellen hebben 200 ISO als beginwaarde.
Hieronder zie je twee foto’s van hetzelfde
onderwerp. Links genomen op ISO 100, rechts
op ISO 3200. Je ziet duidelijk het korrel effect
in het groene deel.
Als je je camera gebruikt in de automatische
modus, dan zal de camera zelf de gepaste ISOwaarde
selecteren
in
functie
van
de
lichtomstandigheden. De camera zal meestal
wel de laagste ISO-waarde proberen te
gebruiken. Als je zelf je ISO-waarde selecteert,
kan je je best de volgende vragen stellen :
Is het onderwerp voldoende belicht ? Wil ik
korrel in de foto, of net niet ? Gebruik ik een
statief ? Staat het onderwerp stil of beweegt
het ?
Als er voldoende licht is en ik wil weinig korrel
en ik gebruik een statief voor een stilstaand
onderwerp, dan zal ik algemeen genomen een
redelijk lage ISO-waarde gebruiken. Is het
echter relatief donker en ik wil wel een
gekorrelde foto van een bewegend onderwerp
zonder gebruik te maken van een statief, dan
zal ik de ISO-waarde hoger instellen zodat ik
kan gebruik maken van een kortere sluitertijd
en zo toch een goede belichting te bekomen.
Zoals al gezegd, de hogere ISO-waarde zal een
grovere korrel teweeg brengen in de foto.

Foto’s : Darren Rowse

Enkele situaties waarbij je je ISO-waarde
waarschijnlijk hoger zal zetten :
-

Concerten, over het algemeen weinig
licht en meer dan waarschijnlijk
verboden te flitsen

-

Sportevenementen binnen, beperkt licht
met meestal snel bewegende
onderwerpen

-

Kerken, beperkt licht en meestal
verboden te flitsen. Kan verholpen
worden door met statief te werken en zo
je ISO-waarde toch laag te houden.

Diafragma-instelling bij
digitale fotografie – Wat is
diafragma ?

Heel simpel gezegd is diafragma de grootte
van de opening van de lens op het moment
dat je een foto neemt. Als je de ontspanner
van je camera helemaal indrukt, dan gaat in
de camera een opening open die de sensor
toelaat om licht op te vangen van de scène
die je wil fotograferen. Onder andere, want
er gebeurt wel meer dan dit alleen
natuurlijk. Het diafragma dat je instelt,
bepaalt de grootte van die opening. Hoe
groter de opening, hoe meer licht er
binnenvalt en omgekeerd.

Diafragma wordt uitgedrukt in f-stops,
bijvoorbeeld f2.8, f4.0, f5.6, f8 …
Telkens wanneer je één f-stop verhoogt,
verdubbelt het invallende licht, of met andere
woorden, verdubbelt de grootte van de
lensopening. Dit principe van verdubbeling is
dus analoog met die van de ISO-waarde.
Eigenaardig genoeg is het echter zo dat een
klein getal bijv. f2.8 een grotere lensopening
uitdrukt dan bijv. f22.
Dus een klein f-getal is een grote opening;
een groot f-getal is een kleine opening.
Foto’s : Kenneth Verburg

weinig mogelijk afleiding van het
onderwerp.
Hiervoor zal je dus een
beperktere scherptediepte willen, en dus
met een kleiner f-getal werken, bijv. f5.6

Diafragma en scherptediepte
Het diafragma aanpassen zal als belangrijkste
resultaat
een
andere
scherptediepte
veroorzaken.
Scherptediepte, ook wel DOF (Depth of field)
genoemd, is simpel gezegd de hoeveelheid van
je foto die scherp is. Een grote scherptediepte
betekent dat het meeste van de foto scherp zal
zijn, of het nu dichtbij de camera is, of ver weg
in de achtergrond. Daarvoor gebruik je een
kleine lensopening en dus een grote f-stop, bijv.
f22. Een kleine scherptediepte betekent dat
maar een klein deel van je foto scherp zal zijn,
en de rest zal ‘vervagen’.
Om dit te bereiken, gebruik je een grote
lensopening en dus een kleine f-stop, bijv. f2.8.
Scherptediepte wordt grotendeels door je
diafragma-waarde bepaald.
Vuistregel is :
kleine scherptediepte, lage f-stop (in getal);
grote scherptediepte, hoge f-stop (in getal).
Hierboven zie je twee keer hetzelfde onderwerp,
maar genomen met verschillende f-stops. Je
ziet duidelijk het verschil in scherptediepte.
Enkele situaties waarbij je je diafragma zal
instellen :
-

