
 

Refleks 
maandelijks infoblad van vtbKultuur fotoclub BLANDIA 

37ste jaargang —  nummer 361 —  apr i l  2017  

Foto: marcel 



refleks 361 april 2017 

 

k
a
le

n
d
e
r 

Jaarthema 

onderweg 
 

 

 

 

Woensdag 14 juni 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Selectie foto’s tentoonstelling. 

Woensdag 12 april 2017—20u00—de Kerkewegel 

Woensdag 31mei 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Info avond en vrije projectie. 

 Les– en werkavond: invulflits en schrijven met 

licht. 

Breng je fototoestel een statief en je flits mee. 

Ook een zaklamp of een andere lichtbron. 

Woensdag 10 mei 2017—20u00—de Kerkewegel 

 Projectie van de opdrachten van deze maand. 

 Jurering jaarthema. 

 Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
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 in memoriam  
Wij hebben een vriend verloren. Wij zullen hem missen. 

Negenendertig jaar geleden was Marcel 

één van de stichters van Blandia en met-

een ook bestuurslid. Later heeft hij de 

functie van penningmeester op zich geno-

men en was hij vast afgevaardigde van 

Blandia bij de cultuurraad. Op elke verga-

dering van de club zagen wij hem binnen-

komen met zijn geldkoffertje, de schat 

van Blandia , onder de arm. Hij bewaakte 

en beheerde die als een goede huisvader 

en hield nauwgezet het kasboek bij. In de 

tijd dat de financiële toestand en -

verrichtingen nog ieder trimester aan VTB 

Antwerpen moesten doorgegeven worden was dit de taak van 

Marcel.  

Toen Blandia naar de Kerkewegel verhuisde is Marcel ook onze 

barman geworden, een veel omvattend werk; frigo’s vullen en 

weer leegmaken, glazen wassen en afdrogen en vooral dorstige 

klanten bedienen en zien dat de ontvangsten klopten. Vele jaren 

heeft Marcel dit gedaan. Wij horen nog zijn diepe welluide stem 

van achter de bar wanneer hij een late klant moest bedienen, 

terwijl het reeds stil was in de zaal.  

Op een Blandia reis is Marcel nooit mee gegaan. Reizen deed hij 

liever met de familie zoals wij hoorden. Maar op dagactiviteiten 

zoals de rally en andere foto-uitstappen was hij steeds present en 

aan alle wedstrijden deed hij telkens mee.  

Marcel was een enthousiast fotograaf. Meerdere keren verraste 

hij ons met een prachtig beeld. De zee in al zijn aspecten en 

waar ook in de wereld was een van zijn geliefde onderwerpen en 

met zijn fruitfoto’s, de ene keer appels de andere keer peren, kon 

hij ons altijd weer bekoren. 

Wij hebben een vriend verloren. Wij zullen hem missen. 
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editoriaal 
Beste Vrienden, 

Opnieuw konden wij onze beelden vertonen op het grote scherm. 
Sinds Maurits en Jan die de taak van het plaatsen en neerhalen 
van het scherm op zich hebben genomen betekent voor ons een 
paar ouwe getrouwen een aanzienlijke taakverlichting. Hierbij 
nogmaals onze dank aan beide heren. 

Het was opnieuw een druk bezette ver-
gadering. Na uitleg over de lichtmeting 
en het gebruik van de grijskaart in fe-
bruari, was het nu de beurt om het 
scherpstellen even onder de loep te ne-
men. Maar voordat de spreker met dit 
onderwerp begon werden als vervolg op 
vorige maand enkele beelden vertoond 
die met de methode van de grijskaart 
waren opgenomen. Vervolgens kwam 
het scherpstellen aanbod.  

Spreker had het over de diverse mogelijkheden die konden ge-
bruikt worden om scherp te stellen. Uitleg die met de nodige aan-
dacht werd gevolgd. Dergelijke lessen betekenen een geheugen-
steuntje en een opfrissing. Want fotograferen is meer dan een 
druk op de knop. 

Vervolgens kwamen de diverse vrije en verplichte opdrachten aan 
de beurt en konden wij genieten van heel wat mooie opnamen. 
Na de pauze als slot kregen wij nog vrije projectie. Via deze weg 
danken wij ieder die de moeite heeft genomen om zijn steentje 
bij te dragen tot opnieuw een leerzame avond. 

