Hoe maak je
prachtige foto’s...
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...in een
actieve omgeving?
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In januari gekozen tot onze beste foto van 2016,
proficiat Willem-Jan Verhoeven.
VA N D E V O O R Z I T T E R
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Beste Focoss’ers
Fotograferen is heel veel kijken maar ook steeds nieuwe
dingen ontdekken. Niet alleen nieuwe functies op je camera
maar ook in je eigen omgeving kun je dingen ontdekken
die je nog niet eerder gezien hebt. Jezelf steeds meer
ontwikkelen als amateurfotograaf en niet alleen jezelf verder
ontwikkelen maar ook kennis delen met je collega’s die
mogelijk nog aan het begin staan van hun fotografische
ontdekkingstocht. Elkaar verder te helpen met eigenlijk
maar één doel, namelijk samen plezier hebben in fotograferen en elkaar stimuleren om zoveel mogelijk uit onze
gemeenschappelijke hobby te halen.
Soms zie je een foto en dan denk je wel eens “Hoe heeft
hij/zij dat nu gedaan? Welke techniek is hier gebruikt?”
Daar komen we op de clubavond soms wel aan toe om dat
te bespreken maar eigenlijk misten we wel een manier om
dat in de vorm van een naslagwerk aan te reiken.
Daarnaast is het ook erg interessant om van elkaar te
weten wat ons bezighoudt in fotografie en wellicht ook
zaken daarbuiten. Dit zijn een paar redenen waarom we
als bestuur besloten hebben dat het tijd is om naast alle
andere activiteiten ook een nieuw Focoss magazine te
introduceren wat een aantal keren per jaar uitgebracht zal
worden. Dankzij “onze redacteur George Nietsch” die hier de
afgelopen weken aan gewerkt heeft, ligt de eerste uitgave
nu voor je en hopen we er nog vele te maken.
Ik wens jullie veel leesplezier!
Piet Prins

“American Football is nog een kleine sport in opkomst. Zo konden we gemakkelijk
perskaarten regelen in ruil voor foto’s, die de bond gebruikt voor PR. We waren aanwezig
tijdens de interland Nederland-Ierland. De opkomst van het Nederlandse team was om de
tegenstander te imponeren met veel rook en muziek.”
Dit jaar kiezen de leden van Focoss voor de eerste keer de foto van het jaar.
Tijdens de maandelijkse Foto Vrij-avond worden steeds de beste drie foto’s gekozen.
Uit de twaalf eerste plaatsen in het jaar 2016 vindt de selectie plaats.
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En wat doet een fotogroep dan die
iedere maandagavond een tweeuurs programma vult?

Veel wat je in je handleiding en de
fotobladen tegenkomt. Maar dan
zijn er nog de opdrachten, fotobesprekingen, gastsprekers, uitstapjes
en de projectgroepen. Ieder jaar
werken projectgroepen naast de
vaste avonden aan een thema, zoals Natuur en Landschap, Macro,
Straatfotografie of Mensen aan
het werk. Verderop in dit nummer
lees je meer over de projectgroep
Beweging.
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Kennismaking met
Harrie van ‘t Hof
Mijn leeftijd (92) belet me deel te
nemen aan alle activiteiten van de club.
Ik heb mij toegelegd op het bewerken
van foto’s en heb hiermee een nieuwe
dimensie aan mijn hobby toegevoegd.
Voorbeeld: Originele foto met vier
bewerkingen.
Met vriendelijke groet,
Harrie.