Bij landschapsfotografie wordt over het
algemeen zoveel mogelijk scherp in beeld
gebracht,
je
wil
dus
een
grote
scherptediepte, met andere woorden een
groot f-getal, bijv. f16

-

Bij portretfotografie krijg je een heel
aangenaam beeld door het model scherp
te
hebben
op
een
‘vervaagde’
achtergrond. Op die manier is er zo

-

Macro-fotografen zullen dan weer heel
grote lensopeningen gebruiken om ervoor
te zorgen dat enkel wat ze scherp willen,
scherp wordt, en de rest onscherp.

Sluitertijdinstelling bij digitale
fotografie – Wat is sluitertijd ?

Nog eens zo simpel mogelijk gezegd, de
sluitertijd is de tijdsduur waarbij de
lensopening open is bij het maken van een
foto. Bij filmfotografie is dit de tijdsduur
waarbij de film wordt belicht, in digitale
fotografie de tijdsduur waarbij de sensor
licht opvangt.
Wat je moet weten over
sluitertijd :
Sluitertijden worden uitgedrukt in seconden,
of eigenlijk in fracties van seconden. Hoe
hoger de noemer, hoe korter de sluitertijd.
1/1000s is dus sneller dan 1/30s. In de
meeste gevallen zal je een sluitertijd van
1/160s of korter gebruiken. Dit omdat je bij
een langere sluitertijd moeilijkheden zal
ondervinden om bewegingsonscherpte te
vermijden.
Gebruik je toch een langere
sluitertijd, dan is het aan te raden om met
een statief te werken, of iets anders waar je
je camera stabiel kan plaatsen. (Zie PiXeL nr.
1). Bijna alle camera’s hebben de volgende
sluitertijden beschikbaar : 1/500s, 1/250s,

1/125s,
1/60s,
1/30s,
1/15s, 1/8s, … Ook hier
geldt het principe van
(bijna)
verdubbeling
:
1/250s is een sluitertijd die
dubbel zo lang duurt als die
van 1/500s.
Sommige camera’s hebben
zelfs
sluitertijden
die
uitgedrukt
worden
in
seconden, gaande van 1
seconde tot 30 seconden of
meer.
Deze
worden
gebruikt in heel donkere
lichtomstandigheden, voor
speciale
effecten
(bijv.
lichtstrepen van auto’s) of
wanneer je veel beweging in
de foto wil. Er zijn ook
camera’s met een ’B’-stand.
De bulb-stand houdt de
lens open, zolang je de
ontspanner
ingedrukt
houdt.

Sluitertijd en
beweging
Bij het instellen van een
sluitertijd zou je je eigenlijk
altijd moeten afvragen of er
iets beweegt in het beeld
dat je wil fotograferen, en
hoe je dat wil vastleggen.
Als er beweging is, dan heb
je de keuze om die te
bevriezen, of om die juist in
beeld te brengen waardoor

er een bepaalde onscherpte
naar voor komt.
Om beweging te bevriezen,
zal je een korte sluitertijd
gebruiken; omgekeerd, om
beweging
in
beeld
te
brengen, gebruik je best
een langere sluitertijd. De
juiste sluitertijden hangen
vanzelfsprekend af van de
snelheid van de beweging,
en hoeveel beweging je in
de foto wil brengen.
Beweging in de foto is niet
altijd slecht. Soms is het
zelfs een bonus voor de
foto. Een langere sluitertijd
kan
je
bijvoorbeeld
gebruiken om een waterval
te
fotograferen
of
de
sterren die op die manier
een spoor aan de hemel
vertonen.
Denk eraan om een statief
te gebruiken, want langere
sluitertijden
verhogen
bewegingsonscherpte.
Bewegingsonscherpte wordt
veroorzaakt
door
het
bewegen van de camera
tijdens de belichting.
Deze twee foto’s geven
duidelijk het effect weer van
de verschillende gebruikte
sluitertijden. De eerste heel
kort, de andere langer.

