
Zet je camera op de A / AV stand

Maak 2 foto’s met een kort scherpte vlak, 
kies hier voor om 2x een detail te fotograferen. 

Maak 2 foto’s met een lang scherpte vlak, 
fotografeer nu 2x een overzicht. 

Neem de volgende les je foto’s digitaal mee op USB stick. 

Meer foto’s gemaakt waar je feedback over wil, neem ze gerust mee 
(digitaal)
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Opdracht bespreking les 1



De tijd dat de sluiter open staat, 
zodat het licht binnen kan vallen op de sensor.

Bij een snelle sluitertijd kan je een beweging bevriezen. 
Bij een langzame sluitertijd kan je bewegingsonscherpte vastleggen.

Bij het fotograferen met een langzame sluitertijd gebruik je bij voorkeur 
een statief. Het omslagpunt voor het wel of niet gebruiken van een 
statief ligt rond 1/60e (een zestigste van een seconde).

Fotografeer je sneller dan een 1/60e , bv 1/100e , 1/250e , 1/500e kan je 
gewoon uit de hand fotograferen. En kan je bewegingen bevriezen.
Fotografeer je langzamer van 1/60e , bv 1/30e , 1/5e , 1” 
( ” staat voor seconde), dan is het zeer waarschijnlijk dat je 
bewegingsonscherpte in beeld krijgt.
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De tijd dat de sluiter open staat, 
zodat het licht binnen kan vallen op de sensor.

Bij een snelle sluitertijd valt er minder licht op je sensor.
Bij een langzame sluitertijd valt er meer licht op je sensor.

Naast bevriezing en beweging zorgt de sluitertijd er ook voor dat je 
foto’s helderder of donkerder worden. Het beïnvloedt de belichting, 
de hoeveelheid licht die je in de foto vastlegt. Je kunt dit vergelijken 
met een regenbui. Wanneer jij door deze bui moet gaan rennen 
zijn een paar seconden niet heel erg. Maar wanneer je dit voor 
een paar minuten moet doen weet je zeker dat je doorweekt op je 
eindbestemming komt. Dit is niet veel anders dan wat er gebeurt in 
de fotografie. Een lange sluitertijd waarbij je sensor voor een lange tijd 
aan het licht wordt blootgesteld betekent dat je foto helderder wordt. 
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Sluitertijd te lang Sluitertijd goed Sluitertijd te kort
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LES 2 
Scherpstellen

Op je objectief zit een optie om automatisch of manueel te 
focussen. Ga je automatisch scherpstellen let dan wel op je 
scherpstelpunten. Deze kan je automatisch laten bepalen, of 
je bepaald zelf op welk punt je scherp wil stellen. Bij manueel 
scherpstellen moet je zelf aan de scherpstelring draaien.

Autofocus kan je instellen op “Single shot”, je drukt je 
ontspanknop half in, je camera focust, je drukt af, de foto wordt 
gemaakt. Je laat de ontspanknop los en je moet weer opnieuw 
focussen / scherpstellen voor de volgende foto.

Bij de optie ‘AI Servo’ blijft het scherpstelpunt volgen. Vooral 
handig bij bewegende onderwerpen. Je drukt je ontspanknop half 
in, en je autofocus blijft het bewegende onderwerp volgen en blijft 
de scherpte corrigeren.

Bij manueel focus moet je alles zelf doen ! De scherpstelpunten 
in je camera hebben geen functie meer. Door te draaien aan je 
scherpstelring op je objectief bepaal je zelf waar je scherpstelt.



Opdracht 1
Autofocus, ga na waar bij jou camera de scherpstel punten zitten, en hoe je 
deze kan verplaatsten.
Maak van een iemand een portret, leg 1x de scherpte op de ogen en leg 1x de 
scherpte op de achtergrond.

Opdracht 2
Zet je camera op de S / TV stand.
Zoek een onderwerp dat beweegt (mens, dier). Maak 2 foto’s met een 
bevriezing in beeld, en maak 2 foto’s met bewegingsonscherpte.

Extra opdracht- Pannen!
Ga langs een weg staan waar auto’s en/of fietsers voorbij komen. Je gaat nu 
fotograferen en je onderwerp meetrekken, pannen dus.
Het onderwerp wat beweegt blijf je volgen met je camera en als deze bijna 
recht voor je is druk je af. Je onderwerp (fietser / auto) staat scherp op de foto 
en de achtergrond is bewogen.
• Tip: sta je langs een 50km weg, zet je sluitertijd dan op 1/50 – 1/60
Volgende les, foto’s digitaal meenemen op USB-stick
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