Projectgroepen presenteren

Enkele voorbeelden die ‘Beweging’ liet zien
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Projectgroepen presenteren
Vervolg ‘Beweging’
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Als projectgroep hebben wij besproken welke bewegingen wij vast wilden gaan
leggen en hoe we dat zouden gaan doen. Uiteindelijk is gekozen voor meetrekken, lange belichtingstijden en water.
Het meetrekken zijn we gaan oefenen langs de openbare weg in Megen.
We hebben daar auto’s en fietsers en motorrijders op de korrel genomen. Er werd
geoefend met verschillende brandpunten en verschillende camerainstellingen.
Om de beweging mooi in beeld te krijgen was nog niet zo eenvoudig omdat we
vaak uitkwamen op een sluitertijd van 1/60 of 1/30 seconde; dan moet de
meetrekkende beweging exact gelijk zijn aan de snelheid van het voertuig en er
mogen dan geen verticale bewegingen worden gemaakt. Om dit uit de hand te
doen vergt toch enige oefening.
Voor de lange belichtingstijden hebben we meerdere oefeningen gedaan:
een was met een slinger met vuur (staalwol in een frame), waarbij in de avond
met tijden van 15 tot 30 seconden werd gefotografeerd. Dit resulteerde in mooie
lichtfiguren. Ook werd er met stroboscoop licht gewerkt. Doordat het licht meerdere malen aangaat tijdens de langere belichtingstijd kan er zo mooi een beweging van iemand of iets worden vastgelegd.
Tussendoor is er nog geëxperimenteerd met grijsfilters om langere belichtingstijden overdag mogelijk te maken. Hierdoor wordt er beweging in de wolken of in
water op een vervreemdende manier te fotograferen.
Als laatste is er nog binnenshuis gewerkt met verf, poeder en water.
Verf en poeder werden op een speaker geplaatst en op het moment dat er de
juiste muziek werd afgespeeld zag je de verf op de muziek gaan dansen. Door met
verschillende kleuren te werken kwamen er de mooiste kunstwerken tevoorschijn.
De groep Beweging is nu van plan om een en ander nog verder te gaan uitwerken
en wil nog mooiere resultaten gaan behalen.
Wiel van den Ekker

Projectgroepen presenteren
Vervolg ‘Beweging’
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Deel 1 (1/3)

Diafragma, sluitertijd en ISO

CAMERA
TECHNIEK

De belichtingsdriehoek

Diafragma

In je camera zijn er naast de lens drie factoren die de
uiteindelijke belichting op je sensor beïnvloeden,
namelijk:
- Diafragma, bepalend voor de scherptediepte;
- Sluitertijd, bepalend voor de bewegings(on)scherpte
- ISO, bepalend voor de gevoeligheid van de sensor en
ook direct gerelateerd aan mogelijke ruisvorming.

Het Diafragma in de camera
is te vergelijken met de iris in
je oog. Bij veel licht wordt de
iris kleiner en bij weinig licht
wordt de iris groter.
In de camera kunnen we hetzelfde effect realiseren
door het aanpassen van de lamellen waardoor de opening van de lens vergroot of verkleind wordt.
Hoe lager getal hoe groter de opening en hoe groter de
hoeveelheid licht;
Hoe hoger het getal, hoe groter de scherptediepte;
De scherptediepte ligt ongeveer 1/3 voor en 2/3 na het
scherpstelpunt;
De diafragma waarde in de camera wordt bijv. als volgt
weergegeven: f/1 - f1.4 - f/2 - f/2.8 - f/4.0 - f5.6 - f/8.0 f/11 - f/16 - f/22 - f/32 - f/45
We onderscheiden hele stops:

Deze drie onderdelen vormen de belichtingsdriehoek.

Dat wil zeggen dat één f-stop naar links een verdubbeling betekent van de hoeveelheid licht die in een
gegeven tijd doorgelaten wordt en een hele stop naar
rechts een halvering betekend.

Deel 1 (2/3)

Diafragma, sluitertijd en ISO
Dat wil zeggen dat één f-stop naar links een verdubbeling betekent van de hoeveelheid licht die in een
gegeven tijd doorgelaten wordt en een hele stop naar
rechts een halvering betekend. Dus een diafragma f/5.6
laat dubbel zoveel licht door als diafragma f/8.0 gedurende een zelfde tijd.
Deze diafragmareeks van hele f-stops is sinds het digitale tijdperk uitgebreid met stappen van 1/3 stop.
De reeks ziet er dan als volgt uit (waarbij de vet gedrukte getallen hele f-stops voorstellen)
f/1 - f/1.1 - f/1.2 - f1.4 - f/1.6 - f/1.8 - f/2 - f/2.2 - f/2.5 f/2.8 - f/3.2 - f/3.5 - f/4.0 - f/4.5 - f5.0 - f/5.6 - f/6.3 - f/7.1 f/8.0 - f9.0 - f/10.0 - f/11 - f/13 - f/f14 - f16 - f18 - f20 f/22 - f/25 - f/29 - f/32.
- Dit biedt fotografen een grotere nauwkeurigheid om
een juiste belichting te kiezen en een specifiek scherptedieptegebied.