Op deze woensdag van 8 maart mochten wij drie nieuwe geïnte-
resseerde mensen verwelkomen. Hopelijk is deze eerste kennis-
making hen goed bevallen en zien wij ze de volgende maanden 
terug.  

        de voorzitter  
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 verkiezingsnieuws 
 

Het bestuur van Blandia is aan vernieuwing en uitbreiding toe. 

Om te voldoen aan de voorwaarden om te kunnen genieten van 
de subsidies van de cultuurraad moet het bestuur van een ver-
eniging bestaan uit vijf leden, waarvan er vier in Blankenberge 
moeten wonen. 
Door het plotse overlijden van onze penningmeester en de wens 
van twee bestuursleden om een stap opzij te zetten moeten 
nieuwe bestuursleden verkozen worden. De vijf verkozenen ver-
delen daarna de bestuursfuncties onder mekaar. 

 

Ieder lid van Blandia kan zijn kandidatuur indienen om bestuurs-
lid te worden. Deze kandidaturen moeten doorgegeven worden 
aan het secretariaat tegen dertig april om middernacht. Op de 
vergadering van mei zal dan de verkiezing gebeuren. Er zij geen 
regels inzake gendergelijkheid, maar de aanwezigheid van da-
mes in het bestuur zal zeker gewaardeerd worden. 

 

Kandidaturen kunnen doorgemaild worden naar het secretariaat: 

digifotoblandia@gmail.com 

of schriftelijk bezorgd op volgend adres: 

Pluvierlaan 29    8370 Blankenberge 

 

Indien er slechts vijf kandidaten zouden zijn, wordt er geen 
stemming gehouden. 

 

Kandidaten kunnen campagne voeren tot de vooravond van de 
verkiezingen. Geschenken uitdelen om stemmen te ronselen, on-
der welke vorm dan ook, is niet toegelaten. Affiches en plakbrie-
ven zijn beperkt in grootte tot A1 formaat. (dus geen 20 m2 pa-
nelen). 
Wij zullen er  nauwgezet over waken dat de Russen de stemming 
niet kunnen beïnvloeden! 

 

Wij hopen op een spannende en eerlijke verkiezingsstrijd. 
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voor u gelezen    door Roland 

OPTISCHE- VERSUS ELEKTRONISCHE ZOEKER  

 

Er bestaan twee types oogzoekers voor digitale fototoestellen: 
optische (OVF= optical viewfinder) en elektronische 
(EVF=electronic viewfinder). Optische zoekers zijn te vinden op 
reflex camera's met een opklappende spiegel (DSLR), elektroni-
sche zoekers op bridge en systeem camera's, de zogenaamde 
spiegel loze toestellen (mirrorless).De voorkeur voor een opti-
sche of elektronische zoeker is persoonlijk, over smaak valt niet 
te twisten. Er zijn fotografen die zweren bij een optische zoeker, 
anderen vinden de voordelen van een elektronische zoeker door-
slaggevend. Beide zoeker types hebben hun eigen specifieke 
voordelen en nadelen. Ik ga proberen de voor- en nadelen op 
een rijtje te zetten. Ik hou van beide, de voorkeur hangt af van 
de soort fotografie, reflex of mirrorless. 

 

OPTISCHE ZOEKER 

Een optische zoeker maakt gebruik van een spiegel en een pris-
ma om het beeld te weerkaatsen naar je oog. Zo zie je exact het 
beeld door de lens. OVF heeft een grotere helderheid, betere 
kleurweergave en hoger dynamisch bereik, je oog is in staat om 
de nuances in de heldere en donkere gedeelten van het onder-
werp waar te nemen, in realiteit. Het is ook comfortabeler dan 
een EVF.  Alleen de duurdere reflexen hebben een OVF met een 
zoeker dekking van 100% van het gefotografeerde beeld. De 
meeste optische zoekers tonen slechts 92-97% van de uiteinde-
lijke foto. Er is maar weinig stroom nodig voor de informatie in 
de zoeker (sluitertijd, diafragma, ISO, AF-punt), dus de accu 
heeft een grotere autonomie. En er is natuurlijk ook de gewoon-
te, we kenden vroeger niets anders dan de optische zoeker en 
hebben steeds de wereld rondom ons op dezelfde reële manier 
gezien, met of zonder de zoeker van onze reflex. Met een opti-
sche zoeker kijk je naar wat de lens ziet. Het nadeel van een OVF 
is dat je eigenlijk nooit zeker bent hoe het beeld er zal uitzien dat 
je fotografeert. Om zeker te zijn moet je het eerst even controle-
ren op het achter display, eventueel her instellen en de foto op-
nieuw maken. Burst shootings worden gehinderd door de black-
out van de opklappende spiegel en kan storend zijn als je een 
pan-reeks maakt van een snel bewegend onderwerp.  
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ELECTRONISCHE ZOEKER 

