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Woensdag 31 mei2017—20u00—de Kerkewegel 

 Info avond en vrije projectie 

Woensdag 8 maart 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Projectie van de opdrachten van deze maand. 

 

Woensdag 10 mei 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Jurering jaarthema. 

Woensdag 12 april 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Projectie van de opdrachten van deze maand. 

 Scherpstelling 

 Vrije projectie 

Woensdag 30 maart2017—20u00—de Kerkewegel 

 Info avond en vrije projectie  

Woensdag 14 juni 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Selectie foto’s tentoonstelling 
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 editoriaal 

N 
a een beraadslaging binnen het bestuur, waar het puntje 
“zaalhuurprijs” aan bod kwam, was het de betrachting te 
proberen het huurgeld van de zaal te recupereren uit de 

drankverkoop. Dit bleek negatief uit te vallen. Daarom besloot 
men de bar ook na het laatste verschenen beeld nog een tijdje 
open te houden. 

De vergadering begon met onze gastspreker die inzicht gaf in het 
meten van het licht en “Fotograferen is schrijven met licht”. Spre-
ker had het over de verschillende manieren om het licht te meten 
en de lichtmeting vast te houden en zo meerdere opnamen te 
maken met de zelfde instelling. Ook het gebruik van een 18% 
grijskaart kwam aan bod. Deze uitleg werd met aandacht ge-
volgd. Waarvoor dank aan onze gastspreker. 

Tijdens de ledenvergadering is menigmaal gezinspeeld op de 
drankverkoop en werden er heel wat ludieke oplossingen naar 
voorgebracht. Dit alles tussen al het moois dat intussen op het 
grote scherm verscheen. De vrijwillige alsook de opgelegde op-
drachten waren van uitstekende kwaliteit. Proficiat aan de ma-
kers. 

Terugkomend op het zo gezegde drankprobleem (wat een bena-
ming): de oplossing ervan zal in de nabije toekomst geregeld 
worden. 

Intussen gaan wij via flyers, zoals onderstaand voorbeeld, wat 
reclame maken. 

Hopende dat het wat oplevert.  

De voorzitter 
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voor u gelezen 
Hoe gebruik ik een grijskaart 

Dit artikel gaat over het gebruik van een grijs-kaart om een juis-
te kleurenweergave te krijgen. Dit is met name handig bij foto-
grafie waarbij een juiste kleurreproductie belangrijk is. Denk 
hierbij aan webshop fotografie, kunstfotografie en andere repro 
werkzaamheden. Als iemand in je kledingwebshop een brand-
weerrood jasje denkt te kopen, is diegene natuurlijk niet blij 
wanneer dit jasje bij het uitpakken wijnrood blijkt te zijn. Je wilt 
de kleuren op de foto dus zo natuurgetrouw mogelijk weerge-
ven! 

 

Waarom een kleurcorrectie doen? 

De kleur zoals wij een object zien, wordt bepaald 
door de kleur die dat object reflecteert. Normaal 
wit daglicht bevat een kleurenspectrum van violet 
tot rood. Een rode tomaat reflecteert alleen het ro-
de deel van dat spectrum. Maar wanneer het licht, 
dat op de tomaat valt verandert, verandert ook de 
kleur die wij waarnemen. 

Als je een wit A4tje bekijkt bij zonlicht, bij TL-licht, 
bij het licht van een gloeilamp en 's nachts, lijkt voor ons oog 
het altijd wit. Dat komt doordat onze hersenen weten dat het 
A4tje wit hoort te zijn. In werkelijkheid is het vel papier in deze 
verschillende situaties niet puur wit. Bij zonlicht is het gelig, bij 
TL-licht en schemering nogal blauw en bij een gloeilamp mis-
schien wel een beetje rood. 

