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Inhoud

Wilde aardbeitjes in het groen. 
Jimmy, 8 jaar
In deze foto is het kleurcontrast maximaal. 
Je zou er zo je tanden in zetten. Zo lekker 
glimmen ze met dit strijklichtje. Maar lekker 
zijn ze niet. Bitter en hard vooral. Het vliegje 
is de bonus in de foto.
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Paardenbijter op vlierbes. Jente, 10 jaar
Libellen warmen zich op in de zon. Deze fotograaf wist heel dichtbij 
te komen door heel rustig te bewegen. Alle details zijn vlijmscherp. 
Knap dat je zoiets ziet met die camoufl agekleuren!

Kraamwebspin tussen brandnetels. Iris, 11 jaar
De spin dankt zijn naam aan het dragen van een eierzak onder 
zijn buik. Hier houdt het mannetje de wacht, of is aan het jagen. 
Prachtig mooi strijklicht geeft veel diepte en glans aan de foto.

Tijgerspin tegen blauwe lucht. Fleur, 9 jaar
De tijgerspin zit altijd heel stil en is makkelijk te benaderen. Dit lage 
standpunt is echt prachtig. Daardoor contrasteert het blauw mooi 
met het geel. Jammer dat de spin net is aangesneden.

Boktor op fl uitenkruid. Joris, 12 jaar
Deze bloem trekt veel insecten vanwege de honing die hij afscheidt. 
Naast de boktor zie je ook soldaatjes kruipen. Heel mooi scherpte/
diepte effect, waarbij het hoofdonderwerp goed scherp is.

de wildernis. Je moet wel bedenken dat er ook dan 

veel soorten dieren en planten uit zullen sterven. Veel 

dieren zijn wel degelijk afhankelijk van onze hulp. Wij 

mensen proberen zoveel mogelijk soorten in leven te 

houden. Dat noemen we biodiversiteit. En dat vraagt 

om menselijke hulp en heel veel geld om dat voor 

elkaar te krijgen.

Laten we maar afspreken dat elk dier en elke plant die 

zichzelf generaties lang kan voeden en voortplanten 

zonder hulp van de mens, tot de natuur gerekend kan 

worden. Dus een koe en een schaap kunnen dat niet, 

maar een hert en een zwijn kunnen dat wel. Net als 

de vogels, de vissen, de vlinders, het onkruid en de 

insecten. Fotografeer maar lekker alles wat je buiten 

rond ziet lopen, ook al is het niet echt natuur. Daar kun 

je mooi op oefenen voor als je een echt wild dier tegen 

komt. Je eigen tuin is een ideale oefenplek. Of je huis-

dier, of op een (kinder)boerderij. Dierentuinen zijn ook 

een hele goeie plek met veel soorten dieren. En verder 

is een gewone berm langs de weg, of het parkje in je 

buurt ook al genoeg. Ook daar vliegt en kruipt van alles.

De basistechnieken van de fotografi e

Misschien heb je al een eigen camera, of leen je die 

nog van iemand anders. Fotocamera’s zien er vaak 

heel mooi, maar ook heel ingewikkeld uit. Er zitten 

zoveel knopjes op, en in de camera zitten zoveel func-

ties, dat het je soms duizelt van al die mogelijkheden. 

Maar herinner je nog toen je voor het eerst ging fi etsen 

Huisdieren zijn geen natuur. Honden
stammen af van de wolf. De wolf is nog wel 
echt wilde natuur. Maar je hond is wel heel 
fotogeniek en prima oefenmateriaal.

Een lynx gefotografeerd in een wild-
park. Als je de goeie plek inneemt, dan 
lijkt het net alsof je hem in het wild 
hebt gefotografeerd. 

Een reebok gefotografeerd in de 
echte natuur. Wilder wordt het niet. 
Maar je moet wel goed oefenen, 
want hij is heel erg schuw.
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De camera

De smartphone

Je ziet steeds meer kinderen met een telefoon foto’s 

maken. En dat lukt heel best. Het voordeel is dat 

je hem altijd bij je hebt en hij makkelijk in je zak 

past. Nog een voordeel is dat, zodra je een foto hebt 

gemaakt, je hem meteen op social media kunt posten. 

