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MEDEDELINGEN
EOSZINE OP ZOOM EXPERIENCE
Canon is natuurlijk nadrukkelijk aanwezig op de ZOOM Experience 2010 en al
reden genoeg om een bezoekje te brengen aan deze dynamische fotografiebeurs op 27 of 28 november a.s. in Utrecht. Een aparte stand voor EOSzine is
(nog) te hoog gegrepen, maar we zijn er wel. In de stand van Van Duuren Media
zal hoofdredacteur Pieter Dhaeze zaterdag de gehele dag aanwezig zijn en
tevens zal hij de eerste prijs uitreiken van de fotowedstrijd van VDM.
VRIJKAARTEN ZOOM EXPERIENCE
Ineke, Ron, Yvonne, Richard, Marcel. Deze EOSziners en nog tien andere gelukkigen hebben, na een aselecte trekking uit de database van aangemelde lezers,
een vrijkaart ontvangen voor de ZOOM Experience 2010. Deze kaarten zijn
beschikbaar gesteld door Canon Nederland (10 stuks) en door Van Duuren
Media (5 stuks). Zo zie je dat aangemelde EOSziners een streepje voor hebben!

nieuw
FOTO
BOEK
Behalve veel fotogeweld kun je op deze Zoom
Experience ook een geweldige fotograaf ontmoeten in de persoon van Zilveren Camera
Winnaar Pim Ras. Deze rasfotograaf presenteert daar op zaterdag zijn eerste fotoboek met
daarin veel adembenemende (sport-)foto’s,
verzameld uit zijn oeuvre van de laatste 25 jaar.
Tevens zal hij die dag een signeersessie
houden. Deze unieke gelegenheid mag je niet
missen, dus een extra reden om ook in 2010
present te zijn op de Zoom Experience.

EOSzine in beweging
Hoewel we nog een nummer van EOSzine voor de boeg hebben dit jaar, kijken we bij EOSzine al uit naar 2011. Niet alleen met betrekking tot de
planning, maar ook omdat we de website een stuk dynamischer willen maken. Nu is het slechts een ‘springplankje’ naar het e-magazine of het
archief, maar het moet een platform worden waar EOSziners elkaar kunnen ontmoeten en tevens dagelijks geïnformeerd worden over alles wat
met fotografie en EOS te maken heeft. De plannen moeten nog concreet vorm krijgen, maar zaken als een blog, een forum, een poll en een
nieuwssectie zijn de ingrediënten die het dagelijks de moeite waard moeten maken om een bezoekje te brengen aan www.eoszine.nl. Ook
hopen we productreviews te kunnen plaatsen, zodat je bij de aanschaf van een nieuwe camera, lens of printer eerst je licht op kunt steken wat de
ervaringen zijn van andere gebruikers. We doen ons best om dit alles in het eerste kwartaal van 2011 in de lucht te hebben. We houden je op de
hoogte.
Ons maandelijkse foto-uitstapje was ook in beweging en wel in de vorm van een danswedstrijd ‘Moderne dans’. De locatie was niet echt
fotogeniek met een rommelige achtergrond en sterk wisselend licht. Daar word je als fotograaf niet vrolijk van en vraagt gereedschap als een
EOS 1D markIV met een EF 70-200mm 2.8L IS én een plaatsje aan de rand van de dansvloer. Onze uitrusting was echter een EOS 60D met een EF-S
18-200mm 3.5-5.6 IS, waarmee de kans op een gestoken scherpe foto zonder ruis vanaf de tribune een stuk kleiner is dan bij de EOS 1D-combi.
Daarom gekozen voor lange sluitertijden. Met kleine diafragma’s en lage ISO’s maak je dan toch heel aanprekende beelden (zie boven). Toch?
Veel leesplezier, Pieter Dhaeze
P.S. Blijf je aanmelden. Met meer lezers kunnen we je nog slagvaardiger informeren! Alvast bedankt.
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In dit nummer
PORTFOLIO | Hans Koster
Tijdens een ontspannen wandeling in een Nederlands bos zijn
we ons vaak niet bewust hoeveel moois er aan ons voorbijtrekt.
En dan hoef je echt niet oog in oog te staan met een edelhert of
een everzwijn, maar is alleen het lichtspel door de bomen,
takken en bladeren al voldoende voor oneindig veel prachtige
fotomomenten. Hans Koster laat zien hoe mooi!

EDUCATIEF | Flitsen (4)
Het waarom van flitsen is je duidelijk, je weet wat 1e of 2e
gordijn betekent en je bent ook in het bezit van de juiste flitser
en eventuele accessoires. Hoog tijd om het veld in te gaan en te
ervaren dat flitsen in de praktijk toch enige ervaring vraagt.
Maar ‘oefening baart kunst’ en in dit artikel staan we stil bij de
voor- en nadelen van flitsen in de Auto- en P-stand.

INFORMATIEF | Overzicht foto-opleidingen
We hebben het al vaker gezegd, fotograferen is een vak en voor
elke vak is een opleiding. Zo ook voor fotografie en in dit artikel
geven we een overzicht van de fotografie-opleidingen in Nederland. Zo kun je misschien zelf al uitzoeken wat de voor jou de
meest geschikte opleiding is. En lukt dat niet, dan zullen de
scholen zich in de volgende artikelen apart presenteren.

INTERVIEW | Peter Stigter
Verschillende Nederlandse Pro-fotografen mogen zich Canonambassadeur noemen en een van deze toppers is Peter Stigter.
Hij behoort tot de Top 10 catwalkfotografen van de wereld en
staat vooraan bij modeshows in Milaan, Parijs en New York. Ook
doet hij goed werk voor doven en slechthorenden met zijn
stichting ‘Peter Stigter Aan De Muur’. Lees, kijk en huiver!
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EDUCATIEF | Compositie (9) samenvatting
In de vorige acht nummers van EOSzine hebben we alle facetten
van het maken van een goede foto behandeld. We sluiten niet af
met een eenduidig recept voor de perfecte opname, maar
proberen het traject van de visualisatie van een foto te ontrafelen. Tevens hebben we alle artikelen gebundeld, zodat je
dat compleet in je archief kunt zetten als naslagwerk.

REVIEW | EOS-maatje: PowerShot G12
Loop jij ook altijd met je EOS achter de rest van je gezin of reisgezelschap? En moet er in de bagage altijd ruimte vrijgehouden
worden voor een steeds groter wordende fototas? Dan wordt
het misschien is tijd om voor de gezellige familie-uitstapjes en
korte tripjes een compactcamera mee te nemen. Maar dan wel
een hele goede: de PowerShot G12.

22
26

REVIEW | EF 135mm 2L
Tot deze review waren we nauwelijks bekend met deze lens. Na
een surftochtje over internet, waaronder een bezoekje aan
FredMiranda.com, weten we echter dat deze lens het neusje
van de zalm is voor portret- en candidfotografen: EF 135mm 2L.
We hebben hem een tijdje op de redactie gehad en bevestigde
alle lovende beoordelingen van verstokte gebruikers.

30

SOFTWARE | EOS Movie Edit Task
Filmen met een EOS is leuk, maar monteren van HD-video is niet
voor iedereen, of liever, elke computer en software weggelegd.
Wil je toch de eerste stapjes doen in videomontage, kijk dan
eens naar Movie Edit Task op de cd bij je EOS. Het is een onderdeel van ZoomBrowser en laat je eenvoudig clipjes bijsnijden,
samenvoegen en geluid toevoegen tot een echte EOS Movie.

Verder: Nieuws 6 • Review Orbis flitsringdifusor 24 • Boekreview 33 • Service
& oproep 34
Volgende keer* o.a.: Vervolg serie flitsen en Canon software. Review PS SX30.
* onder voorbehoud
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Leuk om te weten
Canon is een dynamisch bedrijf. Niet alleen in Nederland, maar ook
wereldwijd. Er gebeurt dus van alles, maar veel van dat nieuws haalt het
journaal niet en lees je ook niet in de krant. Uit een lange lijst van
persberichten en nieuws-items hebben wij daarom voor jou enkele leuke
wetenswaardigheden geselecteerd.

Canon op ZOOM Experience 2010

Na de Photokina in Keulen is het nu de beurt aan de ZOOM Experience 2010 om zijn deuren in
Utrecht te openen voor de enthousiaste vrijetijdsfotograaf. Een evenement wat je niet mag
missen, niet als fotograaf, maar ook niet als camerafabrikant. Canon is deze keer dan ook weer
prominent aanwezig met en grote stand en veel activiteiten. Als je bij de ingang rechtdoor loopt
beland je direct in de ruime stand, waar je een ruim aanbod vindt van Canon-producten en je
met al je vragen terecht kunt bij de diverse productspecialisten.
Maar daar blijft het niet bij, want Canon heeft diverse PRO-fotografen bereid gevonden workshops en presentaties te geven. We noemen in dit verband:
afb 1 | Plattegrond ZOOM Experience 2010

• Brigitte Vinken

Fashion- en mannenfotografie

za. 11.00-11.20u | 14.00-14.20u

• Pim Ras

Sport- en journalistieke fotografie

za. 13.00-13.20u | 16.00-16.20u

• Peter Stigter

Catwalkfotografie

za. 11.30-12.15u | 14.30-15.15u

• William Rutten

Glamour- en portretfotografie

zo. 11.00-11.20u | 14.00-14.20u

• Frits van Eldik

Autosport- en evenementfotografie zo. 12.00-12.20u | 15.00-15.20u

• Frans Hodzelmans Natuurfotografie Macro

zo. 11.30-12.15u | 14.30-15.15u

Verder is er nog een fotowedstrijd en wordt een presentatie gegeven over de Canon Workflow
van foto tot print. Reden genoeg om je niet te vervelen én bovendien veel te leren!
Ook het optreden van Minh mag niet onvermeld blijven, want tijdens deze wervelende show
kun je met je Canon-camera zelf aan de slag om leuke plaatjes te schieten.