 

Elektronische zoekers zijn veelzijdiger dan optische zoekers. Een 
EVF toont het beeld dat de sensor capteert, en je hoeft niet te 
gissen hoe de foto die je maakt er uiteindelijk zal uitzien. Met 
een elektronische zoeker kijk je naar wat de camera ziet, hoe de 
sensor hooglichten en schaduw aankan. Hulpmiddelen als focus-
peaking, het in in de zoeker tonen van overbelichting (zebra) of 
onderbelichte delen in het beeld dat je wilt fotograferen, het ef-
fect van bewuste over- of onderbelichting, of van de gekozen fil-
ters. Het is allemaal niet mogelijk met een OVF. Een EVF heeft 
een 100% zoeker dekking. Aanpassingen van belichting en 
scherptediepte zie je onmiddellijk in de zoeker. De meeste elek-

tronische zoe-
kers bieden een 
loepe-functie, 
waarmee je veel 
nauwkeurig 
handmatig kan 
scherpstellen 
dan met een op-
tische zoeker. Op 
een EVF kun je 
gebruik maken 
van een elektro-
nische waterpas 
of een histogram 
om het gekozen 
onderwerp voor-

af te beoordelen, want onze ogen hebben nu eenmaal een veel 
groter dynamisch bereik dan zelfs de beste sensor. Burst opna-
mes hebben geen black-out. Er is ook geen klikklak te horen van 
de opklappende spiegel, heel handig bij discrete straatfotografie. 
Het stroomverbruik is wel groter bij een elektronische zoeker, 
dus een extra accu is geen overbodige luxe. De optische zoeker 
van mijn reflex zit zo dicht bij de camera dat mijn neus het dis-
play raakt, mijn EVF is op dat punt comfortabeler. Eenmaal ge-
woon is een EVF even aangenaam als een optische zoeker, een 
kwestie van wennen. 
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voor u gelezen           door Ronny 

Automatisch of met de hand scherpstellen. 

Wanneer laat je de camera automatisch scherpstellen en wanneer 
doe je dat zelf? Autofocus is vooral gemakkelijk. Je richt, wacht 
op het juiste moment en drukt af. Zodat je alle aandacht kunt 
richten op wat je wilt fotograferen. Het is ideaal in situaties waar-
in je snel moet reageren. Denk aan het fotograferen van straalja-
gers, racewagens of een wegvliegende roofvogel. 

 

Met de hand scherpstellen doe je wanneer de autofocus het laat 
afweten. Als er heel weinig licht is of wanneer het contrast te 
laag is om ergens op scherp te stellen. Het kan ook gebeuren dat 
objecten in de zoeker dicht op elkaar zitten, terwijl ze in het echt 
op afstand van elkaar staan. Jij wilt bijvoorbeeld een roofdier fo-
tograferen, maar jouw camera ziet alleen takken van een boom 
of de spijlen van het nachtverblijf. Tot slot gebeurt handmatig 
scherpstellen vaak als er vanaf statief wordt gewerkt en wanneer 
een onderwerp toch niet van plek verandert. Of wanneer er ex-
treem weinig scherptediepte is en je er honderd procent zeker 
van wilt zijn dat exact het juiste deel van het onderwerp scherp 
is. 
Scherpstelpunten 

Elke spiegelreflex kent meerdere scherpstelpunten. De hoeveel-
heid en de plek verschillen per merk en model. Sommige came-
ra's hebben er maar negen, andere meer dan vijftig. Soms zitten 
ze allemaal op een kluitje in het beeldcentrum, soms ook zijn ze 
over een groter deel van het beeld verdeeld. Ideaal is veel 
scherpstelpunten die over vrijwel het hele beeld verdeeld zijn. 
Dat geeft je de meeste flexibiliteit bij het scherpstellen. Theore-
tisch kan de camera zelf een scherpstelpunt uitkiezen. Je hoeft 
dan alleen het toestel te richten en af te drukken. Nadeel is dat je 
nooit zeker weet of het hoofdonderwerp scherp wordt. Vaak 
wordt namelijk automatisch het dichtstbijzijnde object gekozen. 
Met een stoel op de voorgrond is de kans groot dat die scherp 
wordt in plaats van de geportretteerde daarachter.  Dat is waar-
om de meeste fotografen liever zelf kiezen door het middelste 
scherpstelpunt actief te maken en dat op het hoofdonderwerp 
richten. Het scherpstelpunt van je camera kun je vaak handmatig 
kiezen via het menu of via de knoppen van je camera.  