Welke diafragma’s je uiteindelijk op je camera kunt
selecteren is natuurlijk afhankelijk van de lichtsterkte
van het objectief.
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Sluitertijd
De sluiter bevindt zich vlak
voor de sensor, en bestaat in
diverse uitvoeringen.
Onafhankelijk van de uitvoering is de taak van de sluiter
om er voor te zorgen dat op
de momenten dat we geen foto maken, er daadwerkelijk geen licht op de sensor valt. Pas op het moment dat
we de foto maken, gaat de sluiter open, en wordt de
foto gemaakt. Door de tijdsduur van de sluiter aan te
passen, beïnvloeden we hoelang we de sensor aan licht
blootstellen voor de opname.
Hoe korter de tijd hoe minder licht er op de sensor valt:
B - 30 - 25 - 20 - 15 - 13 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2,5 - 2 - 1,6
- 1,3 - 1s - ½ - ¼ - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 1/500 - 1/1000 - 1/2000 enz.
De tijd dat een licht wordt doorgelaten is telkens twee
keer zo veel als je een stop langer belicht.
Bij de B van Bulk bepaal je d.m.v. een afstandsbediening
zelf de tijd dat een sluiter openstaat.
Waar is de sluitertijd belangrijk voor?
Drie items: beweging bevriezen, beweging weergeven
en scherpte.

Deel 1 (3/3)

Diafragma, sluitertijd en ISO
ISO
In het analoge tijdperk werd de ISO waarde niet
bepaald op de camera maar juist door het type film wat
we in de camera stopte. In de analoge tijd werden de
waarden aangegeven in ASA, tegenwoordig in de digitale fotografie wordt gesproken over ISO. Het nadeel
was dat de fotograaf niet in staat was om op één film
met verschillende ISO waarden te werken. In de digitale
wereld is dit nu ook als een instelwaarde op de camera
toegevoegd, wat de fotograaf nog meer creatieve
mogelijkheden geeft.
De ISO waarden die we op de camera’s terug zien komen
zijn vaak verdeeld in de volgende waarden: ISO 100 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200
De meeste digitale camera’s beginnen bij ISO 100 of 200
en de ISO waarden kunnen zelfs oplopen tot 25600.
Elke stap is hier weer één stop, dus van ISO 100 naar ISO
200 wordt de sensor twee keer gevoeliger voor licht.
Andersom wordt de gevoeligheid dus gehalveerd.
Het is aan te raden de ISO waarde altijd zo laag mogelijk
te houden, omdat hoe gevoeliger de sensor wordt voor
licht, hoe meer ruis er optreedt in de foto. Gebruik dus
alleen hoge ISO waardes als er te weinig licht is. Camera’s
kennen ook de waarden onder bijv. de laagste waarde
van LO.3, 0.7 en 1.0 en boven de hoogste waarden H0.3,
0,7 en 1.0.

CAMERA
TECHNIEK

Dit zijn waarden die lower dynamic range kennen en
niet onder de officiële ISO norm vallen en daarom een
afwijkende notering kennen! Wellicht nog belangrijker
is dat deze meer ruis bevatten en om deze reden
worden ze vaak niet gebruikt.
De relatie tussen de drie onderdelen
van de belichtingsdriehoek
Hoe corresponderen onderdelen van de belichtingsdriehoek met elkaar en welke invloed heb ik als fotograaf?
Voorbeeld:
Als de belichtingsmeter van de camera een waarde
meet van f 8.0 bij een sluitertijd van 1/25 ste en we willen een kleinere scherptediepte kunnen we het diafragma 1 stop verder “open zetten” dus f 5.6 maar om de
balans gelijk te houden aan de meetwaarden moeten
we dan wel de sluitertijd met één stop verkorten naar
1/50ste. Bij sluitertijd en diafragma kunnen we de
waarden ook met 1/3 stap vergroten of verkleinen.
De aanpassing van
de ISO waarden
daarentegen is vergelijkbaar met een
hele stop!