Canon Demo Dagen
SCHEMA DEMO-DAGEN

Voor de feestdagen organiseert Canon in samenwerking met diverse resellers de zogeheten
demo-dagen. Experts van Canon zullen die dagen aanwezig zijn om al je vragen te
beantwoorden over Canon-producten en je bent tevens in de gelegenheid om de diverse
camera’s, lenzen en accessoires fysiek te ervaren. Het is dus een goede gelegenheid om je
grondig te oriënteren voor een nieuwe aankoop.
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Canon Winter Acties
Zelf kerstkaarten maken van romantische en dromerige winterlandschappen. Originele kerstversieringen maken of een bijzondere kalender voor 2011 ontwerpen met zelf gekozen foto's
en beelden. Geen feest is te gek met de wintereditie van het PIXMA Party Pack van Canon. Als je
nu één van de geselecteerde multifunctionele PIXMA-printers van Canon aanschaft, krijg je ter
inspiratie dit uitgebreide pakket erbij cadeau. Bovendien pakt Canon nog eens extra uit door
het 10-jarige jubileum van de IXUS te vieren met een andere bijzondere winteractie. Bij aanschaf van één van de feestmodellen van dit stijlicoon van Canon ontvang je een gratis
overnachting voor twee personen bij een Sandton Hotel naar keuze.
PIXMA Party Pack
Ondanks de dalende temperaturen laat Canon je nu al helemaal warm lopen voor de
feestdagen met twee bijzondere winteracties. Zo ontvangt iedereen die één van de geselecteerde PIXMA-modellen koopt - PIXMA iP2700, iP3600, iP4850 en multifunctionals MP280,
MP495, MG5150 en MG5250 (herkenbaar aan de actiesticker) - onder de noemer 'Print je
eigen feest' een gratis PIXMA Party Pack. Een pakket dat uit bijzondere software bestaat, 12 vel
dubbelzijdig kalenderpapier en twee bindsystemen. Hiermee kun je jouw creativiteit de vrije
loop laten. Zo maak je helemaal op basis van jouw stijl een gepersonaliseerde kalender, maak je
een echte blikvanger van kerstkaarten en druk je jouw eigen stempel op (kerst)versieringen
met zelf gekozen foto's en afbeeldingen. Uiteraard kunnen ook andere feestelijke momenten,
zoals een verjaardag of geboorte, met de PIXMA Party Pack Winter Edition worden aangekleed.
De actie duurt tot en met 31 december 2010 (zolang de voorraad strekt).
IXUS-feestmodellen
Dit najaar viert Canon het 10-jarige jubileum van de IXUS. IXUS is één van de belangrijkste
iconen van Canon, vol innovatieve functies en mogelijkheden. Zo krijg je bij aankoop van een
Canon IXUS 130, 120, 300 HS of 1000HS (herkenbaar aan de actiesticker) een overnachting
voor twee personen cadeau in een Sandton Hotel. Je hebt keuze uit ruim 20 hotels in binnenen buitenland. De camera's hebben allerlei functies om je - niet alleen tijdens dit verblijf, maar
óók bij allerlei andere onvergetelijke momenten - creatief uit te dagen en brengen
verbluffende opnamen binnen handbereik. Wil je je laten inspireren? Op de actiewebsite van
Canon kun je allerlei handige en slimme fototips downloaden. De actie duurt tot en met 31
december 2010 (zolang de voorraad strekt).
De overnachting kan gereserveerd worden tot 30 november 2011. Meer informatie over deze
actie en de voorwaarden vind je op www.canon.nl/hotelovernachting

Onderwaterfotoboek
Wendy Hoevenaars is een begenadigd onderwaterfotografe en ze heeft haar foto’s gebundeld
in een prachtig fotoboek. Onder de titel ‘Oog in oog met de onderwaterwereld’ biedt ze ons
een bijzondere kijk op het onderwaterleven. Kijk voor meer informatie op www.fotowendy.nl.

Expositie Blom & Koch
Al jarenlang zijn zij intensief met hun EOS-camera in de weer en hebben ze met hetzelfde
enthousiasme gewerkt aan het opzetten van hun eigen expositie: Ellis Blom en Veerle Koch. Wil
je hun fotografische kunst bewonderen, surf dan naar www.ellisblom.com en ga kijken in Olst.
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Hans Koster

Lichtinval
In 2006 kocht ik mijn eerste spiegelreflexcamera. Eigenlijk ‘kiekte’ ik alleen maar op vakantie en
op feestjes. Via het blad Natuurmonumenten ben ik in 2008 in aanraking gekomen met de
fotografe Yvonne van der Mey. Bij haar ben ik gestart met een basiscursus fotografie in de
natuur. De eerste cursusdag was voor mij meteen een openbaring. Na een kort theorie
gedeelte gingen we de bossen in. Ik heb me verbaasd over mijn medecursisten. Iedereen zat op
zijn knieën of lag languit op de grond, hoorde overal geklik van de ontspanknoppen en ik stond
met mijn camera met maar één gemaakte foto.
Inmiddels weet ik het verschil tussen kijken en zien en ben ik zelf ook zo'n malloot geworden die
het hele bos door ploegt op zijn buik. Ik fotografeerde in het begin eigenlijk alles wat ik tegen-

Hans Koster (1977)

kwam in de natuur, maar als snel merkte ik dat ik een voorkeur heb voor lichtinval in het bos.

• Canon EOS 40D

Vooral lichtinval op en door de bladeren kan me erg fascineren. Aan mijn foto's probeer ik zo

• Canon EF 70-200/2.8 L USM IS II

weinig mogelijk te ‘sleutelen’ en zoveel mogelijk instellingen en keuzes te maken in het

• Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

werkveld zelf. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om een foto te maken, zoals ik het in mijn

• Canon EF 24-70/2.8 L USM

hoofd heb.

• Canon EF 17-40/4.0 L USM

Wil je meer fotowerk van me zien, kijk dan eens op mijn website.

www.hknatuurfotografie.nl
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Bewuster en beter flitsen:

4| Auto en P-stand

In de reeks over flitsen hebben we het waarom, de terminologie en de accessoires in vorige nummers reeds
behandeld. De theorie is daarmee grotendeels gedekt en je weet welk gereedschap je nodig hebt. Hoogste tijd om
praktisch aan de slag te gaan in de Volautomaat en in de P-stand.
Groene stand
Hoewel de iets gevorderde fotograaf zelden meer in de volautomaat zal fotograferen, is de kans
aanwezig dat hij voor flitsfotografie toch op deze 'groene'-stand terugvalt. Daarom besteden
we hier toch aandacht aan flitsen in de volautomaat. Het geeft tevens inzicht in de invloed van
de belangrijkste flitsparameters.
In de 'groene'-stand klapt de interne flitser alleen op als de camera denkt dat er te weinig licht is
voor een goed belichte, scherpe opname. In de zon gebruiken als invulflits is dus niet mogelijk
of niet-flitsen als je in een concertzaal zit (te grote afstand tot onderwerp) lukt ook niet. Dit
gebrek aan controle is dus een groot nadeel van flitsen in de volautomaat. Je kunt dit oplossen
door een opzetflitser te gebruiken, zoals de Speedlight 430EX II. Is een dergelijke flitser op de
camera geplaatst en staat ze aan, dan zal deze in de 'groene'-stand altijd flitsen. Niet-flitsen doe
je dan door de flitser op de camera te laten en fysiek uit te zetten. Een Speedlight geeft op dat
punt dus meer controle, maar daarmee houdt het dan ook op. Standaard zal de automaat een
sluitertijd kiezen tussen 1/60s en de synchronisatietijd, zijnde 1/200s of 1/250s. Naarmate de
camera minder licht ziet, zal in dat bereik een langere sluitertijd ingesteld worden, waarbij 1/60
dus de grens is. Wordt de hoeveelheid omgevingslicht minder, dan zal gekozen worden voor het
maximale diafragma van de lens. Tevens zal de ISO automatisch worden verhoogd tot 400. Voor
flitsfoto's in een relatief donkere omgeving zal 1/60s, f/4 en ISO 400 dus een veelvoorkomende

LICHTVERLOOP
Als je flitst, dan moet je bedacht zijn op het feit

combinatie zijn. Ziet de camera in die omstandigheden een donker onderwerp, dan zal hij de
belichting alleen nog kunnen regelen door krachtiger te flitsen. En hoe meer flitslicht, hoe

dat het flitslicht snel minder wordt met de

minder de belichting in evenwicht is met het aanwezige licht en typische (lelijke) flitsfoto's

afstand tot de camera. Vermijd voorwerpen

zullen daarvan het resultaat zijn. In de 'groene'-stand hebben we verder geen controle over

dichtbij, zoals hoofden en deurstijlen, want die

ISO, (flits)belichtingscompensatie of de witbalans en zal een mislukte flitsfoto dus nauwelijks te

worden overbelicht. Verwacht bovendien niet

corrigeren zijn met het wijzigen van de instellingen.