http://zoom.nl/artikel/cursussen/23250-fotodokter-snelheid-van-autofocus.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/23250-fotodokter-snelheid-van-autofocus.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/22153-fotodokter-vliegensvlugge-vogels.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/23858-fotodokter-scherpstelpunten.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/23858-fotodokter-scherpstelpunten.html
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Vaak in combinatie met een draaiwiel. Dit kan per camera erg 

verschillen. In de handleiding van je camera of op internet kun je 

snel vinden hoe dit voor jouw camera werkt. Je richt eerst op bij-

voorbeeld de ogen en drukt de ontspanknop half in. Daarna ka-

dreer je zodat je de gewenste compositie krijgt en je drukt af. 

Soms mag je ook groepjes scherpstelpunten aanwijzen. Dan heb 

je net iets meer trefkans en toch de zekerheid dat het juiste deel 

van de foto scherp wordt.  

Om het beslissende moment in een voetbalwedstrijd te vangen, 
zit je er alleen al snel naast al je maar één foto maakt. Daarom 
wordt bij actiefotografie vaak ook nog overgeschakeld naar de 
continu-opnamestand ('burst'). De camera maakt dan tot wel 
twaalf of zelfs nog meer opnamen per seconde. In die snelle 
burststand wordt de hele reeks foto's met dezelfde scherpstelling 
gemaakt. Dat gaat fout als een onderwerp zich naar je toe of van 
je af beweegt. Bij veel camera's kun je dan instellen dat er ook 
tussen de opnamen scherp gesteld wordt. Dit gaat wel weer ten 
koste van het aantal beelden per seconde. Maar liever een hand-
jevol scherpe opnamen dan een hele reeks opnamen die recht-
streeks de prullenbak in kunnen. 

Met de hand scherpstellen 

Handmatig scherpstellen heeft het voordeel dat je volledig grip 

hebt op wat er scherp (en onscherp) wordt. Je voorkomt er ook 

mee dat de camera bij elke foto opnieuw scherpstelt. Zo kun je 

beter anticiperen en sneller reageren. Stel dat je een landschap 

of een product vanaf statief fotografeert. Dan is één keer scherp-

stellen genoeg. Ook bij portretten kan dit, mits je met een grote 

scherptediepte werkt. Zo kun je precies de juiste gezichtsexpres-

sie afwachten en druk je razendsnel af.  

Bij macrofotografie heb je altijd extreem weinig scherptediepte, 

omdat je zo dicht op je onderwerp zit. Als de autofocus er maar 

iets naast zit, is je foto volledig mislukt.  

http://zoom.nl/artikel/cursussen/23346-fotodokter-productfotografie-voor-winkel-met-siervissen.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/22641-6-tips-voor-de-mooiste-macrofoto-s.html
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Daarom stellen de meeste macrofotografen scherp met de hand. 
De optische zoeker van een spiegelreflex is daarvoor niet opti-
maal; het beeld is veel te klein. Je kunt beter over schakelen naar 
live view en via het ruime scherm scherpstellen. Je kunt het scherp-
stelkader naar de gewenste plek brengen en met één druk op de knop 
tot bijvoorbeeld tien keer uitvergroten, zodat scherpstellen een eitje 
wordt. Met focus peaking worden scherpe delen ook nog eens geac-
centueerd. Een systeemcamera met digitale zoeker biedt trouwens 
dezelfde mogelijkheden. 

