
Basiscursus Digitale Fotografie

Les 1

Introductie, Focus & Diafragma



Cursus Planning

Les 1. Focus + Scherptediepte + Diafragma

Les 2. Brandpuntsafstand/Objectieven + Sluitertijd

Les 3. ISO + Belichting

Les 4. Witbalans + HDR + Compositie

Les 5. Histogram + High/Low Key + Flitsen

Les 6. Studiofotografie + Portret

Les 7. Praktijk Modelfotografie

Les 8. Portfolio + Lightroom

Bonus Les 9. Workshop: Nachtfotografie (datum nader te bepalen)



Les 1 - Agenda
1. Kennismaking cursisten / leraar
2. Verschillende camera’s
3. Algemene uitleg spiegelreflexcamera
4. Handleiding camera
5. Geheugenkaarten
6. Foto’s op de PC Zetten
7. Backup maken
8. Afdrukken 
9. Verschillende camerastanden
10. Focus
11. Pauze / Vragen
12. Diafragma
13. Scherptediepte
14. Depth of Field (DOF)
15. Voorbeelden Focus/Scherptediepte/Diafragma
16. Vragen
17. Huiswerkopdracht (Diafragma)
18. Overige tijd praktijk in studio



Kennismaking Cursisten / Leraar

Cursusleider:

Naam: Mario Kuijpers
Leeftijd: 40
Huwelijkse staat: Getrouwd met Hilde (2007)

Kinderen: 1 Zoontje “Ronin” van 8
Beroep: Calibration Technician bij

Fluke Nederland

Sinds 2009 actief bezig met fotografie.

2010 Basiscursus fotografie van Anoek Bleumer via 
Lindenberg

2012 Eigen studioruimte in Beuningen
2013 Samenwerking met Take2Shoot
2015 Samenwerking met Studio Nijmegen
2016 Eigen studioruimte aan huis te Nijmegen



Mijn eerste Modelshoot

Model: Elon Klein-Gunnewiek



Mijn laatste Foto’s



Voorstelrondje Cursisten

Stel jezelf even voor.

Voorbeeld:

Hoe heet je?
Wat is je leeftijd?
Waar kom je vandaan?
Wat doe je in het dagelijks leven?
Welk merk & type camera heb je?
Wat fotografeer je het liefste?
Wat wil je graag leren tijdens deze cursus?



Verschillende Camera’s
Compact camera’s
• Klein
• Relatief goedkoop
• Volledig automatisch
• 1 ingebouwd objectief

Systeem camera’s
• Middelgroot
• Iets duurder dan de compact camera’s
• Zowel automatisch als manueel in te stellen
• Meerdere objectieven verkrijgbaar

Spiegelreflex camera’s 
• Groot in omvang
• Van iets duurder naar erg kostbaar
• Volledig manueel te bedienen
• Veel verschillende objectieven verkrijgbaar
• 2 soorten DSLR’s Full Frame en “Crop”



Algemene uitleg spiegelreflexcamera

1. Objectief (lens)

2. Spiegel, naar beneden
(Beeld zichtbaar in zoeker)

3. Sluiter

4. Sensor/Film (rolletje)

5. Instelscherm (matglas)

6. Lens

7. Pentaprisma

8. Oculair



Handleiding Camera

• Zorg dat je je handleiding altijd bij de hand hebt tijdens de 
cursus.

• Houdt bij het lezen van de handleiding de camera bij de hand 
zodat je hem meteen kan instellen.

• Leer de belangrijkste instellingen als eerste uit je hoofd. 
Zoals: Diafragma, Sluitertijd en ISO



Geheugenkaarten

Geheugenkaart formatteren
Je moet eerst je geheugenkaart formatteren voordat je er goed mee kunt 
fotograferen. Als je de foto’s van de kaart wist, zijn ze eigenlijk niet helemaal 
weg. Ze zijn alleen niet meer zichtbaar en ze kunnen overschreven worden. Met 
formatteren zorg je ervoor dat de geheugenkaart even helemaal 
‘schoongemaakt’ en leeggehaald wordt.