dat een onderdeel vele meters achter het

Probeer het zelf maar eens met je EOS. Zet hem in de volautomaat en maak 's avonds in de

hoofdonderwerp voldoende belicht zal zijn.

huiskamer foto's bij verschillende verlichtingssituaties. Let in de zoeker goed op de waarden

Groepeer dus het te belichten onderwerp en zet
obstakels even aan de kant.

van sluitertijd, diafragma en ISO en probeer deze in verband te brengen met de lichtomstandigheden.
P-stand
In de P-stand wordt de controle over flitser en instellingen meteen veel groter. De interne flitser
kun je nu naar eigen believen op- of inklappen. Dus staat iemand op drie meter in de volle zon of
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met tegenlicht, gebruik een invulflits! Flitsen bij een concert met het podium op 50m heeft

Belangrijk bij een goede flitsfoto is om een

geen zin, dus flitser inklappen, waarmee je tevens stroom bespaart. Gebruik je een Speedlight,

goede balans te krijgen tussen het aanwezige

dan bepaalt het aan- of uitzetten van de flitser of je wel of niet flitst. De sluitertijd blijft in de P-

licht en de hoeveelheid flitslicht. Hogere ISO's,

stand beperkt van 1/60s tot 1/200s (1/250s), maar we kunnen wel de ISO verhogen tot boven

langere sluitertijden en grotere diafragma's

ISO 400. Je zult onder bepaalde omstandigheden nog steeds 1/60s en f/4 zien, maar bij ISO

helpen hierbij.

1600 zal de flitser minder krachtig hoeven flitsen en wordt meer gebruik gemaakt van het

EOS I E • #1009

bestaande licht, waardoor er een meer natuurlijke belichting verkregen wordt. Ruis zal niet
zo'n probleem zijn, aangezien het flitslicht het onderwerp zowel kwalitatief als kwantitatief
met goed licht invult. Wil je zelf de invloed van de ISO ervaren, maak dan 's avonds in de
huiskamer eens een flitsfoto bij ISO 100 en bij ISO 1600. Bij ISO 100 zal de flitser veel krachtiger
flitsen, waardoor het evenwicht met het aanwezige licht minder is en ook de slagschaduwen
harder zijn. Bij ISO 1600 oogt de belichting veel natuurlijker.
Een belangrijk aspect voor een goede flitslichtdosering is informatie die de camera heeft over
de afstand tot het hoofdonderwerp. De flitskracht wordt daarop automatisch aangepast. Is de
afstand echter relatief kort (<2m), dan kun je met de flitsbelichtingscompensatie de flitskracht
in stapjes van 1/3 stop ten opzichte van de berekende waarde verminderen voor een beter
flitsresultaat. Flits je via het plafond of met een diffusor, waardoor flitslicht verloren gaat, dan
zul je de flitsbelichtingscompensatie een stop moeten verhogen. Probeer ook deze flitsvariabele eens uit in de P-stand.

PRE-FLASH
Conclusie

We zien het niet, maar het is er wel: de pre-flash.

Flitsen in de 'groene'-stand geeft je geen controle over het flitsresultaat en een foute flitsfoto is

Elke keer voordat we flitsen, stuurt de flitser een

dan een voldongen feit. In de P-stand wordt het allemaal een stuk beter. Begin met het

klein flitsje uit en meet daarvan de reflectie op

verhogen van de ISO en regel de output van de flitser met de Flitsbelichtingscompensatie.

het hoofdonderwerp om daarop de instellingen

De volgende keer gaan we in op de voordelen van flitsen in de A- of M-stand en de invloed van

van sluitertijd, diafragma en flitskracht te

de belichtingscompensatie en de witbalans.

baseren.

DOWNLOAD
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Fotograferen is een vak | 02
We pikken met een overzicht van de fotografieopleidingen in Nederland, de draad op waar we het vorige artikel in de
serie 'van je hobby je beroep maken' zijn gestopt. De volgorde van de hier genoemde opleidingen is redelijk
willekeurig en na de onderstaande korte introductie (bron: websites) zullen we in de volgende nummers van EOSzine
elk opleidingsinstituut zich uitvoeriger laten presenteren.

www.fotovakschool.nl | T 055 35 60 522

www.fotoacademie.nl | T 020 62 78 899

www.stjoost.nl | T 076 52 50 302

www.kabk.nl | T 070 31 54 777
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Stichting de Nederlandse Fotovakschool
“Al generaties dé opleider voor fotografisch talent en vakmanschap! Wij verzorgen
opleidingen, exposities, workshops, lezingen en studiereizen. Het opleidingsaanbod van de
Fotovakschool biedt studenten zowel de artistieke, technische als zakelijke expertise die
vereist is om succesvol aan de slag te kunnen als professioneel fotograaf. Zoals van onze
organisatie verwacht mag worden, beschikken wij daartoe over: een heldere vakinhoudelijke
en didactische visie, een ervaren docententeam, perfect ingerichte multifunctionele studio's,
moderne ICT-voorzieningen, goed bereikbare leslocaties.”Vestigingen in Apeldoorn, Amsterdam, Boxtel, Rotterdam, Enschede en Venlo.”
Academie voor Fotografie
“Het hart van de fotoacademie is de vakopleiding. Afhankelijk van de vorm en je afstudeerrichting duurt je opleiding tussen de 2,5 en 5 jaar. Welke keuze je ook maakt, uiteindelijk ben je
technisch gedegen onderlegd en heb je een geheel eigen stijl ontwikkeld. Na twee algemene
fasen kies je je afstudeerrichting: creatief vakfotograaf (cf) of journalistiek-documentairportret (jdp) fotograaf. De fotoacademie geeft je veel invloed op het traject, deze manier van
opleiden sluit aan bij de dagelijkse praktijk en leert je zelfstandig te denken en werken.”
Vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Rotterdam.
Academie Sint Joost
“Een voltijdstudie bij AKV|St.Joost begint met het eerste jaar, de propedeuse. Dit jaar is
bedoeld als een introductie op een van de bachelorvakstudies, die gebaseerd zijn op de
verschillende functies die fotografische beelden kunnen vervullen. Ze kunnen bedoeld zijn als
kunstwerken, maar ze kunnen ook documentair zijn of wervend. In alle gevallen zal de
fotograaf een eigen signatuur aan zijn werk geven en ook binnen zijn documentaire of
wervende fotografie zoveel mogelijk onafhankelijk optreden. Belangrijk is dat hij zijn intenties
via (fotografische) beeldtaal weet te communiceren.” Vestigingen in Breda en Den Bosch
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
“Redactionele Fotografie en Wervende Fotografie zijn de twee hoofdrichtingen die je na een
algemeen fotografiebasisjaar, kunt volgen aan de KABK. Redactionele Fotografie staat voor
documentaire en journalistieke fotografie. Dit verbeeldt onderwerpen met een
maatschappelijke betekenis en heeft een zekere actualiteitswaarde voor de doelgroep van het
informatiemedium, waar de foto's voor gemaakt worden. Wervende Fotografie richt zich op
reclamefotografie en modefotografie. Wervende fotografen maken toegepast werk en hebben
een aanzienlijke technische bagage. Beiden bezitten een artistieke inslag, zodat zij onderwerpen adequaat kunnen verbeelden.” Vestiging in Den Haag

theFOTOfactory
“Kennis van techniek is een goede basis maar is uiteindelijk slechts een gereedschap om tot
een goede foto te komen. Wij geven daarom ruim aandacht aan beeldcommunicatie en hoe je
een visuele boodschap meer zeggingskracht kunt geven. Wij werken alleen met (gast)docenten, die ook in de praktijk werkzaam zijn en die weten waar ze het over hebben.
Praktijkgerichte opdrachten en persoonlijke aandacht halen het beste uit jezelf. Dit wordt
bereikt door een zeer gevarieërd en up-to-date curriculum te doorlopen. Voor jou als student
betekent dit dat je veel fotografie-opdrachten krijgt.” Vestiging in Amsterdam.

www.thefotofactory.nl | T 020 75 39 968

Fotogram/Fotoschool
“De opleiding Fotografisch specialist is een driejarige opleiding tot fotograaf, waarbij je je kunt
specialiseren in portret-, documentaire of studiofotografie. De opleiding is inspirerend en
veeleisend: jouw talent is het uitgangspunt en wij helpen je een eigen stijl te ontwikkelen. De
opleiding bestaat uit Master 1 (het basisjaar), Master 2 (uitbouw op technisch en inhoudelijk
vlak) en Master 3 (specialisatie, eigen stijl en portfolio).” Vestigingen in Amsterdam-Eindhoven,
Groningen, Nijmegen en Rotterdam.
www.fotogram.nl | T 020 53 90 250