Gezichtsdetectie 

Fotografeer je mensen? Dan is het wel zo prettig als je camera auto-
matisch op gezichten scherpstelt. Je hoeft dan niet zelf een scherp-
stelpunt te kiezen en kunt meteen je compositie bepalen, zonder 
steeds te herkadreren. Ideaal! Zo kun jij je volledig concentreren op 
echt belangrijk zaken zoals licht, compositie, pose en gezichtsuitdruk-
king. Nog mooier is dat gezichten door het beeld gevolgd worden. Je 
kunt je camera dus gewoon anders richten en de geportretteerde mag 
bewegen zonder dat de camera de scherpte uit het oog verliest. Mo-
derne camera's zijn steeds vaker in staat om niet alleen gezichten te 
detecteren, maar ook automatisch op de ogen scherp te stellen. Zo 
voorkom je dat bij een beperkte scherptediepte een wang of de neus 
haarscherp is en de ogen al onscherp beginnen te worden. Want als 
er iets scherp moet zijn in een portret dan zijn het wel de ogen. Soms 
kun je zelfs kiezen tussen het linker en het rechter oog of aangeven 
dat ze beide scherp moeten zijn. Een systeemcamera werkt alleen wel 
met contrastdetectie om gezichten te detecteren. Je verliest dus de 
snelheid en gevoeligheid van echte autofocussensoren. Toch wegen in 
de meeste situaties die voordelen op tegen dat nadeel. 

Sweet spot 

Wil je de beste scherpte in je foto's hebben? Vermijd dan de 
grootste en kleinste lensopeningen. Met je diafragma maximaal 
open is bij veel lenzen het beeldcentrum aardig scherp, maar 
naar de randen toe neemt de scherpte zichtbaar af. Vooral de 
hoeken zijn waziger. Je kunt beter twee of drie stops diafragme-
ren. Dus als jouw lens een maximale lensopening van F 4 heeft, 
dan kun je het beste op F 8 of F 11 fotograferen. Dit wordt ook 
wel de sweet spot genoemd. Elke lens heeft een andere sweet 
spot en die zijn vast op internet te vinden, maar voor het gemak 
kun je als vuistregel twee of drie stops diafragmeren hanteren.  
 

http://zoom.nl/artikel/cursussen/21138-video-portretfotografie-het-juiste-licht.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/23783-de-belichtingsdriehoek-deel-1-diafragma.html
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Gebruik liever ook niet de kleinste lensopening. Want dan treedt 
diffractie (verstrooiing) op, waardoor de totale foto iets waziger 
wordt. De sweet spot levert helaas vaak niet de gewenste 
scherptediepte op. Je zult daarom af en toe wat water bij de wijn 
moeten doen. Wil je graag de grootste of op-een-na grootste 
lensopening gebruiken voor een lekker kleine scherptediepte? 
Houd dan het hoofdonderwerp uit de buurt van de randen: zo 
profiteer je van het scherpste deel van de lens. Hoe lichtsterker 
de lens, hoe gunstiger de sweet spot uitvalt. Een F 1,4-lens kan 
bij F 2,8 of F 4 al loeischerp zijn. 

Fase of contrast 

Scherpstelsensoren werken via fasedetectie. Er is direct bekend 
hoeveel dichterbij of verder weg er scherp gesteld moet worden. 
De camera kan de lens direct naar het juiste punt sturen, zodat 
scherpstellen razendsnel gebeurt. Bij contrastdetectie wordt het 
digitale beeld geanalyseerd. Bij scherp beeld zijn er duidelijke 
overgangen te zien, bijvoorbeeld langs de randen van een voor-
werp. Bij onscherpte zijn randen juist vervaagd. Om scherp te 
stellen moet de camera zoeken naar het hoogste contrast. De ca-
mera laat de lens hiertoe stapsgewijs dichterbij of verder weg 
scherpstellen. Net zo lang tot het toestel merkt dat het scherpste 
punt gepasseerd is. Daarna wordt de lens de andere kant op ge-
stuurd om terug te keren naar het maximum. Dit proces herhaalt 
zich enkele keren met steeds kleinere stapjes, om zo goed mo-
gelijk scherp te stellen. Dit kost veel meer tijd dan fasedetectie. 
Systeemcamera's beschikken soms over hybride auto focus. Via 
fasedetectie (scherpstelsensoren op de sensor) wordt heel snel 
grofweg het juiste punt opgezocht. Vervolgens wordt contrastde-
tectie toegepast voor de fijn afstemming. 