En je telefoon is een soort opslagmedium waardoor 

je altijd al je foto’s bij je hebt. Je kunt tegenwoordig 

zelfs opzetlensjes kopen die je over het camera oog 

schuift en je hebt ook een groothoek, macro en tele-

lens effect. Maar het blijven trucjes. Het eindresultaat 

van de telefoonopname is heel geschikt voor internet 

toepassingen. Zijn beperkte resolutie en detailweer-

gave valt daar niet op. Deze camera heeft wel goede 

lichtomstandigheden nodig, anders moet je al gauw 

gaan fl itsen. Zodra je het telefoonbestand opent op je 

pc en je wilt de foto bewerken en er grotere afdrukken 

mee maken, dan blijft de kwaliteit achter. Wil je meer 

invloed op je foto, dan maak je al gauw de overstap 

naar een echte fotocamera. Veel mensen fotograferen 
alleen nog maar met hun 
 telefoon. Je kunt er zelfs al 
losse lensjes voor kopen.

Er zijn verschillende type camera’s. Van heel klein en licht, tot heel groot en zwaar en van 

 redelijk geprijsd, tot heel duur. Er zijn camera’s die net zo duur zijn als een kleine nieuwe 

auto. In het algemeen geldt dat er geen slechte camera’s zijn. De trucjes die erin zitten en hoe 

sterk de camera is, bepalen vooral de prijs. We onderscheiden grofweg vijf type camera’s.

Zelfs opa’s en oma’s gaan met hun tijd mee. Want ook 
met een tablet kun je foto’s maken. Al is het best een 
beetje onhandig en raar met zo’n plank in je handen.

FOTOTIP

Slechte camera’s zijn er niet. 
Jij bepaalt het succes van een foto, 
niet de apparatuur.
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De compact camera

Dat is het eenvoudigste type en vaak ook het voorde-

ligste. Het zijn kleine (compacte) cameraatjes waar 

de lens al ingebouwd zit. De huidige types zijn heel 

uitgebreid en leveren goede beelden op. KidzKlix 

werkt bijvoorbeeld met de Nikon Coolpix W100. Dat 

is een heel eenvoudig model, dat tegen een stootje 

kan en zelfs onder water. Maar er zijn ook al hele dure 

compact cameraatjes waar van alles op zit en die 

een hele goede beeldkwaliteit opleveren. Het grote 

voordeel van dit type camera is dat je hem makkelijk 

in je binnenzak, of je (school)tas kunt stoppen. En 

ze hebben het gemak dat ze van heel wijd tot heel 

dichtbij kunnen zoomen. Het lijkt nog het meeste op 

het fotograferen met je telefoon. Voor de natuurfoto-

graaf een mooi begin, maar niet voor het betere werk 

wanneer je wat meer ervaring hebt en meer eisen gaat 

stellen.

De bridge camera

Dit type camera is net even uitgebreider dan de 

compact camera. Ook hier is de lens ingebouwd en 

zoom je dus binnen de camera. Dit type is wat groter 

en zwaarder en heeft vaak een iets betere eind-

kwaliteit. Een heel mooi type camera, maar ook hier 

zal je al snel aan je grenzen zitten, omdat je geen 

lenzen kunt wisselen en hij nog best fors is en dus 

heb je er al een extra fototas voor nodig.

De compact camera waarmee KidzKlix haar workshops 
geeft. Heel makkelijk in het gebruik, kan tegen een 
stootje en kan wel tien meter onder water.

In een bridge camera zit 
het objectief al inge-
bouwd. Je kunt dus geen 
lenzen wisselen.

FOTOTIP

Leen eerst eens wat verschillende 
camera’s voordat je er zelf een 
aanschaft.
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Camera instellingen
Elk type camera heeft een vast aantal waardes die je 

in kunt stellen en die je foto’s leuker, mooier, span-

nender en creatiever maken. De meeste mensen 

fotograferen op de groene stand, ook wel de automaat 

genoemd. Dat is een voorkeuze stand waarmee de 

camera zelf alles instelt en een ‘gemiddeld’ resultaat 

oplevert. Je hoeft dan nergens over na te denken. 

