
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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Naast de instellingen diafragma, ISO en sluitertijd, 
is het ook belangrijk met welk objectief je fotografeert.

Het soort objectief wordt in millimeters uitgedrukt.

Een objectief van 17mm noemen we een groothoek. Dat wil zeggen dat 
je een brede blik hebt. Een objectief met een 300mm noemen we een tele 
objectief. Hiermee kan je iets wat verder weg is, dichterbij halen.
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LES 3 
Compositie

Met het toepassen van alle technieken en de keuze van je 
objectief/beeldhoek, maak je nog niet automatisch een mooie 
foto. De compositie is ook erg belangrijk. Met een goede 
compositie maak je foto’s waar we graag naar kijken.

Hier een aantal voorbeelden van verschillende 
vormgevingsaspecten:
- De regel van derden, beeld wordt in 9 vlakken gedeeld, 
 op 1/3 of 2/3 staat een beeld element of horizon.
- Driehoeks compositie, hoofdrolspelers zijn met een    
 denkbeeldige drie hoek met elkaar verbonden.
- Circulair, er is een ronding in beeld.
- Lineair/perspectief, je zie perspectief in beeld, 
 er is een verdwijnpunt.
- Herhaling / Ritme
- Symmetrie, foto kan horizontaal of verticaal dubbel geklapt   
 worden en is dan gelijk.
- Overall, verzameling van dezelfde elementen
- Open kader, foto gaat door buiten het kader.
- Gesloten kader, de voorstelling past helemaal in het kader.
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Ga oefenen met de vormgevingsaspecten. 
Probeer van alle vormgevingsaspecten minimaal 1 foto te maken.

Heb je een groothoek en een telelens? Of misschien heb je wel een zoomlens?
Maak dan van het zelfde onderwerp twee dezelfde foto’s. Alleen bij de eerste 
foto, gebruik je de groothoek lens, en bij foto twee je telelens. Als je een 
zoomlens hebt zoom je bij foto 1 niet, en bij foto 2 zoom je helemaal in.

Het is dus belangrijk dat je op dezelfde plek blijft staan zodat je goed het 
verschil ziet.

Volgende les inleveren:
Overzicht van de foto’s met de 9 vormgevingsaspecten.
3 foto’s met de vormgevingsaspecten die jou het meest aanspreken.
2 foto’s met groothoek en tele.

Neem ze digitaal mee op USB-stick.
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