Een camera echter, legt de kleur altijd precies zo vast als de ca-
mera het ziet. Bij het nemen van de foto zal de camera zijn best 
doen om de juiste kleurtemperatuur van de lichtbron in te schat-
ten. Dit kan heel wisselend zijn, afhankelijk van de lichtbron. De 
resultaten zijn soms goed, soms minder goed: afhankelijk van 
het type camera, de instellingen, de mix van lichtbronnen met 
een verschillende kleurtemperatuur, etc. 

http://www.bonjourfoto.nl/Productfotografie/wat-is-een-grijskaart.html
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De oplossing: een grijskaart gebruiken 

Een grijs-kaart helpt de camera om de kleuren correct vast te 
leggen. Door de camera een bekende kleur 
met een vaste waarde te laten zien, kan hij 
dat als referentie voor alle andere kleuren ge-
bruiken. Deze kleur is 18% grijs. Dit betekent: 
0% is puur wit en 100% is puur zwart; 18% 
grijs is dus lichtgrijs. 

Omdat dit een geijkte standaardkleur is, kan 
hij gebruikt worden voor kleurcorrecties. Dit kan op twee manie-
ren: achteraf met bewerkingssoftware, en tijdens het fotografe-
ren, door de grijs-kaart als referentiekleur in de camera in te 
voeren. 

Achteraf de juiste kleurtemperatuur instellen 

Bij het nemen van de foto moet de grijs-kaart ergens in beeld 
zijn. Dit hoeft niet dominant middenin de foto zijn; zolang het 
maar ergens op de foto zichtbaar is, en het zich in hetzelfde licht 
als het onderwerp bevindt. Er mag geen schaduw of reflectie op 
de grijskaart vallen. De eerste foto van de serie maakt u met 
grijskaart in beeld. Dit wordt straks het referentiepunt voor de 
software. Daarna mag u de grijs-kaart weghalen. Let wel op, dat 
als de lichtomstandigheden wijzigen, weer een nieuwe referentie-
foto maakt met grijs-kaart. 

 

Kleurcorrecties bij RAW foto's 

In Photoshop of vergelijkbare software (Lightroom, Paint Shop 
Pro etc.) kunt u daarna de witbalans corrigeren aan de hand van 
de eerste foto in de serie. Dit gaat het makkelijkst bij opnames 
die gemaakt zijn in de RAW stand, door met witbalans/grijspipet 
op de grijs-kaart te klikken. U leest dan de kleurtemperatuur af 
van de grijs-kaart en kunt deze toepassen op de foto. Deze wordt 
dan gecorrigeerd. Daarna kunt u dezelfde correctie toepassen op 
de andere foto's van de serie. Deze moeten dan dus wel onder 
dezelfde lichtomstandigheden zijn gefotografeerd. 
 

http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
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Kleurcorrectie voor JPG foto's 

Bij foto's die als JPG zijn geschoten kunt de witbalans tool niet 
gebruiken. Wat wel kan is een "Grijspunt" instellen onder het me-
nu "Curven". U klikt met de pipet op de grijskaart in de foto, op 
het grijspunt te selecteren. Daarna slaat u deze instelling op. Ver-
volgens past u de instelling toe op de foto's die gemaakt zijn zon-
der grijs-kaart in beeld, en deze krijgen dus dezelfde correctie! 

Op de camera de juiste kleurtemperatuur instellen 

Nadat de het onderwerp op de gewenste wijze is belicht, plaatst 
u de grijs-kaart bij het onderwerp (of er voor). U maakt de foto 
met de grijs-kaart volledig in beeld. Let op dat er geen schadu-
wen en reflecties op de grijs-kaart vallen. Als de camera niet 
scherp kan stellen (wat bij een 100% egaal onderwerp, de grijs-
kaart dus, vaak gebeurt) zet de camera dan op handmatige focus 
en stel met de hand scherp op de grijs-kaart. 

Kies dan in het menu "handmatige witbalans instellen" (custom 
white balance) en klik op "OK" om de foto van de grijs-kaart als 
referentiefoto in te stellen. Kies daarna in het menu bij witbalans: 
"handmatige witbalans". Wanneer de belichting verandert, bij-
voorbeeld door een andere opstelling van de verlichting, moet u 
deze handelingen dus overnieuw doen. 