School voor fotografie
“Vanuit een beroepsmatige visie leidt de School voor Fotografie je op tot professioneel
fotograaf. Theorie en praktijk gaan hand in hand tijdens onze lessen, waarbij persoonlijke
begeleiding hoog in het vaandel staat. Je gaat aan de slag in de studio en op locatie, maakt
portretten, reportages en reclamefoto's. Technische vakken worden afgewisseld met
kunstgeschiedenis, beeldcommunicatie en creatief denken. Je wordt opgeleid tot een
compleet fotograaf. Professionele docenten, met jarenlange praktijkervaring, brengen je de
kneepjes van de fotografie bij.” Vestigingen Utrecht en Breda
Nederlands Instituut Digitale Fotografie
Een vol- of deeltijd vakopleiding is natuurlijk een goede basis om beroepsfotograaf te worden.
Wil je je snel specialiseren of verder ontwikkelen in een bepaald aspect van fotografie of
beroepsuitoefening, dan is een training of workshop van één of meerdere dagen een heel
interessant alternatief.
“Het Nederlands Instituut Digitale Fotografie (NIDF) is de plek waar (beroeps) fotografen hun
digitale kennis op peil kunnen houden. Het NIDF ondersteunt fotografen bij het werken met de
digitale techniek. Het gaat daarbij om het hele traject van opname tot afdruk en drukwerk.
Kleurmanagement, archiveren en vooral het efficiënt corrigeren van de gemaakte foto's zijn
daarbij de hoofdthema's.” Vestiging in Haarlem.
Conclusie
Fotografie is niet alleen een populaire hobby, maar ook een dynamisch vakgebied en dat wordt
in Nederland goed ondersteund met een ruim aanbod van kwalitatief goed onderwijs. De
bovenstaande opsomming is zeker niet uitputtend, maar geeft een redelijk goed overzicht van
de actuele mogelijkheden en kan daarmee dienst doen als startpunt voor jouw opleiding.
De volgende keer starten we met een uitgebreide presentatie van deze fotografieopleidingen.

www.schoolvoorfotografie.nl | T 076 52 03 200

www.nidf.nl | T 023 75 05 870

OPEN DAG
In december en januari houden de verschillende
fotografieopleidingen open dagen. Een prima
gelegenheid om je inhoudelijk te oriënteren én
om te voelen of het creatief en artistiek ‘klikt’.
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INTERVIEW

Peter Stigter
Wie catwalkfotografie zegt, zegt Peter Stigter. Deze Canon-ambassadeur verkeert al jaren in de hoogste fotografiekringen om in steden als New York, Parijs en Milaan met zijn eigen signatuur de jaarlijkse fashionshows vast te leggen.
Een korte, maar indrukwekkende kennismaking.

Peter Stigter (1963)
• Catwalkfotografie
• Canon EOS 1D markIV

Catwalkfotografie
Een modefotograaf werkt vanuit een concept en kan met een gedegen voorbereiding en sterke
regie komen tot het exacte beeld dat hij in zijn hoofd heeft. Ook heeft hij ondanks een hoge
werkdruk, altijd de mogelijkheid voor een 'tweede kans'. Die drie pijlers ontbreken bij catwalkfotografie. In een tijdspanne van nog geen 10 minuten paraderen 40 tot 50 modellen over het
plankier en in 15 seconden moet elk model en ontwerp perfect zijn geregistreerd.
“Als catwalkfotograaf krijg je vooraf geen gedetailleerd draaiboek van de show en moet je met
behulp van een spottaker en spotholder haast letterlijk vechten voor een goede plaats op de
'apenrots'. Tijdens een shoot sta je niet alleen onder grote tijdsdruk, maar moet je ook het
ellebogenwerk van je collega's pareren. Door mijn jarenlange ervaring kan ik ondanks alles
toch volledig gefocust blijven op mijn onderwerp en weet ik in een 'split second' wanneer ik de
ontspanner moet indrukken. Op een dag worden zo 8 tot 10 shows afgewerkt en dat resulteert
soms wel in 10.000 opnamen. Met een 'pony' (expresskoerier op scooter) gaan de beelden
direct na de sessie naar de post-productie, waar de foto's worden geselecteerd en verstuurd
naar de opdrachtgever of beeldredactie van een magazine.”

• EF 70-200mm 2.8L II
• EF 300mm 2.8L IS
• www.teampeterstigter.com

Techniek
“Bij een fashionshow wordt gewerkt met het bestaande licht van de locatie. Dat varieert sterk in
kwantiteit en kwaliteit, zelfs gedurende het verloop van een show. Werken met hoge ISO's is dus
een vereiste om niet onder 1/250s te komen. Met een EF 300mm op f/2.8 moet mijn EOS 1D
markIV dan in een uitzonderlijk geval op ISO 3200 moet staan. Voor deze camera is dat echter
geen enkel probleem. Het voordeel van ruis-arme hoge ISO's komt ook van pas bij opnamen van
‘celebrities’ op de front row. Als je dan wat ingehouden flitst, ontstaat er een mooi evenwicht
tussen bestaand licht en flitslicht, met volle kleuren en veel detail. Belichting en kleuren moeten
bij elke opname van de catwalk meteen 'spot on' zijn en omdat ik in JPEG fotografeer (minimale
en snelle post-productie) moet ik in het begin van de genoemde 15 seconden per model de
belichting en witbalans direct goed instellen. Aangezien mijn camera een verlengstuk is van
mijn arm, gaat dit echter volledig intuïtief en zit ik er met mijn 25 jaar ervaring zelden naast.
Een ander aandachtspunt is de timing en scherpstelling. Ik werk met mijn EF 300mm vanaf een
monopod en heb de beeldstabilisatie uit staan, omdat dit gezien de looprichting van het model
naar de camera toe, geen echte functie heeft. Je zou verwachten dat ik de Servo focus koppel
aan de motordrive van de EOS 1D markIV (10 fps) om zo het 'moment décisif' te pakken. Maar
omdat het juiste moment zich echter voltrekt in 1/50s, vertrouw ik liever op de alertheid van
mijn vinger om zo het gewenste beeld te vangen wat zich anders mogelijk tussen twee tikken
van de motordrive (1/10s) zou hebben afgespeeld.”
Als we alle onzekere aspecten van onderwerp, timing, kadering, belichting, kleur en scherpstelling op een rijtje zetten, dan zouden we uit het bovenstaande kunnen concluderen dat een
catwalkfotograaf de kwaliteiten moet combineren van een sport-, mode- én portretfotograaf.
En dat alles met een maximale beeldkwaliteit. Daar worden we stil van. >>>>
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PSADM
Een opname van een model op de catwalk moet aan redelijk strikte vormeisen voldoen. Het
zijn vaak mooie foto's, maar er is voor een fotograaf veel meer te beleven bij een modeshow en
Peter maakt dus ook veel foto's waarin hij zijn eigen creativiteit laat spreken. Die beelden
komen meestal niet via de magazines onder de aandacht van het grote publiek, maar hebben
wel een hoge artistieke waarde en verdienen het om gezien te worden.
Door de stichting 'Peter Stigter Aan De Muur' op te richten, krijgen deze foto's op groot
printformaat wel de aandacht die ze verdienen en de opbrengst van de verkoop komt ten
goede aan KNGF Geleidehonden. De keuze voor ondersteuning van blinden en slechtzienden
lijkt willekeurig, maar is voor een fotograaf als Peter Stigter vanzelfsprekend, omdat 'zien' een
essentieel ingrediënt is bij het maken én beleven van foto's en dus onlosmakelijk verbonden is
met fotografie.
Ondanks zijn internationaal hoge aanzien staat Peter Stigter met beide benen op de grond en is
hij zich als geen ander bewust dat hij alleen zo kan presteren dankzij de ondersteuning van een
geweldig team van medewerkers, waarin zijn vrouw 'de spin in het web' is. Zijn grote wens is
om de komende jaren zijn kennis en ervaring via colleges en workshops over te dragen op
aanstormend talent.
Wil je Peter Stigter aan het werk zien, kom dan naar de ZOOM Experience, waar hij zaterdag
27 november van 11.30u tot 12.15u en van 14.30u tot 15.15u workshops geeft in het ZOOM
Theater. Dat mag je niet missen.
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COMPOSITIE

Bewuster mooiere foto’s maken (slot)
In EOSzine 1001 zijn we begonnen met een serie over compositie onder de titel 'Bewuster mooiere foto's maken'.
Hoewel dan meteen gedacht wordt aan de 'regel van 1/3' of 'onderwerp uit het midden', zijn we dieper gegaan dan
deze twee gemeenplaatsen en hebben we geprobeerd het proces dat voorafgaat aan de uiteindelijke opname te
ontrafelen en te structureren in de tien belangrijkste punten van het visualisatieproces.
Visualisatieproces
Een foto begint met een onderwerp wat je 'in het veld' ziet. We zijn daarbij geneigd om meteen
op de ontspanknop te drukken. Vaak is het resultaat echter beter als we eerst nadenken hoe de
foto zou moeten worden. Dit is een creatief proces wat we kunnen omschrijven als de
visualisatie. In dit visualisatieproces hebben we tien elementen gedefinieerd die de totstandkoming van de opname in zekere mate beïnvloeden. Deze aspecten zijn onder te verdelen in
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FOTO

1. Lenskeuze

(EOSzine 1002)

2. Compositie

(EOSzine 1003)

3. Standpunt

(EOSzine 1002)

4. Licht

(EOSzine 1004)

5. Scherpstellen

(EOSzine 1005)

6. Kleur

(EOSzine 1004)

7. Scherptediepte (EOSzine 1005)
8. Sluitertijd

(EOSzine 1006)

9. Plaats, weer, tijd (EOSzine 1007)
10. Accessoires

(EOSzine 1008)

Hebben we als fotograaf het juiste 'recept' bepaald met deze ingrediënten, dan kunnen we
hiermee met een grote voorspelbaarheid de eerste opname maken. Zijn we bij terugkijken op

afb 1 | illustratie van het visualisatieproces van een foto.

de camera tevreden, dan is daarmee het visualisatieproces van die foto ten einde. Wijkt het
resultaat van al onze inspanningen af, dan kunnen we het 'recept' aanpassen of zelfs het
originele concept wijzigen tot uiteindelijk het initiële beeld en de finale foto met elkaar
overeenstemmen.
Inspiratie en hard werken
Bovenstaande - theoretische - bespiegeling van het ontstaan van een mooie foto zal zeker een
basis zijn om je fotografie naar een hoger plan te tillen, maar het geeft je geen garantie. Omdat
fotografie een creatieve uiting is, spelen ook talent en inspiratie (en een beetje geluk) een grote
rol bij het maken van een pakkend beeld.