Zones 

Scherpstellen is bepalend voor hoe je foto eruitziet. Welk onder-
werp of stukje ervan breng je scherp in beeld zodat het de hoof-
drol speelt - en wat laat je onscherp zodat het een bijrolletje 
krijgt. In plaats van secuur op één punt scherpstellen, kun je ook 
met zones werken. Bij een gekozen brandpuntsafstand en dia-
fragma is namelijk altijd een bepaald gebied scherp. Dat is je 
scherptediepte.  
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Binnen die zone is voor ons gevoel alles (voldoende) scherp. 
Daar kun je mooi gebruik van maken. Bijvoorbeeld bij straatfoto-
grafie. Als je weet waar je onderwerp zich ongeveer zal bevin-
den, kun je prima vooraf scherpstellen. Bijvoorbeeld op tweeën-
eenhalf meter afstand, bij een diafragma waarbij je een scherp-
tediepte van ongeveer een meter hebt. Daarna kun je rustig 
rondlopen en er lustig op los klikken, zonder je druk te maken 
over scherpstellen. Bij landschappen wil je vaak alles scherp op 
de foto hebben. Bij groothoeklenzen is dat simpel, want zelfs bij 
relatieve grote lensopeningen als f/5.6 is vaak alles tot aan de 
horizon scherp. Zoom je in, dan neemt de scherptediepte snel af 
en moet je wel goed opletten en keuzes maken. Om een land-
schap volledig scherp te krijgen kun je ook een shift-lens gebrui-
ken. Hiermee kantel je het scherptevlak, zodat het schuin over 
het beeld komt te liggen. 

Back- en frontfocus 

Fotografeer je met een spiegelreflex? Dan kun je te maken krij-
gen met back- of front-focus. De lens stelt dan net niet op de 
juiste plek scherp, dus iets ervoor of erachter. Het gebeurt alleen 
als de autofocussensoren gebruikt worden. Bij contrastdetectie in 
Live View heb je er geen last van, omdat dan het digitale beeld 
bekeken wordt en de camera zelf ziet of het onderwerp wel echt 
scherp is. Van back- of frontfocus heb je vooral last bij zeer licht-
sterke lenzen. Omdat bij open diafragma de scherptediepte erg 
klein is, valt een misser meteen op. Het kan een portretfoto in 
één klap verpesten, als de ogen onbedoeld onscherp zijn. Een 
lens kan per camera meer, minder of geen problemen opleveren. 
Heb jij er last van, dan kun je jouw apparatuur optimaal laten af-
stellen door de fabrikant. Bij de meer geavanceerde reflexcame-
ra's kun je het ook zelf doen via het cameramenu. Je geeft dan 
een kleine correctie op. Het is wel een secuur werkje, want je 
kunt het probleem er ook erger mee maken. Gelukkig kun je de 
correctie ook weer ongedaan maken. 

http://zoom.nl/artikel/cursussen/23056-7-tips-voor-straatfotografie.html
http://zoom.nl/artikel/cursussen/23056-7-tips-voor-straatfotografie.html
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 Meer controle over scherpte: back button au-
tofocus. 
 door Erik van Rosmalen  

 

Al jaren is het gemeengoed: je drukt je ontspanknop half in om 
te focussen en drukt vervolgens door om de daadwerkelijke foto 
te maken. Een automatisme waar je niet meer bij nadenkt. Lo-
gisch toch, dat de autofocus onder diezelfde knop zit? Maar is 
dat wel zo? Met de meeste spiegelreflexcamera's heb je de mo-
gelijkheid om het (auto)focussen los te koppelen van de ont-
spanknop: back button autofocus. Als je eraan kunt wennen, 
biedt deze manier van focussen een aantal voordelen! 

Wat is het? 

Als je back button autofocus hebt ingesteld, koppel je het 
scherpstellen en het afdrukken voor de foto letterlijk van elkaar 
los. De foto maak je nog steeds met de ontspanknop, maar 
scherpstellen doe je met een knop op de achterzijde van je ca-
mera, de zogenoemde AF-ON-knop.  
 

Omdat je je camera op continu scherpstellen hebt ingeregeld (AI 
Servo bij Canon, AF-C bij Nikon), blijft de camera focussen zo-
lang je met je duim deze knop bedient. Is je onderwerp scherp? 
Dan kun je afdrukken.  

Waarom zou ik het gebruiken? 

Er zijn verschillende voordelen. Zo hoef je bijvoorbeeld nooit 
meer te switchen tussen single shot en continu autofocussen: 
dat doe je namelijk vanzelf. Bij een niet bewegend onderwerp 
druk je immers 1 keer kort de AF-ON-knop in, waarna de focus 
hetzelfde blijft.  
 

