
Basiscursus Digitale Fotografie

Les 5

Histogram & Flitsen



Cursus Planning

Les 1. Focus + Scherptediepte + Diafragma

Les 2. Brandpuntsafstand/Objectieven + Sluitertijd

Les 3. ISO + Belichting

Les 4. Witbalans & Compositie

Les 5. Histogram & Flitsen

Les 6. Studiofotografie & Portret

Les 7. Modelfotografie (Praktijk)

Les 8. Portfolio & Lightroom

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



Les 5 - Agenda

1. Bespreken huiswerkopdracht

2. Histogram

3. High Key

4. Low Key

5. Pauze

6. Hard en Zacht Licht

7. Flitsen

8. Vragen

9. Huiswerkopdracht



Bespreken Huiswerk Opdracht

Maak 4 of 5 foto’s waarin je rekening houdt met de compositieregels. 

Geef je foto meer kracht door gebruik te maken van o.a.

• Regel van Derden / Gulden Snede

• Contrasten / Kleuren

• Lijnen

• Voorgrond / Achtergrond

• Diafragma 

• De kunst van het weglaten / Eenvoud

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



Histogram

Donker Licht18% Grijs

Het histogram geeft de kleurverdeling aan van een gemaakte foto.

Hieraan kun je afleiden of de belichting naar tevredenheid is of niet.

Aantal pixels





Lichtmeten d.m.v. het histogram



Histogram - Onderbelicht



Histogram - Overbelicht



High Key

Een high key foto wordt gemaakt met sterk
dominerend licht.

Niet overbelicht, maar moet balanceren op het randje.

High Key foto’s zijn vaak kleurloos of er worden
pasteltinten gebruikt.

Een high key foto is helder en licht en associëren we 
vooral met rust, vredig, vrolijk, zuiver en puur.















Low Key

Een low key foto is eigenlijk het tegenovergestelde van 
een high key foto. Overwegend zwart en donkere
tinten.

Niet onderbelicht, maar moet balanceren op het 
randje.

Bij low key is het belangrijk alleen de delen te belichten
die het onderwerp vormen en niet de achtergrond.

Low key foto´s zijn vaak geheimzinnig, dramatisch, 
artistieke of sombere foto´s















Pauze / Vragen



Hard en Zacht Licht

De kwaliteit van het licht is direct afhankelijk van de grootte van de 
lichtbron t.o.v. van het onderwerp.

Hoe groter de lichtbron des te zachter het licht.
Hoe kleiner de lichtbron des te harder het licht.

Beide t.o.v. het object wat gefotografeerd wordt.

Dus hoe kleiner de afstand tussen het onderwerp en het licht des te
zachter het licht.

Als de afstand groter wordt dan wordt het licht op het onderwerp dus
harder.



Hard en Zacht Licht

Onthoud als ezelsbruggetje het verschil tussen felle zon en bewolking.

Bij een felle zon heb je harde/scherpe schaduwlijnen op de grond
en bij bewolking hele zachte of geen schaduwlijnen.



Hard en Zacht Licht

De hard- of zachtheid van licht heeft dus niets te maken
met de intensiteit van het licht !!

De hardheid van het licht noemen ze ook wel
“de kwaliteit” van het licht. (zacht licht is betere kwaliteit)



Zacht licht wordt vaak gezien als “mooi” licht.



Flitsen

• Bij gebrek aan voldoende licht voor een
goede foto.

• Om bij zonlicht de harde schaduwen te
verzachten.

• Als invulflits bijvoorbeeld bij tegenlicht.

• Om de richting van het licht naar eigen hand 
te zetten.

We kunnen flitsers o.a. gebruiken bij de volgende situaties:



Nadelen van de inbouw flitser

Doordat de flitser van je camera vlak boven 
de lens zit en recht naar voren flitst krijg je 
een platte felle belichting met harde 
schaduwen. 

Daarnaast heb je snel kans op rode ogen en 
zijn ze niet krachtig.

Als het onderwerp dan wat verder weg is 
heeft het flitslicht niet genoeg kracht voor 
de juiste belichting. 

Dit zal vaak zorgen voor een te donkere 
achtergrond met een overbelichte 
voorgrond.



Nadelen van de inbouw flitser

Bij gebruik van een groot (zoom) objectief kun je bij de ingebouwde flitser last 
hebben van de schaduw die je lens op de foto werpt. 

Een opzet flitser zit zoveel hoger dat dit probleem niet meer voor zal komen.

Ook gebruikt de opzetflitser zijn 
eigen batterijen en houdt de 
accu van je camera het dus 
langer uit.