TIP
Wil je echt alles weten over de tien essentiële
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Talent is niet te koop, maar ben je niet geboren met een fotografisch oog, dan hoef je toch niet
bij de pakken neer te zitten. Door veel naar werk van anderen te kijken, je foto's te 'klank-

foto-ingredienten, kijk dan eens naar het boek

borden' met je publiek en medefotografen en de techniek 100% in de vingers te hebben, kan

‘Bewuster en beter mooiere digitale foto’s

iedereen van het standaard kiekje een onderscheidende foto maken.

maken’ van Johan van de Watering en Pieter

Zit fotografie wel in je genen, dan zal slechts de combinatie met inspiratie leiden tot hoog-

Dhaeze. Op pagina 33 lees je over dit boek een

staand werk. Die inspiratie is trouwens voor iedere fotograaf een onontbeerlijk ingrediënt om

review van twee EOSziners.

te komen tot een mooie foto. De prikkeling om enthousiast 'het veld' in te gaan, kun je thuis al
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Foto: Johan van de Watering

vinden door op internet het werk van andere fotografen te bekijken. Zo kom je in aanraking met
bijzondere technieken of ontdek je onbekende, maar interessante locaties of onderwerpen.
Een dergelijke speurtocht moet het adrenalinepeil in je bloed zo opstuwen, dat je niet kunt
wachten om met je camera aan de slag te gaan om met die beelden op je netvlies, je eigen 'fotoding' te gaan doen.

KRAANVOGELS
Jaarlijkse maken vele tienduizenden kraanvogels in hun reis van Scandinavië naar het
warme zuiden een tussenstop in het gebied van
Rügen en Pruchten in Duitsland. Dit indruk-

Wees echter niet verbaasd dat ondanks talent en inspiratie, fotograferen soms hard werken

wekkende schouwspel is gedurende vier dagen

kan zijn. Vroeg uit bed, lange reistijden, uren wachten op het juiste moment, enkele keren terug

door Johan van de Watering met de camera

moeten. En als je dan thuiskomt met veel foto's, dan wacht het traject van beoordelen,

gevolgd, waarbij alle aspecten van het hier

selecteren, bewerken, archiveren en publiceren. Bij 100 foto's hoeft dat niet langer dan een

genoemde visualisatieproces ruimschoots aan

uurtje te duren, maar na vier dagen kraanvogels fotograferen in Duitsland en bijna 10.000

bod zijn geweest, waarvan hierboven enkele

RAW-beelden, is dat bijna een hele 'werk'-week.

prachtige voorbeelden.

Conclusie
Fotografie is leuk! En al heb je misschien niet het beste gereedschap en ontbreekt soms de
benodigde kennis, door gewoon het veld in te gaan en je foto's met anderen te delen en te
bespreken, kom je uiteindelijk toch tot die ene foto die een plaats verdient aan de muur in de
woonkamer. En je zult merken dat de geboorte van de volgende 'voltreffer' dan een stuk
eenvoudiger wordt en je dus nog meer plezier aan je hobby zult beleven.
Met dank aan

Een compilatie van alle artikelen over 'mooiere foto's maken', kun je hier een pdf downloaden.

Johan van de Watering
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REVIEW CANON POWERSHOT G12

PowerShot G12, hét EOS-maatje (kleiner)
Onze eerste kennismaking met Canon gaat terug naar 2001, toen we de Powershot G2 in ons bezit kregen. Prachtige
camera! Negen jaar later is de Powershot G12 zijn zoveelste opvolger en kijken we of hij het enthousiasme van toen
kan doen herbeleven.
Ontwerp en bediening
Het eerste contact met de PowerShot G12 is er een van verwondering. Zijn retro-vormgeving
en medium-formaat wijken duidelijk af van een standaard compactcamera. Toch is hij veel
kleiner dan een spiegelreflex, past hij eenvoudig in je jaszak of handtas en ligt hij redelijk goed
in de hand. De lens (5x zoom: 28-140mm) is in de uit-stand ingetrokken tot de dikte van de
kleine handgrip en voor de frontlens schuiven beschermende lamellen. Het lcd-scherm is
kantel- en draaibaar met een formaat van 2,8” en 460.000 pixels en leent zich bij uitstek voor
creatieve standpunten, waarbij 100% zichtbaarheid gegarandeerd is. Het retro-design vinden
we ook terug in de bediening van de G12. Bekend zijn de ontspanner en het programmaafb 1 | specificaties van de PowerShot G12

keuzewiel, maar het instelwiel voor ISO en belichtingscompensatie zijn uniek. Verder heeft hij
een gecombineerde vierwegnavigator/instelwiel/Functie-knop en knopjes voor Menu, Display

JPEG

RAW DPP

en Playback. Nieuw ten opzichte van de PowerShot G11 is dat er ook een klein instelwiel onder
de ontspanner is geplaatst, zoals we dat ook gewend zijn van onze EOS. Bijzonder is tenslotte de

ISO100

aanwezigheid van een optische zoeker, die zeker van pas zal komen bij zeer zonnige
omstandigheden of voor een verhoogde stabiliteit . Batterij en geheugenkaart zijn onder één
klepje ondergebracht. Omdat de PowerShot G12 HD-video opneemt (720p) is er naast een
uitgang voor USB en afstandsbediening een HDMI-uitgang aanwezig voor haarscherpe
weergave van video én foto's op een HD-televisie. Verder mogen we niet vergeten dat de G12

ISO400

een flitsschoen heeft en dus geschikt is om te combineren met een Canon Speedlight.
Mogelijkheden
De PowerShot G12 beschikt als compactcamera over veel handmatige instellingen. De P-, A-,
T- en M-stand geven de gebruiker 100% controle over de belichting. Variabelen als ISO (80-

ISO800

3200) en belichtingscompensatie (-/+2 Ev) hoef je niet te zoeken in een menu, maar regel je
met een fysieke knop. Dat geeft veel overzicht en snelheid van handelen. Scherpstellen kan
handmatig, maar niet met de nauwkeurigheid van een DSLR. De autofocus is echter snel en
nauwkeurig en het actieve scherpstelpunt is verplaatsbaar. Naast One Shot AF is ook Servo AF
aanwezig voor bewegende onderwerpen en is dan te combineren met de motordrive van 2 fps.
afb 2 | vergelijking ISO en RAW/JPEG

Tot zover de 'standaard'-mogelijkheden. Maar er is meer, veel meer leuks aan deze camera. Hij
ondersteunt RAW, desgewenst in combinatie met JPEG. Je kunt er filmpjes mee maken met de

SSSSSTIL
Tijdens een diploma-uitreiking of andere
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kwaliteit van 720p met geluid en zoom. De lens is voorzien van beeldstabilisatie en is bij zijn
kleinste brandpunt lichtsterk (f/2.8). De G12 heeft een intern ND-filter voor opnamen met

plechtige ceremonie, kan zelfs het geluid van de

lange sluitertijden (overdag). Met DR-correctie kunnen bij onderwerpen met hoog contrast de

sluiter van je EOS storend zijn. De Powershot

schaduwen worden verhelderd. Om aan te sluiten bij de beeldverhoudingen van de

G12 heeft een soort 'stealth'-modus (mute),

verschillende publicatiemedia kan het beeldkader ingesteld worden op 4:3, 3:2, 16:9 en zelfs

waarbij de camera geluidloos werkt en dus voor

vierkant. Kleuren zijn bij opname (foto en film) én terugkijken (foto) met My Colors creatief

dit soort gelegenheden een perfect stukje

(zwart-wit, sepia) aan te passen. Vermeldenswaardige opties in de lange lijst die nog resteert,

gereedschap is.

