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DIGITALE CAMERA 

A. Instelopties 

- ISO : lichtgevoeligheid van de beeldsensor 

Laag (ISO1OO, ISO200) geeft de beste kwaliteit. Bij een hoge waarde, boven ISO800, krijg je ruis (een 

flets korrelig beeld). Bij de instelling “AUTO-ISO” kiest het toestel zelf zijn ISO waarde, afhankelijk van 

het aanwezige licht. Uitzetten om kleurrijke, scherpe beelden te bekomen. 

- Bestandsgrootte: manier waarop het beeld opgeslagen wordt in de geheugenkaart.                                         

RAW: onbewerkt beeld in hoge resolutie dat enkel met een geschikt fotobewerkingsprogramma kan 

“ontwikkeld” worden. 

JPEG: gecomprimeerd beeld, klein bestand en computervriendelijk. Verschillende compressies zijn 

mogelijk: Fijn-Normaal-Basis / Best-Beter-Goed / Blokjes (hoe meer, hoe beter) 

- Resolutie: het aantal pixels waaruit een beeld is opgebouwd. Uitgedrukt in miljoen of mega. 

De hoeveelheid pixels die bij de opname worden aangewend, kan ingesteld worden op Large (L), Medium 

(M) of Small (S). Soms wordt het aantal gebruikte pixels aangegeven (12M, 9.5M, 5M, 2M). 

- Witbalans (WB): kleurfilter instelling in functie van de lichtbron.  

Auto (het toestel maakt zelf een aanpassing), Daglicht (zon), schaduw, kunstlicht (halogeen lamp), tl-

licht, flitslamp, manueel/kleurtemperatuur. 

 

B.   Opname 

- Standpunt: positie van het fototoestel tov het onderwerp. 

Recht ervoor, frontaal: geen vervorming, goed perspectief 

Kikkerperspectief: lager dan het onderwerp, de onderkant wordt groter weergegeven, bv scheve 

glasramen, voetstuk van beelden, achterover vallende toren 

Vogelperspectief: camera hoger dan het onderwerp, de bovenkant wordt te groot in verhouding 

 Maak een keuze tussen een Horizontale (liggende) of Verticale (staande) foto. 

Zorg voor een gepaste achtergrond: contrast, kleur, niet-blinkend, grootte. 

- Objectief: meestal een zoomlens. 

Normaal, brandpuntsafstand tussen 40 en 6O mm 

Telelens (inzoomen), groter dan 70 mm. Geeft geen vervorming en een relatief kleine achtergrond nodig. 

1OO-150mm is goed voor product opnamen. 

Groothoek (uitzoomen), kleiner dan 40 mm. Makkelijk vervorming, met deze instelling niet te dicht bij 

het onderwerp komen. Goed voor gebouwen, interieur opnamen. 

-  Belichting: samenwerking tussen ISO-waarde, sluitertijd en diafragma om de juiste hoeveelheid  licht op 

de sensor te laten vallen. 

Sluitertijd: tijd dat er licht in de camera valt, uitgedrukt in seconden of delen ervan. Bij een tijd langer dan 

1/60 sec (bv 1/3Osec, 1/1Osec, …) kan het toestel niet meer stil gehouden worden en is het aangewezen 

om een STATIEF te gebruiken. 

Diafragma: variabel gaatje in de lens waardoor het licht binnenkomt. 

2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 - 16 - 22  Hoe hoger het getal, hoe kleiner het diafragma, dus ook minder licht op de 

sensor. De scherptediepte neemt wel toe bij het verhogen van het diafragmagetal. 

De lichtmeter van een fototoestel is afgesteld op neutraal grijs. Grote witte (bleke) partijen in beeld zullen 

daardoor te donker worden weergegeven en zwarte onderwerpen op donkere ondergrond worden grijs. 

Dan kan een belichtingscompensatie worden  toegepast. Dat kan een grafiekje  zijn met  +/-  of getallen:  

 -2 / -1.5 / -1 / -0.5  en +0.5 / +1 / +1.5 / +2 . Bij “-“ krijg je een foto die donkerder is, bij “+” zal de foto bleker 

zijn. 

De belichtingsmodus op “A” of “P” zetten en niet op “AUTO”  of “S”, op “M” moet alles manueel ingesteld 

worden. Op “AUTO” doet de computer van het toestel alles automatisch en kan niet gecorrigeerd 

worden. 

 

De ingebouwde flits uitzetten en best een statief gebruiken voor scherpe foto’s.             


