Wat zijn je wensen of wat is je advies ten aanzien van
het YouTube-kanaal van EOSzine?
Ik houd van Architectuur en kunstfotografie.
Doe zo verder dan leren wij wat bij
Een uitvoerige uitleg van de AF tracking gevoeligheid met voorbeelden.
Zorg voor een eigen stijl. Een goed bedachte tekst rustig uitspreken, zodat er geen twijfel ontstaat.
Ga vooral zo door Pieter!
Zeer leerrijk vooral aandacht voor beginners vind ik fantastisch.
Evenwichtige behandeling onderwerpen
Er zijn bepaalde camerainstellingen die ik nooit gebruik en zou graag willen weten hoe ik die kan inzetten. Een
van die instellingen is WB Shift/Bkt. Ik vraag me echt af wanneer ik die instelling kan inzetten cq moet
gebruiken.
Beelden vastleggen met je camera is leuk, maar wat kun je er dan verder mee????
Zo doorgaan
Clips van hooguit 10 minuten waarin onderdelen/specificaties van de camera (ga nu werken met R5) worden
uitgelegd. De camera's van tegenwoordig zijn zo ingenieus dat je als doorsnee-gebruiker vaan onvoldoende van
de mogelijkheden gebruik maakt. Ook: de omzetting van beelden naar CR in Photoshop.
De echte praktijk. In de trant van het is donker weer, de lens is niet super lichtsterk en je wilt vliegende vogels
fotograferen of iets dergelijks.... "
Ik kijk graag naar de filmpjes op youtube. Hopelijk ga je er mee door!
Vroeg me af of je eens wat mythes over teleconverters wil bespreken. Ik hoor daar vaak wisselende verhalen
over.
Wel of niet op aps-c gebruiken?
Welke lenzen wel en niet?
Verschil fullframe+1.4x vs een aps-c, wat is beter?
Misschien ook speedboosters op het eos-m systeem., maar die zijn er niet van canon zelf.
Tijdens mij studie (hobby) aan de foto-vakschool, heb ik een Tilt-Shift lens aan kunnen schaffenTS-E 24 mm
F/3.5 II. Over het gebruik van deze lens is weinig informatie te vinden.
Eigenlijk geen advies, maar meer uiting van hoge waardering voor EOSzine! De enige wens die ik heb: ga vooral
zo door. Ondanks een jarenlange ervaring leer je me steeds nieuwe dingen op een erg prettige manier.
Vooral doorgaan