• Beter meerdere kleinere kaarten dan 1 
grote. (bijv. 4 van 4Gb ipv 1 van 16Gb

• Zorg dat je ALTIJD 1 extra kaart in je 
broekzak hebt tijdens een belangrijke
shoot!

• Schiet een kaart niet geheel vol, maar 
laat iets ruimte over om risico op 
beschadiging te voorkomen door 
verschillende maat van RAW 
bestanden.



Foto’s op de pc zetten

Er zijn verschillende manieren om je foto’s op je computer te zetten.

• Allereerst kun je vaak gewoon je geheugenkaart in een daarvoor bestemde poort 
in de computer doen.

• Ten tweede kun je een USB-kabeltje gebruiken (Die bij je camera is meegeleverd).

• Een derde mogelijkheid is het gebruiken van een Cardreader (kaartlezer). 

Hier kun je je geheugenkaart in doen en op de computer aansluiten.

Het is vooral heel belangrijk dat je de foto’s goed archiveert. Berg de foto’s op in 
mapjes met duidelijke, herkenbare namen zodat je ze makkelijk weer terug kunt 
vinden! (Bijvoorbeeld:  “Jaartal/Gebeurtenis”  zoals  “2014/Vakantie Marmaris/1.jpg”)

Bewerken

Nu kun je eventueel je foto’s gaan bewerken. Hiervoor zijn veel verschillende (gratis) 

programma’s voor te vinden. Voorbeelden zijn: Picasa, GIMP, Photoshop, Lightroom.



Backup Maken

Maak ALTIJD!! Een backup van je foto’s!!

Liefst op 2 verschillende plaatsen.

Voorbeelden hiervoor kunnen zijn:

• Extra harde schijf
• Externe harde schijf
• CD/DVD Branden
• USB-stick
• Cloud Drive zoals

• Dropbox
• Google Drive
• Skydrive



Afdrukken

Profotonet / Oypo
Voordeel: Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
Nadeel: Duurt een paar dagen voordat ze geleverd worden

Hema,Kruidvat,Aldi etc.
Voordeel: Erg goedkoop
Nadeel: Er worden kleur/contrast aanpassingen gedaan etc.

Uitprinten op fotopapier
Voordeel: Snel klaar en alles zelf in de hand qua kwaliteit en kleur
Nadeel: Erg duur (inktcartridge, fotopapier etc)

Snelservice

Voordeel: Klaar terwijl je wacht

Nadeel: Niet goedkoop en kleur/contrast aanpassingen etc.



Verschillende camerastanden
NIKON / CANON

A / Av = Diafragma voorkeur

S / Tv = Sluitertijd voorkeur

P = Programma voorkeur

M = Manual Mode

Auto =  Alles Automatisch

Bij de A/Av stand bepaal je zelf het diagfragma en de camera zoekt de juiste sluitertijd
voor een juiste belichting.

Bij de S/Tv stand bepaal je zelf de sluitertijd en de camera zoekt het juiste diafragma
voor een juiste belichting.

In de P stelt de camera alles zelf in maar kun je zelf de waarden aanpassen. 
De camera zal dan zelf de juiste instelling aanpassen voor een juiste belichting.

In de M stand bepaal je alles zelf.



Focus
Om een object scherp in beeld te krijgen moeten we hierop
focussen. 

Dit kan zowel handmatig (MF) als automatisch (AF).

Soms is automatisch focussen niet mogelijk of erg moeilijk. 
Dan biedt de manual focus uitkomst. 
Bijv. Bij weinig licht/contrast of bij macrofotografie.

De focus motor zit soms in de body en soms in de lens. 
Hiermee moet je rekening houden bij de aanschaf van een lens. 

Kijk eens op je eigen camera en lens of je daar een knopje kan
vinden om te schakelen tussen auto focus en manual focus.