zijn een echte HDR-montage in Scene-modus en de elektronische waterpas.
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Praktijk
Om de kwaliteiten van de PowerShot G12 goed op waarde te kunnen schatten, moeten we als
EOS-gebruikers voor ogen houden dat het een compactcamera is en ondanks alle mogelijkheden geen spiegelreflex. Beeldkwaliteit is belangrijk, maar bij de G12 ondergeschikt aan
draagbaarheid en gebruiksgemak. En op dat laatste punt scoort de G12 erg goed. Het is even
wennen aan de veelheid van de knopjes, maar alle instellingen zijn snel in te stellen met de drie
keuzewielen en de FUNCTIE-knop. Je hoeft maar zelden een menu in te duiken. Lichtmeting en
scherpstelling worden snel uitgevoerd en je hoeft geen fotomoment te missen. De beeldkwaliteit is prima voor afdrukken tot A4. De ruisonderdrukking bij hoge ISO eist zijn tol in
detaillering, maar ISO 800 levert voor het genoemde afdrukformaat of HD-weergave toch
prima resultaten. Zeker op het punt van kleuren en belichting levert de PowerShot G12 bij die

clip 1 | de knoppenbediening van de Powershot G12

hoge ISO opmerkelijk goede kwaliteit. Opgemerkt dient wel te worden dat de JPEG-beelden
dan geen sterke beeldbewerking verdragen. Overstappen op RAW is dan raadzaam.
Conclusie

SOFTWARE
Een belangrijk aspect, dat nogal eens vergeten
wordt bij de aanschaf van een camera, is de

De PowerShot G12 is een zeer goede combinatie van draagbaarheid, mogelijkheden, gebruiks-

kwaliteit van de software en zoals we gewend

gemak en beeldkwaliteit. Hij kan een EOS vervangen bij een familiefeest, een dagje uit of korte

zijn van Canon is dat bij de Powershot G12 dik in

vakantie, waarbij de foto's vooral bedoeld zijn voor beleving op fotoboekformaat (30x20cm) en

orde. Je kunt hiermee beeld beheren en bewer-

aangevuld kunnen worden met video voor internet of HD-beeldscherm. Ze is dus een prima

ken, panorama's maken, film monteren en RAW

camera voor 'erbij' en kan ons op dat punt net zo begeesteren als onze aloude G2.

ontwikkelen. En dat allemaal gratis.
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ORBIS RINGDIFFUSOR

Flitslicht in de rondte
We zitten midden in een serie artikelen over flitsen en vorige keer hebben we aandacht besteed aan nuttige
accessoires. Een relatief onbekend hulpmiddel is een ringdiffusor die over een opsteekflitser gezet kan worden en zo
de functie krijgt van een ringflitser. Wij hebben de uitvoering van Orbis getest.
Ringflitser
Bij het horen van de aanduiding ringflitser is de eerste vraag die we moeten beantwoorden wat
de functie van een dergelijke flitser is. Van groot belang bij het maken van goede flitsfoto's is
dat we als gebruiker controle hebben over kracht, richting en verdeling van het flitslicht. Bij een
interne flitser hebben we zeker op die laatste twee aspecten weinig invloed. Dat wordt al een
stuk beter als we een Speedlight-opzetflitser op onze EOS gebruiken. We kunnen dan indirect
flitsen en ook het oppervlak van de flitslichtbron is groter. Het onderwerp kan zo met 'zachter'
licht worden ingevuld. Toch heeft ook een opzetflitser zijn beperkingen. Bij korte voorwerpsafstanden (afstand camera-onderwerp), zoals bij macrofotografie, gaat het flitslicht over het
onderwerp heen. En in situaties waarbij het hoofdonderwerp vlak voor een muur staat,
ontstaan harde slagschaduwen. Ook is de plaats van een opzetflitser gebonden aan de bovenzijde van de camera en wordt het onderwerp dus altijd frontaal aangelicht. Een klassieke ringflitser, zoals de Speedlight MR-14EX of MT-24EX, lost de eerste twee problemen op. De
flitskoppen zitten daarbij aan de voorzijde van de lens en kunnen van een korte afstand elk
afb 1 | Orbis ringdiffusor op Speedlight 580EX II
met eigengemaakt afdekkarton.

onderwerp egaal belichten, wat ideaal is voor macro's en close-ups. Omdat het een relatief
grote cirkel is waarin de flitskoppen liggen, is ook de flitsbron groter. En hoe groter dit oppervlak, des te breder de aanlichting van het onderwerp en dus minder harde schaduw. In de
studio wordt dit bereikt met softboxen met een groot frontoppervlak.
Orbis uitvoering
Een echte ringflitser is een heel specifiek stukje gereedschap bedoeld voor de specialist met een
behoorlijk prijskaartje. Heb je een gewone Speedlight opzetflitser en wil je toch over de
genoemde functionaliteit van een ringflitser beschikken, dan kun je een ringdiffusor over de
flitskop schuiven. In de uitvoering van Orbis is dit een los opzetstuk op de kop van de Speedlight,
waarbij de flitser met een flitskoord verbonden is met de flitsschoen op de camera (of draadloos:
EOS 60D en EOS 7D). Zo kan de diffusor als een 'echte' ringflitser om de voorkant van de lens
gebruikt worden, maar ook op elke willekeurige positie binnen het bereik van het flitskoord (tot
50 cm) of van de draadloze aansturing (tot vele meters). De binnenzijde van de diffusor is
bekleed met een sterk reflecterende glanslaag en het licht uit de flitskop van de Speedlight wordt

afb 2 | de lichtverdeling van een Speedlight
met en zonder Orbis ringdiffusor.

via drie inwendige reflectoren over de gehele cirkel zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld. Het
diffuse deksel zorgt voor een verdere homogenisering van het flitslicht.
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MODEL

Praktijk

Een ringdiffusor levert niet alleen goede

De Orbis ringdiffusor is relatief groot met een diameter van 22 cm (binnendiameter: 9 cm) en

diensten voor de persoon áchter de camera.

een dikte van 4 cm. Het gewicht (ca. 460 gram) is zodanig dat ze redelijk eenvoudig via een

Ook vóór de lens is het zachte licht van de Orbis

flitskoord met één hand vast te houden is, maar zeker niet op de Speedlight geschoven kan

voor het model veel prettiger dan de harde flits-

worden als de flitser direct op de camera staat. De flitsschoen is daarvoor niet stevig genoeg.

straal direct uit de Speedlight.

De koppeling van de Orbis met de opzetflitser is universeel, maar daardoor is de bevestiging
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met een Speedlight niet geborgd. Je moet tijdens gebruik goed opletten dat de flitser niet
onverwacht uit de ringdiffusor glijdt.
De lichtverdeling van de Orbis is duidelijk beter dan direct vanuit de flitskop van een Speedlight.
We gebruiken een extra stopje flitsbelichtings-compensatie om lichtverlies in de diffusor te
voorkomen. Voor close-ups doet de Orbis wat ze doen moet en belicht een nabij onderwerp
homogeen. Nadeel is wel dat het licht rondom frontaal is, dus detaillering door contrast gering
is. We hebben zelf een kartonnen vorm gemaakt, waarmee we de ring gedeeltelijk kunnen
afdekken en zo de richting van het licht op het onderwerp kunnen bepalen. Werk bij voorkeur
vanaf statief, ook bij portretten. Bij gebruik voor portretten geeft de Orbis zachte schaduwen
en omdat je hem niet per se rond de lens hoeft te gebruiken, maar ook vanuit andere posities
(schuinboven) het model kunt aanlichten, kun je redelijk eenvoudig een natuurlijke belichting

clip 1 | de uitvoering en werking van een
ringdiffusor van Orbis

bewerkstelligen. De witbalans wordt niet sterk beïnvloed door het diffuse deksel van de Orbis
en wordt iets warmer. Een eigen witbalans of opnemen in RAW lost dit desgewenst op.
Conclusie
Het idee van een ringdiffusor op een opzetflitser is een redelijk goed alternatief voor een echte
ringflitser, vooral bij gebruik voor portretten. Orbis heeft er met zijn uitvoering (flitskabelverbinding) een eigen draai aan gegeven, waarmee vooral de positie van de flitser heel flexibel
kan worden gekozen. Het gebruik is even wennen, maar de resultaten zijn bevredigend en
rechtvaardigen voor de doelgroep zeker de investering van 140 euro.

Met dank aan Foto Konijnenberg
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EF 135mm 2L USM

Haarscherp voor scherp haar
In onze reeks reviews over bijzondere Canon-lenzen zijn we aanbeland bij de EF 135mm 2L. Het bijzondere van deze
lens dat hij een redelijk anonieme plaats inneemt in de EF-familie, maar toch voor portretten, candid en indoor
evenementen met gemak de kwaliteit van zijn illustere broertjes de EF 85mm 1.2L en EF 70-200mm 2.8L IS evenaart
en dat voor een heel interessant prijskaartje.
Fred Miranda
Het idee van de review van deze EF-lens ontstond bij de voorbereidingen van een schoolfotosessie. Hiervoor gebruiken we altijd onze EF 70-200mm bij een brandpunt van 135mm en
bij een bezoekje aan de site van Fred Miranda zagen we dat Canon, naast een 'gewone' EF
135mm 2.8 soft focus, ook een EF 135mm 2L vast brandpunt in de collectie heeft. Wat ons daar
ook meteen opviel, was dat deze lens door 348 praktijkgebruikers wordt gewaardeerd met een
gemiddelde van 9,9!!! Een resultaat wat slechts overtroffen wordt door lenzen als de EF
300mm 2.8L IS en TS-E 24mm 3.5L. Samen met de EF 50mm 1.4 is het ook de meest bekeken
afb 1 | breng zelf eens een bezoekje aan de site van
Fred Miranda (www.fredmiranda.com) en laat
je door andere gebruikers informeren over de
voor- en nadelen van camera’s en lenzen.

lens op de site van Fred Miranda (EOSzine 1003). De kwaliteit en populariteit van de EF 135mm
2L mogen uit deze indrukwekkende cijfers duidelijk zijn en dat voor nog geen 1000 euro!
Constructie en specificaties
De EF 135mm 2L is een typische L-lens: prachtig ontworpen met duurzame materialen. De
afmetingen (82 x 112mm, dxl) en het gewicht (750 g) van deze lens zijn, ondanks zijn hoge

EF 70-200mm @135mm en f/2.8

lichtsterke (f/2), toch heel acceptabel en op een EOS 5D markII ligt ze heel goed in balans. Deze
combi is dus heel draagbaar en door het onopvallende uiterlijk van lens en body (beide zwart)
ideaal voor straatfotografie en candidportretten. De focusring is breed en intuïtief te

EF 135mm @ f/2.8

gebruiken. De scherpstelslag is nauwkeurig en soepel voor prettig handmatig scherpstellen.

