
Basiscursus Digitale Fotografie

Les 2

Brandpuntsafstand/Objectieven & Sluitertijd



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 2 - Agenda

1. Bespreken huiswerkopdracht

2. Brandpuntsafstand

3. Beeldhoeken

4. Objectieven

5. Pauze

6. Statieven

7. Sluitertijd

8. Voorbeeldfoto’s met beweging of langere sluitertijd

9. Vragen

10. Huiswerkopdracht (sluitertijd)



Bespreken Huiswerk Opdracht

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

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

• En probeer ook eens het gehele beeld scherp te krijgen. 
(Gesloten 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.



Brandpuntsafstand
De brandpuntsafstand van een objectief is de afstand 
in millimeters tussen het midden van de lens en de 
plaats waar de invallende lichtstralen samenkomen.

Een korte brandpuntsafstand (bijvoorbeeld 18mm) zorgt voor een groothoek opname. 
Dat wil zeggen dat er een groot gebied op de foto vastgelegd wordt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een landschap.

Wanneer de brandpuntaftstand langer (bijvoorbeeld 200mm) is dan zal er slechts een 
klein gebied vastgelegd worden. (ingezoomd)

De brandpuntsafstand heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid informatie op de 
foto, maar ook op de scherptediepte van de foto. 

Een korte brandpuntsafstand (bijvoorbeeld 18mm) geeft een grotere scherptediepte dan 
bij een lange brandpuntsafstand (bijvoorbeeld 200mm) .



Brandpuntsafstand 7.5mm – 800mm

geeft onderstaande beeldhoeken.



Vervorming door brandpuntsafstand



Objectieven
Standaard Objectief

Het standaardobjectief heeft ongeveer dezelfde
beeldhoek en levert hetzelfde perspectief als het 
menselijk oog. Deze beeldhoek is ongeveer 50 graden
diagonaal.

Teleobjectieven / Telelenzen

Objectieven met een langere brandpuntsafstand dan het standaardobjectief beelden het 
onderwerp groter af. Ze halen het onderwerp dichterbij. Hoe langer de brandpuntsafstand, des te 
meer vergroting en des te kleiner de beeldhoek. Ook de scherptediepte wordt kleiner.

Groothoekobjectieven / Groothoeklens

Zoals de naam aangeeft, is de beeldhoek van groothoekobjectieven groter dan die van standaard 
objectieven. De korte brandpuntsafstand brengt een grote scherptediepte met zich mee.

Verder is het perspectief van een groothoekobjectief zodanig, dat alleen dichtbij gelegen 
voorwerpen groot worden afgebeeld, terwijl objecten op een iets grotere afstand van de camera al 
veel kleiner worden weergegeven. Dit gaat gepaard met veel vertekening.



Objectieven

Enkele verschillende soorten objectieven zijn:

• Zoomlenzen (in- en uitzoomen)

• Primelenzen (vast brandpuntsafstand)

• Macro Objectief (Voor close-up fotografie)

• Fish-Eye Objectief (Alles binnen een hoek van 180 graden)

• Tilt-Shift Objectief (Perspectief is aan te passen)



Pauze / Vragen



Statieven

Een statief gebruik je voornamelijk bij:

• Lange sluitertijden

• Productfotografie

• Als je een extra hand nodig hebt voor
bijvoorbeeld het vasthouden van een
reflectiescherm.

Een statief voorkomt bewegingsonscherpte die de fotograaf veroorzaakt.

Er zijn vele verschillende statieven en niet elk statief is geschikt voor elke
situatie. Zorg dat je je goed voorbereid voordat je een statief gaat
aanschaffen.



Aanschaf van een Statief

Let bij de aankoop van een statief op de volgende punten.

Degelijkheid en Stabiliteit
Je wil dat je camera stevig staat, ook in de wind.

Maximaal belastbaar gewicht
Houdt rekening met de zwaarste combinatie die je hebt. En wat je misschien
nog wilt aanschaffen. Een zware lens en een grip kan een camera al flink
zwaarder maken.

De poten van het statief

Hoeveel segmenten, de maximale en minimale hoogte en kun je de 
poten variabel in hoogte instellen?

Het gewicht van het statief

Het gewicht is natuurlijk ook van belang als je er veel mee moet lopen.
In een studio omgeving is dat minder van belang.