Focus
AF (Auto Focus) / MF (Manual Focus) 

Zet deze op  S (single) voor single point focus. Zodat de camera scherp stelt op 
steeds hetzelfde focuspunt. Hiermee bepaal je dan zelf op welk onderwerp de 
camera scherpstelt. 

Bij meerdere scherpstelpunten zal de camera scherpstellen op het dichtstbijzijnde
onderwerp waar de lens op gericht staat.

Je laat de camera scherpstellen door de zelfontspanner half in te drukken. 
(Dit kun je in het menu ook op een andere knop zetten als je dat wil.)

Met de cursortoetsen kun je het focuspunt eventueel verplaatsen over een
bepaald raster met focuspunten, dit kan soms erg handig zijn met het 
compositioneren.

Het aantal focuspunten op een camera is per camera verschillend en hangt samen
met de kwaliteit en prijs van de body.

Probeer nu meteen om je camera op 1 focus punt te zetten en probeer hem 
daarna te verplaatsen met de cursor toetsen. 



Diafragma

Met het diafragma kun je de opening van de lens verkleinen. 

Het verkleinen van de lensopening heeft 2 gevolgen:

1. Er valt minder licht door de lens (belichting)

2. De scherptediepte wordt groter. 

Het beeld wordt dus donkerder met een klein diafragma.

Diafragma wordt aangegeven met het f-getal.  Bijv. f/8 

Let op! Hoe groter het getal dat de stand van het diafragma aangeeft, hoe 
kleiner de lensopening. f/5,6 is dus een kleinere opening dan f/2.



Scherptediepte
Scherptediepte is de afstand waarbinnen het

onderwerp op de foto scherp wordt weergegeven. 

De hoeveelheid licht die op de sensor valt
bepaalt mede hoeveel scherptediepte er in de foto zit.



Depth of Field
Depth of Field (DOF), Diafragma, Scherptediepte

Download de handige DOF Calculator als app op je telefoon.



Met het diafragma regel je de
Scherptediepte / Depth of Field (DOF)





Foto: Diafragmareeksen



Onderwerp van je foto.

Met behulp van Focus en Diafragma bepaal je 
waar de kijker als eerste naar kijkt in je foto. 

Dit is je onderwerp.

Een sterke foto heeft maar 1 onderwerp!

Hierna volgen enkele voorbeelden
waarbij gebruik wordt gemaakt van 

Focus en Diafragma. 

Wat valt je steeds als eerste op?



Foto: Simon Warner, PANL9



Foto: Stephan Vanfleteren, Ieper, Belgicum



Foto: Stephan Vanfleteren, Victor, Brussel, 2004



Foto: Stephan Vanfleteren, Bakelandt, visser, Oostende 2006



Foto: Willem de Roon, Joop Braakhekke, Rails



Foto: Helmut Newton, Madonna



Foto: Robin Utrecht, Maxima en Alexander in Mongolie, Zilveren Camera 2006



Foto: Laura Hughes



Foto: landschap, veel scherpte-diepte



Foto: Alice Marie



Foto: Hendels, weinig scherpte-diepte



Foto: bloemetje, weinig scherpte-diepte



Foto: Otto Velo, kikker



Foto: Zyber, druppels



Huiswerk Opdracht

Maak ongeveer 4 a 5 foto’s met verschillend diafragma in de 
diafragma stand op je camera.  (A-Nikon, Av-Canon)

• Probeer eens een paar keer de achtergrond mooi onscherp te krijgen met 
de focus op je onderwerp.  (Open diafragma/grootdiafragma, laag f-getal)

• En probeer ook eens het gehele beeld scherp te krijgen. 
(Gesloten diafragma/klein diafragma, hoog f-getal)

• Het onderwerp op de foto mag je zelf bepalen. Zorg dat je genoeg licht 
hebt.

Huiswerk graag volgende keer meenemen op USB-Stick, Tablet, of Papier.



Vragen ?