Katinka
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Een kennismaking
met onze twee jongste leden:
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Katinka Ariëns en
Reni van der Wielen
Wij zijn Reni en Katinka en we zijn beiden
sinds december lid van Focoss. In verband
met onze studies, staat fotografie nog op
een laag pitje. Wanneer we er (samen) op uit
trekken om een paar uurtjes te fotograferen,
heeft dit vrijwel altijd te maken met de
natuur, zoals dieren en landschappen.
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Reni

Waar Reni haar zinnen op dit moment op
macrofotografie heeft gezet, is Katinka nog
bezig met het ontdekken van andere leuke,
unieke onderwerpen. Beiden gaan we graag
op reis en ook dan proberen we met zo mooi
mogelijke foto’s thuis te komen.
Focoss is voor ons een leuke manier om toch
iets vaker, maar zonder verplichtingen, bezig
te zijn met onze hobby. We hopen dan ook
in de toekomst nog veel te kunnen leren.

16

Foto van de maand

Mei
fotograaf:
Walther Burg

f 6.3, 1/200, 165.00 mm, iso 400. De achtergrond van de foto was erg druk door het gaas aan
de achterzijde van het hok en stukken tak. Daarom heb ik de achtergrond weggehaald in
Photoshop met behulp van de plugin NIK collection, filter color effex, methodiek Darken/light.
Op de neus van vosje een lichtpuntje geplaatst, zodat het grijze er mooi helder uitkomt.

Deel 2 (1/2)

Diafragma, sluitertijd en ISO,
wat kan ik er mee op mijn camera?
Voorkeuze-instellingen
Op de meest gebruikte camera’s van Canon en Nikon
zien we de volgende instellingen terug.

Bij een keuze voor Auto vertaald de camera het licht
wat door de lens valt automatisch is een keuze voor
diafragma en sluitertijd en heb je hier geen invloed op
als fotograaf.
Als je voor de P kiest zal de camera afhankelijk van de
lichtomstandigheden de meest ideale combinaties
kiezen van diafragma en sluitertijd. Door bij een Nikon
camera aan het achterste keuzewiel te draaien heb je de
keuze uit verschillende combinaties van diafragma en
bijbehorende sluitertijd afgestemd op de lichtsituatie.
Als je voor de A of Av kiest gaat de camera uit van een
voorkeur voor het diafragma en kiest de camera afhan-
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kelijk van de gemeten belichting hierbij de bijbehorende
sluitertijd.
Als je voor de S of Tv kiest gaat de camera uit van een
voorkeur voor ingestelde sluitertijd en kiest de camera
afhankelijk van de gemeten belichting hierbij het bijbehorende diafragma.
Als je voor de M kiest gaat de camera uit van de
waarden die je als fotograaf instelt. Je kan dus zelf
kiezen of je afhankelijk van de gewenste opname eerst
een diafragma of een sluitertijd kiest.
Als hulpmiddel zie je vaak in de zoeker een verdeling
van +..i.. ..i..i waarbij elk . 1/3 stop voorstelt en i een hele
stop.
Door bijvoorbeeld aan één van de wieltjes (Nikon) te
draaien kan je beide keuzes voor de juiste belichting
op basis van jou wens realiseren. Het voorste wieltje
bepaalt nu het diafragma en het achterste wieltje de
sluitertijd. Hiermee heb je de belichting als fotograaf
volledig in eigen hand en kan je deze creatief inzetten.

Deel 2 (2/2)

Diafragma, sluitertijd en ISO,
wat kan ik er mee op mijn camera?