Begint je onderwerp te bewegen? Zodra je je duim weer op de 
knop legt, blijf je in focus. Voor sport-, actie- of natuurfotografen 
is dat een mooi voordeel.  
 

Ook als studio- of portretfotograaf kun je er voordeel bij hebben. 
Als je eenmaal de scherpte hebt gelegd, hoef je niet meer steeds 
opnieuw te focussen. Als je voldoende scherptediepte hebt, blijft 
je onderwerp scherp.  
 
 

https://www.photofacts.nl/fotografie/blogger/erik_van_rosmalen.html
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Vind je het fijn om handmatig de focussen vervolgens aan te pas-
sen? Ook dan hoef je niet meer naar manueel focussen te swit-
chen: zolang je de AF-ON-knop niet aanraakt kun je gewoon de 
focus aanpassen. En je hoeft niet meer bang te zijn dat de auto-
focus via de ontspanknop er nog tussendoor komt...  

 

Nadelen? Zijn die er ook? 

Absoluut. Je camera uitlenen aan een andere fotograaf is wat las-

tig, als hij of zij deze manier van focussen niet gewend is. Daar 

staat wel tegenover dat je je camera voortaan wel kunt uitlenen 

aan iemand die niet kan fotograferen. Je bepaalt zelf de scherpte 

en je weet zeker dat iemand die niet per ongeluk verlegt bij het 

afdrukken...  

Maar het grootste nadeel: het is wennen. Hoewel fabrikanten op 
veel cameratypes wel een AF-ON-knop plaatsen, is die knop zel-
den of nooit standaard ingesteld als scherpstelknop.  
 

Het automatisme om daar de ontspanknop voor te gebruiken is 
dan ook sterk aanwezig. Je zult er dus zeker aan moeten wen-
nen. Maar het is de moeite van het proberen waard! 

 

Instellen back button autofocus 

Veel spiegelreflexcamera's beschikken over een AF-ON-knop óf 

hebben de mogelijkheid om die functie aan een van de knoppen 

op de achterzijde toe te wijzen. Helaas werkt dat bij verschillende 

merken en zelfs typen camera overal anders.  

 

Belangrijk is dat je de AI Servo (bij Nikon AF-C genoemd) aanzet, 

zodat je ook continu kunt focussen. Vervolgens moet je in het 

menu op zoek naar de mogelijkheid om het activeren van de au-

tofocus aan de AF-ON-knop toe te wijzen.  

 

Bij Canon vind je die functie vaak in het custom functions menu. 

Voor de 5D mark II en de 60D is dat bijvoorbeeld custom func-

tion IV (bediening), voor de 5D mark 3 moet je bij custom func-

tion 2 zijn.  
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Op een Nikon-camera vind je de mogelijkheid vaak in het menu 
onder 'Autofocus' of iets dergelijks. Niet elke camera heeft overi-
gens een aparte AF-ON-knop. In veel gevallen kun je dan een 
andere knop (bijvoorbeeld de AE-lock) toewijzen als AF-ON.  
 

De manier van instellen verschilt dus per camera en model. Met 
een zoekopdracht op Google ('back button focus' in combinatie 
met je type camera) kun je ongetwijfeld uitvinden hoe het werkt.  
 

Wennen 

De moeite van het proberen waard? Dat moet iedereen natuurlijk 

zelf bepalen. Ik ben het momenteel aan het uitproberen. Het is 

inderdaad wennen, maar op het moment dat ik er bewust mee 

bezig ben, werkt het wel erg fijn.  

In een setting met (beweeglijke) druk spelende kinderen werkt 

het in ieder geval heel prettig. De controle die je terugkrijgt voor 

het loslaten van de 'intuïtieve' scherpstelling is de moeite waard. 

Op de lange termijn zal de tijd het leren. 
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mededelingen 

 

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 

De vergadering van 12 april wordt weer een werkavond. 

Wij fotograferen buiten in de tuin van de Kerkewegel en wij doen 

dit met invulflits. 

Wij proberen ook om lichttekeningen te maken in het donker. 

Zorg er in elk geval voor dat je warm genoeg aangekleed bent om 

buiten te fotograferen. Bij slecht weer zullen de organisatoren 

met de handen in het haar zitten en ter plaatse iets anders moe-

ten improviseren. 

Breng in elk geval je toestel mee, je flits, een statief en een zak-

lamp of een andere, al dan niet gekleurde, lichtbron. 


