
Basiscursus Digitale Fotografie

Les 4

Witbalans & Compositie



Cursus Planning

Les 1. Focus + Scherptediepte + Diafragma

Les 2. Brandpuntsafstand/Objectieven + Sluitertijd

Les 3. ISO + Belichting

Les 4. Witbalans & 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 4 - Agenda

1. Bespreken huiswerkopdracht

2. Witbalans

3. Kleurtemperatuur (Kelvin)

4. Verschillende witbalans instellingen

5. Nauwkeurig witbalans bepalen

6. HDR (High Dynamic Range)

7. Pauze

8. Compositie

9. Vragen

10. Huiswerkopdracht



Bespreken Huiswerk Opdracht

Maak 3 verschillende belichtingstrapjes in de “M” stand d.m.v. :
Diafragma

Sluitertijd

ISO

Maak bij elke belichtingstrap 3 foto’s:
Juist belicht

1 of 2 stops overbelicht

1 of 2 stops onderbelicht

In totaal dus 9 foto’s en deze mogen allemaal van hetzelfde onderwerp zijn.

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



Witbalans

Rood

Groen
Blauw

Wit Licht

De witbalans corrigeert de kleuren in de foto rekening houdend 
met het type licht waarin de foto wordt genomen.

Elk type licht heeft zijn eigen
kleurtemperatuur in het lichtspectrum.

Onze ogen passen zich hier automatisch
op aan, maar een camera-sensor kan
dat niet.

Hierdoor moeten we dus de
witbalans zo instellen dat de juiste
correctie op de foto wordt toegepast



Kleurtemperatuur (Kelvin)



Verschillende Witbalans Instellingen



Witbalans Voorkeuzen



Nauwkeurig witbalans bepalen
Expo-disc schroef je op je lens hiermee bepaal
je de juiste witbalans.

Deze witbalans zet je in de handmatige
witbalans invoer in je camera.
(Zie handleiding)

Colorchecker passport voor het maken van 
kleurprofielen in je bewerkingssoftware.

Het gebruik hiervan benodigd een
nauwkeurige belichting.



HDR Fotografie (High Dynamic Range)

Combineer 3, 5 of zelfs 7 foto’s
voor een groter dynamisch bereik.

Bij een combinatie van 3 foto’s
wordt de eerste juist belicht, de 
volgende wordt 1 stop 
onderbelicht en de laatste wordt 1 
stop overbelicht.

Het effect wordt groter door
meer foto’s en meer spreiding in 
het aantal stops te gebruiken.

Als softwarepakket wordt vaak
Photomatix Pro gebruikt.
Tegenwoordig kunnen Photoshop 
en Lightroom ook HDR foto’s
maken door meerdere foto’s
samen te voegen. 



Het effect van een HDR foto bepaal je 
hoofdzakelijk in de nabewerking.















Pauze / Vragen



Compositie

Wat is compositie?

• Het organiseren van beeldelementen tot een gebalanceerde foto.

• Een goede compositie helpt het “verhaal” in je foto beter vertellen.

• Compositie is een gevoel.

• Er bestaat geen perfecte compositie.

• Er bestaan veel tips en regeltjes die je kunt gebruiken om in jouw foto een

betere compositie te vinden.

• Veel fotograferen zorgt voor een meer bewust gevoel van compositie.



Regel van derden

Onze ogen ervaren dit als gebalanceerd en natuurlijker

(Her)kader je onderwerp zo dat deze op 1 van de lijnen/punten ligt.



Voorbeeld gebruik van regel van derden



Voorbeeld gebruik van regel van derden



Variaties op regel van derden



Variaties op regel van derden



Variaties op regel van derden



Variaties op regel van derden



Variaties op regel van derden



Variaties op regel van derden



Vrijmaken van de achtergrond d.m.v. contrast.



Voorgrond / Achtergrond door scherptediepte

Het schaap en de hond staren elkaar 
aan.

Waarschijnlijk is het schaap je eerst 
opgevallen, deze is scherp in beeld 
gebracht, de hond is onscherp. 

Hierdoor is er ook sprake van diepte, de 
voorgrond en de achtergrond zijn 
duidelijk van elkaar gescheiden.



Lijnen

Gebruik bijvoorbeeld elementen zoals :

Beekjes
Muurtjes
Elektriciteitsdraden
Weggetjes etc.

om het oog naar een onderwerp te 
leiden. 

Door de lijnen te volgen van deze 
elementen kijk je dieper de foto in. 

Lijnen zijn één van de belangrijkste 
elementen (naast gekleurde vlakken) 

om een compositie te bepalen.



Denk simpel en in contrasten

De sterkste foto’s zijn vaak het eenvoudigst. 
Probeer niet te veel elementen in de foto op te nemen die de aandacht kunnen afleiden.

(De kunst van het weglaten)



Dichterbij / Andere kijkhoek

Hoe meer je oefent en experimenteert
des te eerder kom je tot interessante beelden. 

Het doel is uiteindelijk dat iemand net iets langer naar jouw foto kijkt
dan naar die van een ander.

Je moet deze regels kennen om ze te kunnen breken.  
In sommige situaties moet je juist afwijken van de regels om zo tot jouw

gewenste resultaat te komen. 



Compositie voorbeelden

Waarbij gebruik is gemaakt van:

• Regel van Derden / Gulden Snede

• Contrasten / Kleuren

• Lijnen

• Voorgrond / Achtergrond

• Diafragma 

• De kunst van het weglaten / Eenvoud

















































Vragen



Nieuwe Huiswerk Opdracht

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

Geef je foto meer kracht door bijvoorbeeld gebruik te maken van:

• 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.