Conclusie
Belichting van een foto
wordt grotendeels door
drie
instellingen
bepaald. Elk van de drie
instellingen heeft zijn
s p e c i fi e k e
eigenschappen.
Naargelang de wensen
van de fotograaf dienen
deze
harmonieus
toegepast te worden om
tot
een
correcte
belichting van de foto te
komen.
Denk eraan dat een
aanpassing van één van
de drie instellingen, een
effect zal hebben op één
van de andere, of zelfs
beiden.
Als
je
bijvoorbeeld
je
sluitertijd
1
stop
verhoogt (van 1/125s
naar 1/250s), laat je
maar de helft van de tijd
het licht door de lens op
de sensor vallen. Dit zal
je
dus
moeten
compenseren
door
ofwel de lensopening te
vergroten (diafragma ->
f-stop van f5.6 naar
f4.0) of eventueel je
ISO-waarde te verhogen
van bijv. ISO 200 naar
ISO 400.
De keuze welke andere
instelling je aanpast, zal
afhangen
van
welke
scherptediepte
en/of
korrel je wil.
Je
sluitertijd bepaalt of er
beweging in de foto
komt of net niet.

Foto : Pete Orelup

Foto : Ephraim Muller
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Met dank voor de
foto’s van Bart
Huysmans, Marc
Daems Gonda
Crabbe, Herman
Jochems en Nic
Hanne
Met dank aan
Jozef Floren voor
zijn bijdrage
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Kort Nieuws
Op 23 februari zijn gastsprekers Peter Nackaerts en
Michel Engelen ons komen vertellen over strobisme en het
gebruik van flitslicht. De nadruk lag op flitslicht. Van
reportageflitsers tot opvouwbare softboxen. Voor wie
meer uitleg wil over strobisme en de workshops van Peter
en Michel, verwijzen we naar hun website :
www.strobistworkshops.be
Op 4 en 5 februari was onze club aanwezig met een stand
op de tentoonstelling ‘Hobby en Creatief’ in Hoogstraten.
Het weer zat dat weekend niet mee, maar wie wel kwam,
kon ons aan het werk zien met modellen in onze ‘studio’.
Dank aan Kelly, Margot en Elisabeth. Hieronder foto’s van
die dag.
-

Nieuwjaarswoordje van onze
voorzitter
Beste vrienden,
Op onze bestuursvergadering van oktober
heeft onze kersverse medewerker Nic een
verrassende mededeling gedaan. Hij wil
het initiatief nemen voor het maken van
een clubblad.
Toen ik dat hoorde dacht ik oei, dat is een
taak die zwaar kan doorwegen. Uit mijn
ervaring weet ik dat zo een uitgave veel
moed en doorzetting vraagt om de nodige
artikels te verzamelen en of te schrijven.
Met de hulp van alle leden zal dat zeker
geen probleem zijn.
Ondertussen zijn we reeds aan de tweede
uitgave en de eerste van dit nieuwe jaar.
Met deze wil ik Nic en alle medewerkers
het beste wensen met hun moeilijke taak.
Ondertussen zijn we de feestdagen
gepasseerd en kan het gewone leven weer
zijn gang gaan. Enkele leden zijn we dit
nieuwe jaar verloren maar laat ons hopen
dat er zich nieuwe fotoliefhebbers
aandienen. Er is voor deze laatste nog
ruimte in ons lokaal.