Rode Ogen

Rode ogen worden veroorzaakt door een flits die vanuit de zelfde hoek
op het onderwerp valt als de lens. (Frontaal)

Door de richting van het flitslicht aan te passen voorkom je 
dus rode ogen op de foto.



Opzetflitsers/Reportageflitsers

Door de hoogte al minder snel rode ogen.

Indirect flitsen door draaibare kop.
Door het licht via een muur of plafond te
weerkaatsen wordt het licht zachter en komt
het ook nog eens uit een andere hoek.

Let wel op gekleurde muren!
Hierdoor zal er een kleurzweem over je foto
komen door het licht wat meekleurt met de 
kleur van de muur.



Flitsinstellingen (handmatig)

Diafragma

De instelling van het diafragma bepaalt de correcte belichting bij het gebruik 
van een flitser. 

Door het diafragma aan te passen laat je meer of minder licht toe. 

Sluitertijd

Met de sluitertijd instelling van je camera bepaal je hoeveel er van de 
achtergrond zichtbaar is. 

Hoe langer de sluitertijd hoe meer er van de omgeving te zien is. 

Door een kortere sluitertijd te gebruiken kun je de achtergrond van je foto 
donker maken. Hiermee kun je het hoofdonderwerp, dat door de flits belicht 
wordt, extra aandacht geven in de foto.



E-TTL (Canon) , iTTL (Nikon)

TTL staat voor ‘through the lens’

Een soort autostand voor de flitser.

De camera geeft de meting door aan de flitser die vervolgens 
de correcte belichtingssterkte toepast. 

Flitsers met een TTL functie zijn veel duurder dan 
flitsers zonder deze functie.



Flitssynchronisatietijd ofwel Syncspeed

Let op je flitssynchronisatietijd!!

Deze staat in de handleiding van je body.

Dit is de maximale (snelste) sluitertijd die je kan

gebruiken bij flitslicht.

Meestal ligt dit rond de 1/200.

Als je de sluitertijd sneller zet zal er een zwarte balk in beeld
verschijnen. 

Langzamere sluitertijden vormen geen probleem.



Eerste of tweede gordijn

Flitsen op het eerste gordijn:

De flitser flitst direct als de sluiter open is.

Soms geeft dit een gek effect. 
Bijvoorbeeld bij een langsrijdende auto. Als hij eerst flitst zie je 
de auto in beeld maar omdat de sluiter nog open is zie je ook de 
lampen voor de auto uit.

Door de flitsen op het achterste gordijn wordt eerst de sensor 
belicht en als laatst de flitser afgevuurt op het einde van de 
sluitertijd.



Lightmodifiers

Grid Softbox Barndoors

Snoot Dome Beautydish



Kleuren Gel

Kleuren gels kunnen diverse functies hebben, namelijk:

• Gebruik als filter om de witbalans te corrigeren.
• Gebruik als effect voor een mooie kleurweergave.

Als je 2 soorten lichtbronnen in je 
foto hebt dan heb je een probleem 
met je witbalans door de 
verschillende kleurtemperaturen.

Dit kun je opheffen door je flitslicht 
dezelfde kleurtemperatuur te 
geven als het de andere lichtbron 
door de juiste gel te gebruiken.



Witbalans van flitslicht aanpassen met gel.



Meerdere kleurtemperaturen in een foto

Links is de kleurtemperatuur van het buitenlicht correct, omdat de 
camera compenseert voor daglicht (5600K). Maar het gezicht is oranje
omdat deze is belicht met warm licht van een gloeilamp (tungsten).

Rechts is de witbalans op Tungsten gezet (3200K) dus het gezicht heeft nu 
de goede witbalans, alleen nu is het buitenlicht te koel. (blauw)



Witbalans gecorrigeerd met gel

Door het licht van binnen dezelfde kleur te geven als het 
buitenlicht is de witbalans in de foto correct. Dit kan bijv door te

flitsen met een CTB gel. (Color Tone Blue)



Witbalans als effect

Hier is Arnold door een flitser met een oranje gel ingeflitst met de 
witbalans van de camera op tungsten. Hierdoor wordt het daglicht

aan de linkerkant blauw.



Invul flits



Invul flits





Panning met flits



Panning met flits

















Vragen



Nieuwe Huiswerk Opdracht

Maak ongeveer 4 a 5 foto’s met gebruik van je flitser. 

Probeer wat  te spelen de instellingen. 
Gebruik dus niet alleen TTL, maar probeer ook eens de foto
goed te belichten d.m.v. diafragma en sluitertijd in 
samenwerking met je flitser.

Kijk ook eens regelmatig naar het histogram. Hierdoor leer je 
hem lezen en kun je hem uiteindelijk als lichtmeter gebruiken.

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