Je ziet tevens camera’s in het “starters segment” waar
je naast de besproken standen ook een keuze hebt uit
voorkeursstanden als sport, portret, landschap, etc.
Dit zijn allemaal automatische standen die net iets
anders ingesteld zijn dan de volledige automatische
stand.
Portret stand: De portret stand zorgt voor een
voorkeuze op basis van een groot diafragma (klein
getal) zodat het portret scherp is en de omgeving vervaagd.
Landschap stand: De landschap stand doet het tegenovergestelde als de portret stand. Het diafragma wordt
zo klein mogelijk gezet (groot getal) waardoor de hele
foto scherp is.
Sport stand: De sport stand is voor wanneer je actie
wilt fotograferen en zorgt voor een voorkeuze van een
snelle sluitertijd waardoor je het moment bevriest op
de foto.
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Correctie +/In de P, A, S, M stand heb je tevens de mogelijkheid om
de belichting te corrigeren met een aantal stops over
of onderbelichting. Het aantal stops kan per camera
variëren.
Tip: ISO op automatisch
In de meeste camera’s heb je de mogelijkheid om ervoor
te kiezen dat de camera zelf de ISO waarde kan bepalen
met eventueel de optie om een maximale waarde aan te
geven. Wanneer gebruik je dit. Stel je hebt gekozen voor
een bepaalde instelling op je camera die je minimaal nodig hebt maar de lichtomstandigheden kunen variëren
maar je instellingen mogen niet afwijken, dan kies je voor
een specifieke tijd en welklicht diafragma in de M stand
en zet de ISO op automatisch.
Dit wordt o.a. vaak toegepast bij het gebruik van
telelenzen in de sportfotografie.
Tip: Minimale sluitertijd
Om bewegingsonscherpte te voorkomen is de
stelregel om altijd één stap snellere tijd te kiezen dan
1/de brandpuntafstand van de lens. Dus bij een telelens
van 200mm een snellere sluitertijd dan 1/200ste.

Ter informatie
Namen fotografen en de exif-bestanden
Pagina 1 (voorpagina)
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f 8, 1/125, 35 mm, iso 100, Canon EOS 70D.
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f 5, 1/800, 170 mm, iso 800, Nikon D750.
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f 5, 1/800, 170 mm, iso 800, Nikon D750.
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3. Harrie van ‘t Hof
Geen gegevens.
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4. Jan Soeterbroek, Stroboscoop,
f 7.1, 3 sec, 32 mm, iso 400, D610.
5. Peter van de Lavoir, Wandelaar,
f 2.8, 1/6 sec, 55 mm, iso 100, Nikon D300.
6. Jan Soeterbroek, Brandend staalwol,
f 11, 13 sec, 24 mm, iso 400, D610.
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7. Jan Soeterbroek, Poeder,
f 11, 1/125, 180 mm, iso 400.
2 flitsers off-camera, Canon EOS 5D Mark III.
Pagina 7 (beweging)
8. Wiel van den Ekker, Verf,
f 3.5, 2.1 sec, 180 mm, iso 320,
Canon EOS -1DX, EF180mm f3.5 macro USM.
9. Wiel van den Ekker, Brandend staalwol,
f 4.0, 10 sec, 24 mm, iso 200, Canon EOS 5D.
10. George Nietsch, Mensen,
f 3.5, 1s, 40 mm, iso 200, Sony A350.
11. Jan Soeterbroek, Hond,
f 10, 1/250, 270 mm,
Nikon D610, 200-500 mm lens.
Pagina 11 (jongste leden)
12. Katinka Ariëns, Portret,
13. Katinka Ariëns, Bloem,
14. Reni van der Wielen, Landschap,
15. Reni van der Wielen, Landschap,
Geen gegevens.
Pagina 12 (foto van de maand)
Walther Burg, Vos,
f 6.3, 1/200, 165 mm, iso 400, Nikon D5200.

Tot slot...
Via deze nieuwsbrief wil het bestuur
van Focoss haar leden en andere
geïnteresseerden op de hoogte houden
van het doen en laten van de fotoclub
in Oss.
Bent u geïnteresseerd in Focoss?
Stuur een e-mail naar secretaris@focoss.nl
En heeft u een idee of bijdrage voor
dit magazine, e-mail het naar:
magazine@focoss.nl
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In ons volgende nummer komt o.a.
Harriëtte Giesbers aan het woord over de door haar
gewonnen 1e prijs bij de Ravensteinse Fotodagen.