Tentoonstelling
We staan dit jaar weer voor een groot
evenement:
onze
tweejaarlijkse
tentoonstelling. Ik hoop dat we daar met
zijn allen, zoals in het verleden, onze
schouders weer onderzetten. De nodige
informatie en acties worden u op tijd
kenbaar gemaakt. 14 en 15 april zal reeds
in grote letters in uw dagboek staan
genoteerd. Wij rekenen op jullie om deze
tentoonstelling weer tot een goed einde te
brengen.
Dit jaar breiden we onze permanente
tentoonstelling in de gemeentelijke lokalen
uit en sturen het systeem bij. We zullen op
vrijwillige basis de leden die willen
tentoonstellen een ruimte toekennen, die

zij naar eigen smaak kunnen invullen. Dat
brengt mee dat er nu echt werk kan
gemaakt worden voor het afdrukken van
foto's zodat er voldoende werken zijn om
de lokalen te verfraaien. Alle ruimten
hebben een minimale en maximale
capaciteit, afhankelijk van uw aantal
beschikbare werken kan u een lokaal
kiezen. Voor elke deelnemer-fotograaf
wordt de nodige reclame gemaakt, zodat
Rijkevorsel weet waar en wanneer en welke
kunstenaar tentoon stelt. U zal daar op tijd
worden over ingelicht.

Workshops
Dit jaar zijn er plannen om meer naar
buiten te komen met onze vereniging,
meer bekendheid te geven aan onze
inwoners en omgeving.
We
zijn
uitgenodigd
ons
te
vertegenwoordigen op de hobbybeurs in
Hoogstraten.
Dit zal gebeuren onder de vorm van een
workshop. We zetten een mobiele studio
op en gaan ons bezig houden met het
fotograferen van modellen en/of stilleven.
We hopen op uw medewerking zodat de
bezoekers zien met welke kunstvorm wij
bezig zijn.
Hebt u een idee voor een activiteit,
(workshop , cursus of... ) dan willen we dat
graag horen. Samen met één van onze
bestuursleden kan u deze bespreken en
uitwerken.
Ik
dank
jullie
voor
de
prettige
samenwerking tijdens het afgelopen jaar.
De beste wensen en een gezond 2012 voor
u en uw familie.
Voorzitter
FLJ

Agenda

Vergeet
de
foto’s voor het
salon niet !!

April

Mei

Juni

14 & 15

19

Workshop

Ons Salon. Breng
familie, vrienden,
buren en kennisen
mee

Clubfeest : BBQ

Wie heeft een thema ?

Meer info volgt snel

Een uitstap ?

22 maart

HOU DE DATUM VRIJ !

Thema ‘Lijnen’
Binnenbrengen foto’s
voor het salon

Nieuwe PiXeL
uitdaging !
Deze keer gaan we de
kunsttoer op. Zoek een
afbeelding van je favoriete
schilderij en probeer die
na te maken met je
camera.
Het uitbeelden
op zich zal al een

uitdaging zijn, maar let
ook op de kleuren, de
lichtinval
en
het
perspectief. Probeer deze
dus zo goed mogelijk na
te bootsen.
Je kan
proberen ‘De Schreeuw’

van Edvard Munch na te
maken. Dat wordt zeker
lachen gieren en brullen.

Een landschap à la Bruegel
de Oude kan natuurlijk
ook een goede keuze zijn.

Ik zou niet beginnen met
de kruisafneming moest ik
in jullie plaats zijn. Dat
kan
nogal
eens
een
serieus
karwei
gaan
worden,
zeker
om
modellen te vinden.

Gebruik Google om je
favoriete
schilderij
te
vinden en veel succes met
het namaken ervan !

Oh ja, een foto gaan
nemen van een schilderij
in een museum telt niet !
Succes !

Geen inspiratie ?
De vorige keer gaven we
als tip mee om dingen in
een bepaalde kleur te
fotograferen. Je kan dit
natuurlijk ook doen voor
vormen of voorwerpen.
Bijvoorbeeld ronde dingen
of huisnummers of
uithangborden.
Hieronder een uitgangbord
in Nice, Frankrijk.