Kleurtemperatuur handmatig instellen zonder grijs-kaart 

Bij sommige camera's kan bij de witbalans ook de kleurtempera-
tuur handmatig ingesteld worden. Op de daglichtlampen staan 
deze vermeld, door de waarde (meestal rond 5500K) te gebrui-
ken is de witbalans vaak al goed.  

 
Een grijs-kaart werd voorheen alleen gebruikt om licht te meten 
en meters te ijken. Omdat ze kleurneutraal zijn, kan je ze gebrui-
ken om de witbalans te meten. Een grijs-kaart is grafisch het 
midden tussen zwart en wit en reflecteert 18% van het licht. 

 
 

http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
http://www.bonjourfoto.nl/Studiofotografie-Algemeen/wat-is-witbalans.html
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De achtergrond goed verlichten 

Als bij webshop fotografie de kleuren van het onderwerp goed 
zijn maar de achtergrond niet wit maar grijs, dan betekent dit dat 
er onvoldoende licht is. Dit kunt u oplossen door een stop over te 
belichten (een lagere diafragma waarde instellen op de camera) 
of door een extra lamp of flitser op de achtergrond te richten.  

 

(gelezen op Google bij Bonjourfoto) 

 

 

Een Grijskaart, wat doe je ermee? 

 

In de fotografie kun je een grijskaart gebruiken als hulp-
middel. 

Je kunt de grijskaart gebruiken voor het meten van de juiste be-
lichting. Maar je kunt de grijskaart ook gebruiken om de juiste 
witbalans te bepalen. 
Een grijskaart kun je bijvoorbeeld kopen bij een fotozaak. Ze zijn 
te koop in allerlei vormen en maten. Als sleutelhanger, als karton 
of als uitvouwbaar scherm. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze 
allemaal dezelfde kleur grijs hebben.  

 

Juiste belichting met behulp van de grijskaart 

Bij de meeste mensen staat de camera zodanig ingesteld dat het 
licht gemeten wordt van het hele beeld. Vaak met de nadruk op 
het midden. 
De camera meet het reflecterende licht. De camera’s nemen aan 
dat hetgeen je fotografeert gemiddeld een grijswaarde heeft van 
18%. Dit klopt bij verreweg de meeste foto’s. Maar soms gaat dit 
fout. Je fotografeert bijvoorbeeld een persoon met heel veel te-
genlicht. De camera krijgt veel licht binnen, en kiest dus een zo-
danige sluitertijd en diafragma dat het gemiddelde van de foto 
goed belicht is. Met het resultaat dat de persoon op de foto te 
donker zal zijn. 

  



refleks 360 maart 2017 

In het onderstaande voorbeeld heb ik een pen gefotografeerd op 
een zwarte achtergrond, en daarna op een witte achtergrond. Ik 
heb de camera op een bepaalde diafragma gezet. De sluitertijd 
berekende de camera zelf. 

Zoals je ziet is 
de pen op de 
foto met de 
witte achter-
grond te don-
ker, en op de 
foto met de 

zwarte achtergrond te licht. Bovendien ziet de witte er grijs uit, 
maar ook de zwarte achtergrond is naar het grijs getrokken.

Blijkbaar is de belichting in beide gevallen niet goed om de pen 
mooi op de foto te krijgen. Ik ga nu dus de grijskaart gebruiken. 
De camera zet ik op een bepaal diafragma, en ik laat de camera 
zelf de sluitertijd bepalen. Ik leg de grijskaart op de plek van de 
pen. Ik maak een foto van de grijskaart, die beeldvullend is. Ik 
bekijk wat de waarde is van de sluitertijd. Vervolgens stel ik het 
diafragma en de gevonden sluitertijd in op de manuele stand van 
de camera. 

Ik haal de 
grijskaart 
weg, en 
fotogra-
feer de 
pen met 
deze be-
lichting 

nogmaals op zowel de witte als de zwarte achtergrond. Dit zijn de 
bijbehorende foto’s:  

Zoals je ziet is nu de pen zowel bij de linker foto als bij de 
rechter foto juist belicht.  

