
Zet je camera op statief
Waarom?
Sluitertijden zullen langer zijn dan uit de hand nog mogelijk is.



Gebruik een draadontspanner of
gebruik de Zelfontspanner of Smartphone
Waarom?
Voorkomt bewegen van statief of camera.



Zet de beeldstablisatie uit bij gebruik van statief
Waarom?
De camera weet niet of je de camera wel of niet beweegt
Als de beeldstablisatie aanstaat zal camera altijd een correctie uitvoeren.
gevolg is juist een bewogen foto



Fotograferen van avond verkeer
Hoe?
Gebruik lange sluitertijd van enkele seconden
Gebruik f 2.8 / 4.5 voor minder scherpe achtergrond
Gebruik f 8 / 11 voor veel scherpte



Verander lichtbronnen in sterretjes
Hoe?
Hoe meer het diafragma is dichtgeknepen, hoe groter de kans dat je 

lichtbron in een sterretje veranderd. Een dichtgeknepen diafragma 

wordt ook wel een klein diafragma genoemd. En voor een klein diafragma 

stel je een groot F-getal in. Je kunt het beste voor een diafragma tussen 

de f/11 en de f/16 gaan.



De juiste balans tussen verlichting gebouwen en omgeving
Waarom?
Zie onderstaande voorbeelden



Het blauwe uurtje
Waarom?
Geeft mooie blauwe luchten

Hoe?

Gebruik lange sluitertijd

Fotografeer een uurtje nadat de zon is onder gegaan



Experimenteer met je witbalans
Waarom?

Automatische witbalans geeft niet altijd het beste resultaat

Verander je wit balans om foto

warmer

Of koeler te maken

Fotografeer in RAW

nadat de zon is onder gegaan



Experimenteer met je witbalansnadat de zon is onder gegaan



ISO altijd zo laag mogelijk
Waarom?

Hogere ISO geeft meer ruis

Ruis wordt het eerst zichtbaar in de donkere delen

en daar hebben we veel van bij avond en nachtfotografie

gegaan



Experimenteer met lightpainting
Hoe?

Tekenen met licht

Stel je camera in op lange sluitertijd

Laat een ander persoon met een zaklamp op afstand figuren of letters tekenen

gegaan
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