EF 135mm @ f/5.6

autofocus, ook bij weinig licht. In de lensconstructie van tien elementen en acht groepen zijn

Ook aan de binnenkant zit deze lens goed in elkaar. De USM zorgt voor een snelle, stille

afb 2 | testopnamen EF 70-200mm 2.8L IS en
EF 135mm 2L

twee elementen van UD-glas opgenomen, die het secundaire spectrum corrigeren en daarmee
zorgen voor een uitstekende scherpte en kleur. De acht diafragmalamellen zijn afgerond en
staan dus garant voor een prachtig bokeh (EOSzine 0909), wat vooral bij portretten een
belangrijk kwaliteitsaspect is. Wordt geflitst met deze lens, dan geeft hij afstandsinformatie
door aan de E-TTL II-flitser en zorgt hij zo voor een meer consistente flitsbelichting. Zoals elke Llens wordt de EF 135mm 2L compleet geleverd met een fraai etui voor bescherming tegen
krassen en vuil en een zonnekap voor bescherming van de frontlens en beter contrast.
Ondanks al deze prachtige specificaties missen we op de EF 135mm beeldstabilisatie, wat zeker

BEELDSTABILISATIE
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bij gebruik op een APS-C EOS, zoals bijvoorbeeld de EOS 7D, de kans op bewegingsonscherpte

Beeldstabilisatie draagt bij aan het verlagen

verkleint. Op een dergelijke camera wordt 135mm verlengd tot 216mm (1,6x) en is korter dan

van de kans op bewegingsonscherpte en aan

1/200s nodig om scherp uit de hand te kunnen fotograferen. Ook de kortste scherpstelafstand

een rustiger zoekerbeeld. Toch kan het ont-

is met 90 cm aan de lange kant. De vergrotingsfactor is dan 0,19x oftewel een voorwerp van

breken ervan ook ‘voordelen’ hebben. Zo kan

circa 12 cm vult de breedte van de APS-C sensor (19 cm bij volbeeld). Voor meer close-up kun je

het gewicht van de lens laag blijven en wordt de

echter eenvoudig een tussenring toepassen of de Canon close-uplens 500D voorschroeven. De

beeldkwaliteit niet beïnvloed door het extra

filtermaat hiervan is 72mm, wat helaas afwijkt van de 77mm die geldt voor lenzen als de EF 24-

stabiliserende glaselement .

70mm, EF 24-105mm, EF 70-200mm of de EF 100-400mm en daarop dus niet te gebruiken is.
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De praktijk
Op camera's als de EOS 60D, EOS 7D en EOS 5D markII is de EF 135mm 2L erg goed in evenwicht
met de body en ligt het geheel prettig in de hand. Voor een camera in het segment van de EOS
550D is de lens wat aan de zware en grote kant en bij de EOS 1D markIV wordt een perfecte
handligging enigszins verstoord door de dikte van de batterygrip. In alle gevallen is de
ergonomie echter ruim bovengemiddeld en is de lens een genot om mee te werken. Het geeft
je als fotograaf veel zelfvertrouwen. Focussing van de lens is zoals beloofd en hij weet snel zijn
scherpstelpunt te vinden, ook bij minder licht. Zeker voor een indoor sportevenement is dat
een geruststellende gedachte. De vervorming is nihil. Kleuren en scherpte overtreffen die van
de EF 70-200mm 2.8L IS bij 135mm. De portretten zijn haarscherp.
Het zoekerbeeld is minder rustig dan bij de EF 70-200mm en de beeldstabilisatie is op dat punt

afb 3 | portret met de EF 70-200mm en EF 135mm

dus een gemis.
Conclusie
De EF 135mm 2L is een onterechte 'grijze muis' in het Canon lensassortiment. De lens is haaren haarscherp met prachtige kleuren en een fraai bokeh. En dat alles voor nog geen 1000 euro.
Wel missen we beeldstabilisatie, zeker op APS-C camera's, maar deze omissie doet verder niets
af aan de kwaliteiten van deze schitterende portret- en evenementlens.

DOWNLOAD
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CANON SOFTWARE

Clipjes koppelen met Movie Edit Task
Steeds meer EOS-camera's kunnen filmen. Misschien die van jou ook wel. Maar heb je er wel eens een montage mee
gemaakt? Windows Movie maker werkt niet met MOV-bestanden en daarmee wordt de spoeling dun op een pc. Kijk
dan eens naar de movie-editfunctie van het gratis ZoomBrowser EX in de Canon softwarebundel op de cd bij je
camera.
Movie Edit Task
De software die door Canon gratis bij een camera wordt geleverd is redelijk duidelijk in
functionaliteit en toepassing. Zo kunnen we foto's beheren met ZoomBrowser, RAW omzetten
met DPP, panorama's maken met PhotoStitch en de camera besturen vanaf een computer met
EOS Utility. Een programma om video te bewerken is echter niet snel te vinden en we moeten
dan ook even op zoek in ZoomBrowser EX om er mee aan de slag te kunnen.

UPDATE

Stap 1

Ga naar de site van Canon NL en kijk via

Maak eerst een aparte map op de harde schijf van je computer met een selectie van de MOV-

Support, Drivers en handleidingen of de soft-

bestanden van je EOS en met foto's die je eventueel wilt opnemen in de montage. Start

ware op de cd bij je camera een update heeft

ZoomBrowser EX (Mac: ImageBrowser) en blader naar de betreffende map. Je ziet in de Zoom-

gehad. Download in dat geval de laatste versies

modus dan miniaturen van de gekozen videoclips en foto's. Selecteer alle bestanden met Ctrl-A

van de hier genoemde programma's.

of alleen de gewenste bestanden door hierop te klikken met de Ctrl-toets ingedrukt.
Stap 2
Nog steeds zien we geen optie om video te bewerken. Klikken we echter links in het taakvenster
op de optie Edit, dan verschijnt daar de taak Edit Movie. Klikken we hierop, dan belanden we
meteen in de tweede stap van de montage. De in stap 1 geselecteerde bestanden worden
onderin in een filmstrip weergegeven. We kunnen nu de volgorde aanpassen door de knoppen
in het dialoogvenster te gebruiken of door de miniaturen in de filmstrip te verslepen. Handig is
ook dat we de lengte van de afzonderlijke clips kunnen inkorten door na selectie van de
bewuste clip op de knop Play Time te klikken.
Stap 3
In de volgende stap kunnen we tekst aan de clips toevoegen, effecten toepassen (zwart-wit
maken) of clips bijsnijden. Tussen de clips zijn standaard lege overgangen aanwezig. Door op
een dergelijke overgang te klikken en vervolgens Transition Effect te kiezen, kunnen overgangseffecten worden toegepast. Klik rechts op een clip of overgang voor extra opties. Maak van je
montage geen kakelbont geheel en werk met één soort overgang. Dat zorgt voor een rustige

TIP

kijkervaring.

In Movie Edit Task kun je in een montage
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behalve videoclips ook stilstaand beeld

Stap 4

opnemen. Dat kunnen foto's zijn (verklein ze

Aan de meeste clips zit een audiokanaal gekoppeld. In de taak Set Audio kunnen we door op de

vooraf tot de grootte van de film, dus 640x480/

knop Advanced settings te klikken, beperkte bewerkingen toepassen op het geluid, zoals het

1280x720/1920x1080), maar ook een ontwerp

volume verhogen of verlagen of een fade in/out activeren. Het is ook mogelijk om MP3 of WAV

van een achtergrond met tekst, die je zelf in

onder alle clips te zetten als een achtergrondmuziek. Zet dan het volume van de aparte clips op

Photoshop Elements hebt gemaakt.

nul. Je kunt ook eigen gesproken tekst opnemen en die aan een clip toevoegen.
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Stap 5
In de laatste stap van de montage in Movie Edit Task renderen we met de optie Save alle
bewerkingen van beeld, overgangen en geluid tot een complete film. Dit kan op lage resolutie
een AVI-bestand zijn en in MOV zelfs op Full-HD-kwaliteit (1080p). Deze MOV-bestanden kun je
afspelen met het gratis Quicktime van Apple (www.apple.com). Het renderen vraagt de nodige
computerkracht en vergt enige wachttijd, dus heb geduld!
Stap 6
Wil je de MOV-bestanden die je gemaakt hebt met de montage op internet plaatsen of via een
andere medium met de rest van de wereld delen, dan kun je deze MOV’s eventueel omzetten
naar een ander video-format. Kijk eens op www.wondershare.com voor de mogelijkheden van

clip 1 | eenvoudig voorbeeld van een montage van
clips en een foto in Canon’s Movie Edit Task.