Omdat ik zelf het licht gemeten hebt met behulp van de grijs-
kaart, is de belichtingsmeter van de camera niet in de war ge-
raakt door de witte of de zwarte achtergrond. In principe kan ik 
nu elk voorwerp hier fotograferen met deze instellingen. 
( gelezen op googel bij Photoshop Plezier) 
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column 

 

M 
et Blandia gaan wij regelmatig fototentoonstellingen be-

zoeken; Meestal kom ik daar niet zo gelukkig van terug. 

Wat nu de trend is is echt mijn ding niet. Het enige crite-

rium dat toegepast wordt lijkt te zijn: “alles kan en alles mag” 

als je er maar een lange en moeilijke uitleg voor hebt. 

Zie je werk van jongere fotografen dan gaat het meestal over 

marginale toestanden in ver afgelegen gebieden. Blijkbaar moe-

ten zij schaamteloos binnendringen in huis– en slaapkamers om 

hun ding te doen. Enige vorm van esthetiek is ver te zoeken. De 

rauwe werkelijkheid, zoals dat heet, moet getoond worden. Er 

komt natuurlijke een flinke dosis lef aan te pas om dergelijke fo-

to’s te maken en publiek te tonen,  maar dat zal dan wel een ei-

genschap van de jeugd zijn. 

Twee recente tentoonstellingen hebben mij een beter gevoel ge-

geven. Er was dan wel geen werk te zien van “gerenommeerde” 

fotografen, maar wat te zien was kon door een eenvoudige ziel 

als uw dienaar toch gesmaakt worden. Ik heb het hier over de 

twee recente tentoonstellingen door leerlingen van het SNT, res-

pectievelijk in Brugge en Blankenberge.  

Op enkele getoonde werken was wel iets aan te merken, in de 

zin van de commentaren die wij bij Blandia te horen krijgen. 

Toen ik, tijdens een overigens zeer interessante babbel met een 

van de lesgevers,  vroeg of een alleenstaand armpje aan de rand 

van een foto niet als storend werd bestempeld, kreeg ik als ant-

woord dat daar helemaal geen aandacht aan besteed werd. Een 

foto moest een gevoel opwekken bij de kijker, hoe dat gebeurde 

wal blijkbaar van minder belang. Een storend gevoel is dus blijk-

baar niet meer van deze tijd. 

Voor de rest niet dan lof voor de leerlingen, amateur fotografen 

die, nu ze de lessenreeks beëindigd en hun werken aan de we-

reld hebben laten zien, het epitheton “amateur” niet langer hoe-

ven te gebruiken. 
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 refleks is een erkend tijdschrift door vtbkultuur 

 verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus 

 verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge 

 web site: www.blandia.com       facebook.com/fotoclubblandia 

 

mededelingen 

 

Op de vergadering van 8 maart verwachten wij de opdrachten van 

volgende leden: 

        verplicht    vrij 

Roland De Pauw    Portretfotografie  Tekenen v d tijd 

Marcel Legein     Portretfotografie  kleur 

Jan Otte      Portretfotografie  Transport 

Jean Simoens     Portretfotografie  Sport 

Filip Van Cappel    Portretfotografie  ? 

Op de vergadering van 10 mei verwachten wij de opdrachten van 

volgende leden: 

        verplicht    vrij 

Jan Bervoet     Natuurfotografie  Architectuur 

Charles Maertens    Natuurfotografie  Transport 

Roger Mechelaere   Natuurfotografie   

Eric Ongenae     Natuurfotografie  Herhaling 

Paul Pladijs     Natuurfotografie  Concert 

Jacques Schaeverbeke  Natuurfotografie  Architectuur 

Marc Van Iseghem   Natuurfotografie  Food 

Tegenwoordig zie je vaak zeer donkere foto’s op tentoonstellingen. 

Er staat er zo eentje op de voorpagina van deze Refleks. 

Wat denken jullie ervan? Laat het weten aan de redactie. 