Sluitertijd

Spelen met beweging is een van de spannendste dingen van de fotografie.

Om dit zichtbaar te maken in je foto gebruik je de sluitertijd.

Op je camera is dat de optie ‘TV’ (Canon) of ‘S’ (Nikon). 

Hiermee bepaal je zelf de sluitertijd en ISO en de camera regelt het diafragma.

Er zijn grofweg 4 manieren om een bewegend onderwerp vast te leggen:

1. Alles staat stil (‘bevriezen’)

2. Onderwerp is scherp, de achtergrond is onscherp (‘meetrekken’ / ’panning’)

3. Onderwerp is onscherp, de achtergrond is scherp
4. Alles is onscherp



Onderwerp Bevriezen

Alles in het beeld staat stil (‘bevroren’). De snelheid is nu niet meer te zien.
De sluitertijd bij deze foto is 1/1000 seconde.

Het beeld “bevriezen” doe je met een korte sluitertijd.  Hoe sneller je onderwerp 
beweegt, hoe korter je sluitertijd moet zijn om het beeld stil te zetten. 



Onderwerp “Meetrekken” (Panning)

Een veelgebruikt trucje in de sportfotografie: trek je camera mee met het onderwerp. 
Terwijl je de ontspanknop indrukt, ‘trek’ je de camera in dezelfde snelheid mee als je 

onderwerp. Deze staat nu stil op de foto en de achtergrond wordt onscherp. 

De brommer beweegt, en de achtergrond is onscherp. 
De sluitertijd bij deze foto is 1/30 seconde.



Onderwerp is onscherp, de achtergrond is scherp
Het onderwerp beweegt, de achtergrond staat stil. Dit is de meest eenvoudige optie. 

In de foto hieronder rijden 2 auto’s door het beeld heen, terwijl de witte auto geparkeerd staat. 
Dit geeft een apart effect aan de foto.

Zet je camera stabiel op een muurtje of statief, en laat je onderwerp 
‘door het beeld heen bewegen‘. Hier gebruik je meestal een iets langere sluitertijd voor.

De sluitertijd bij deze foto is ongeveer 1/30 seconde.



Alles is onscherp

Het is niet altijd makkelijk je 
camera op de juiste snelheid mee 
te bewegen.

Soms zijn er onderdelen van je 
onderwerp die een andere 
bewegingsrichting of ander tempo 
hebben, zoals de benen van een 
paard. 

Je kan dan een mooi 
bewegingseffect krijgen. 
Op deze foto ‘gebeurt’ veel.

Dit is ook een voorbeeld van ‘meetrekken’ met je onderwerp, maar hier is alles onscherp.



1: 1/4000

2: 1/1000

3: 1/125

4: 1/60

5: 1/15

6: 1/8

7: 1/4

8: 1/2

9: 1 sec.





Voorbeelden

waarbij gebruik wordt gemaakt van sluitertijd

Kijk naar de foto’s en schat in wat de sluitertijd
ongeveer had kunnen zijn





























Sterren worden strepen als de sluitertijd lang genoeg is. Hier zijn 67 foto’s met elk 15 seconden

sluitertijd gecombineerd.  De totale sluitertijd was 16 minuten en 45 seconden.











Luchtmachtdagen F16 op minimale snelheid en Apache op maximale snelheid.
NIKON D5000 - f/13 – 1/400 sec. – ISO200 – 200mm



De oversteek, 17 Oktober 2015 @ 23:32u       f/9 – 30 sec. – ISO100 – 24mm 









Bloedmaan 28 September 2015 @ 5:42u  f/8 - 2 sec. – ISO800 – 66mm



Vragen ?



Huiswerk Opdracht

Maak ongeveer 4 a 5 foto’s met verschillende sluitertijden in de 
sluitertijd voorkeuze stand (S- Nikon, Tv Canon)

Probeer eens alle 4 soorten beweging vast te leggen.

Alles staat stil (‘bevriezen’)

Onderwerp is scherp, de achtergrond is onscherp (‘meetrekken’/’panning’)

Onderwerp is onscherp, de achtergrond is scherp
Alles is onscherp

Het onderwerp op de foto mag je uiteraard zelf bepalen.

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