Video Converter Pro of Ultimate.
Conclusie
Het is even zoeken naar Movie Edit Task in ZoomBrowser EX, maar als je er eenmaal een
montage mee hebt gemaakt, dan kun je hiermee voortaan eenvoudig een reeks videoclips
en/of foto's aan elkaar koppelen tot simpele, maar toch aansprekende filmpjes. Movie Edit
Task is daarmee uitstekend geschikt om op de pc de eerste stapjes in de wereld van videomontage te zetten. Mac gebruikers kunnen behalve Movie Edit Task natuurlijk ook iMovie
gebruiken, dat toch veel meer mogelijkheden biedt.
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GEDACHTELOOS DE ONTSPANNER INDRUKKEN OF

BEWUSTER EEN GOEDE FOTO MAKEN?
HET ANTWOORD VINDT U IN....

Nu € 34,90 • 304 pagina’s in kleur • EAN 978-90-5940-484-7

NATUURLIJK BIJ VAN DUUREN MEDIA
www.vanduurenmedia.nl

BOEKREVIEW

BB Mooiere digitale foto’s maken 2e
We krijgen steeds meer media ter beschikking om met elkaar te communiceren en ook om kennis over te dragen naar
een doelgroep. Internet speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar we mogen toch ook het ‘aloude’ boek niet
vergeten. Daarom laten we elke maand twee EOSziners aan het woord die een titel over fotografie of beeldbewerking
aan de tand hebben gevoeld.
‘Bewuster en beter mooiere digitale foto’s maken’ 2e editie
Daar staat u... Met in uw hand een digitale camera en in het hoofd alle boekenkennis van de
camerareeks Bewuster en beter. Klaar om het veld in te gaan om waanzinnig mooie foto’s te
maken. U merkt snel dat – ondanks het juiste gereedschap en alle knowhow – niet elke druk op
de ontspanner een voltreffer oplevert. Ervaring, talent en inspiratie zijn onmisbare elementen
om een onderscheidende foto te kunnen maken. Hoewel deze drie niet altijd op topniveau
aanwezig zijn, kan iedereen toch betere foto’s maken. U moet dan weten welke facetten een rol
spelen bij het maken van wat ‘men’ een mooie foto noemt. De auteurs hebben deze aspecten
in dit boek ontrafeld en gestructureerd in tien aandachtspunten. Deze aspecten zijn onder te
verdelen in drie categorieën: gereedschap, vaardigheden/techniek en omstandigheden.
1.

Lenskeuze

6.

Kleur

2.

Compositie

7.

Scherptediepte

3.

Brandpunt

8.

Sluitertijd

4.

Licht

9.

Plaats, weer en tijd

Uitvoering : Hard cover, 304 pag.

5.

Scherpstellen

10.

Accessoires

Prijs

: € 34,90

Uitgever

: Van Duuren Media

ISBN

: 9789059404847

Titel

: BB Mooiere foto’s maken 2e

Auteur

: Pieter Dhaeze
Johan van de Watering

Hebben we als fotograaf het juiste 'recept' bepaald met deze ingrediënten, dan kunnen we
hiermee met een grote voorspelbaarheid de eerste opname maken. Zijn we bij terugkijken op
de camera tevreden, dan is daarmee het visualisatieproces van die foto ten einde. Wijkt het
resultaat van al onze inspanningen af, dan kunnen we het 'recept' aanpassen of zelfs het
originele concept wijzigen tot het initiële beeld en de finale foto met elkaar overeenstemmen.

MIJN
OORDEEL

In dit boek wordt een duidelijke uitleg gegeven over lenzen,
compositie, scherpte en scherptediepte, licht, kleur en sluitertijden.
Een duidelijk recept over de ingrediënten waarmee je foto’s zo kunt
maken dat ze voor je spreken.
Hier en daar je eigen draai
Uitvoering :
geven aan het recept, zorgt
Opbouw :
ervoor dat je een stukje van
Leerzaam :
jezelf in de foto’s kunt leggen.”
Overall
:

Marc Loogman
EOS 450D
“Ik vind het een praktisch boek met een duidelijk
'recept' voor mooiere foto’s, wat in het begin aan
de hand van een schema wordt uitgelegd. Per
hoofdstuk worden de stappen praktisch toegelicht. Het leest lekker makkelijk en geeft veel bruikbare informatie. Je moet wel bekend zijn met de bediening van je camera.
Het leuke is dat de voorbeeldfoto’s zo herkenbaar zijn, dat je ze zelf
gemaakt zou kunnen hebben. Het boek is niet handig in de fototas,
maar ik zal hem zeker nog vaak
Uitvoering :
uit de kast halen ter voorbereiOpbouw :
ding van een fotomoment.
Leerzaam :
Een aanrader!”
Overall
:
MIJN
OORDEEL

Serena Cloodt
EOS 40D
“Een aanrader voor elke fotografievriend. Leer
aan de hand van foto’s hoe je met mooiere foto’s
thuis kunt komen.

uitvoering: formaat, drukkwaliteit • opbouw: structuur van de inhoud • leerzaam: verhoging begrip en vaardigheden • overall: algemene indruk en tevredenheid

33

WWW

PRODUCTEN & ACTIES | Canon site (NL)
Voor informatie over Canonproducten, camera’s en accessoires. Tevens een
overzicht van de laatste acties en cashbacks.

WWW

DRIVERS & SOFTWARE | Canon site (NL)
Voor informatie over en downloaden van de laatste versies van software
en drivers.

WWW

FIRMWARE | Canon site (EN)
Voor een overzicht en het downloaden van de laatste firmwareversies van Canon
EOS-camera’s.

REPARATIES | Canon Service Center TechRepair (NL)

WWW

Voor handleidingen en reparaties

WWW

ONLINE | Canon Image Gateway (NL)
Voor leuke en handige diensten voor Canon fotografen en een online gallery.

WWW

PRODUCT INFO | Maak een verhaal!
Een foto spreekt boekdelen, maar een goede foto vertelt een heel verhaal. Bezoek
deze site en leer om betere foto’s te maken met Canon camera’s.

WWW

PRODUCT TEST | The Digital Picture (EN)
Zeer heldere site met productinformatie en -tests van Canon camera’s en lenzen.

PDF

JARGON | PDF

COLOFON

PDF met de meest gangbare afkortingen in de digitale fotografie en tevens vertaling
van veelgebruikte Engelse termen.
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INTERACTIE

Samen verder
Een e-magazine maken voor Canon EOS-gebruikers is zo inspirerend dat we nu al voldoende
ideeën hebben om EOSzine de komende jaren te kunnen vullen met actuele en informatieve
onderwerpen.
Maar ons denkkader is beperkt en sluit waarschijnlijk niet voor 100% aan bij de wensen van
onze lezers. Daarom bij deze de vraag om mee te denken wat jij in EOSzine zou willen lezen.
Welke onderwerpen houden je bezig? Hieronder een paar categorieën waar je ons mee zou
kunnen helpen.

TECHNIEK
Voldoende kennis van je gereedschap en van fotografie is dé basis om onderscheidende foto’s
te kunnen maken. Alle aspecten van camera-instellingen tot belichtingsproblematieken
komen natuurlijk uitgebreid aan de orde in EOSzine, maar misschien zien we iets over het
hoofd of heb je een probleem wat ook voor andere EOS-gebruikers interessant zou kunnen
zijn, laat het ons dan weten.

LOCATIES & EVENEMENTEN
Nederland is een mooi en dynamisch land, ook op het gebied van locaties en evenementen. Elk
stukje Nederland heeft zo zijn bekoring en elke dag, en vooral in het weekend, is er ergens wel
iets leuks te beleven en interessant om als fotograaf te bezoeken. Heb je ervaring met een
bepaalde locatie of evenement en wil je dat delen met je EOS-collega’s, laat het ons dan weten.
We zetten het op de agenda en laten er foto’s van zien.

WORKSHOPS
De praktijk is de beste leerschool. EOSzine lezen en met je camera in de huiskamer blijven
zitten zal in de meeste gevallen niet de mooiste plaatjes opleveren. Dus trek er op uit en neem
deel aan de talloze workshops die door het hele land worden gegeven. Heb je goede
ervaringen met een fotoworkshop of fotoreis, dan zijn wij natuurlijk bereid dit met de overige
lezers te delen.

PORTFOLIO’S
OH! WOW! DAT WIL IK OOK! Naar mooie foto’s kijken werkt vaak inspirerend. Als je dus een
leuke reeks foto’s hebt met een rode draad of met een zeker thema, laat het ons dan weten.
Zeker als je de foto’s kunt onderbouwen met een korte toelichtende tekst, dan is de kans groot
dat ze op enig moment in EOSzine worden tentoongesteld aan de andere lezers en dat is pas
echt te gek.
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