Veel foto’s mislukken dan alsnog en je foto’s zijn 

vaak erg saai. Ik adviseer je voorlopig in de A-voor-

keuze te gaan fotograferen. De A (of Av) staat voor 

‘aperture (value)’, oftewel de diafragma voorkeuze. 

Je kunt ook in de M-stand (manual), of in de Tv-stand 

(time value, of S = speed) fotograferen, maar die gaan 

we nu niet behandelen. Dat is leuk voor later. We 

gaan de belangrijkste instellingen van je camera één 

voor één kort uitleggen. Als je jouw camera nu in je 

handen neemt, dan kun je deze 

begrippen proberen te vinden.

Het diafragma

Dit is letterlijk het gaatje waardoor je fotografeert. De 

grootte van dit gaatje stel je in, in de lens. De reeks van 

getallen kan er bijvoorbeeld zo uit zien; f 2.8, f 3.0, 

f 3.5, f 4.0, f 4.5, f 5.6, f 6.3, f 7.1, f 8, f 9, f 10, f 11, f 13, 

f 16, f 18, f 20, f 22. F staat voor focus, in het Engels 

zeg je ‘aperture’. Een klein f-getal betekent een grote 

opening en een groot f-getal een kleine opening. Je 

zult begrijpen dat bij een grote opening je meer licht 

in de camera krijgt, dan bij een kleine opening. De 

camera wordt daardoor dus sneller (sluitertijd).

De grootte van het gaatje waardoor je fotografeert, 

f/1.4 f/1.2 f/2.8 f/4 f/5.6

f/8 f/11 f/16 f/22 f/32

Het gaatje in je objectief wordt gevormd door allemaal kleine 
lamellen die je dicht of open zet met behulp van het camera-
wieltje voor het diafragma.

Dode mol nat geregend. Nathan, 7 jaar
Ook de dood hoort bij de natuur. Meestal is het slachtoffer 
beschadigd, maar deze jonge mol is waarschijnlijk door uitputting 
gestorven en is nog helemaal gaaf. Mooi drama in de foto.

Beukennoot op krulzwam. Denise, 10 jaar
Toeval of niet, hij ligt er wel mooi bij de beukennoot. Leuk ook het 
plasje water op de zwam. Soms mag je de foto best een beetje 
‘aankleden’ als het daardoor spannender wordt om naar te kijken.

Stobbe van een naaldboom. Jeremy, 8 jaar
Nadat een boom is omgezaagd, kun je aan de jaarringen zien hoe 
oud hij was. Maar door heel veel jaren het weer over de stobbe, zijn 
die ringen verweerd en maakt het een mooi abstract plaatje. 

De vrucht van een paardenkastanje. Sammy, 8 jaar
Doordat je de camera in het gras drukt, wordt je onderwerp reus-
achtig. Deze huls van de kastanje met zijn stekels lijkt er bijna niet 
meer op, zo groot is hij geworden. Moet je vaker doen zo laag.

Kies één van de voorkeuzestanden. 
Dit boekje gaat uit van de A-stand, 
oftewel de voorkeuze voor het 
diafragma.

Boek-VanNatureKliktHet.indd   15 19-08-2019   15:09



16

heeft nog een bijeffect dat mooie 

resultaten kan opleveren; de scherpte/

diepte. Dat wil zeggen of en hoeveel je van de achter-

grond van het onderwerp nog scherp wilt hebben. Een 

ezelsbruggetje luidt: laag is vaag. Dus een laag f-getal 

levert een vage (zachte, onscherpe, minder gedetail-

leerde) achtergrond op. 

En uiteraard andersom bij een groot f-getal. Gewoon 

een keer proberen om bij hetzelfde onderwerp en 

dezelfde afstand meerdere foto’s te maken met 

verschillende f-getallen. Kun je zelf zien wat je het 

mooist vindt. (Zie ook pagina 27 en 28.)

De sluitertijd

Dit is de snelheid waarmee de camera een foto maakt. 

Letterlijk gaat er een gordijntje open in je camerahuis 

waardoor het licht dat door je lens naar binnen valt 

(door je diafragma) op de sensor komt en je foto 

wordt geschreven (gegrafeerd). Foto-graferen betekent 

in het Grieks; schrijven (graveren, tekenen) met licht.

Sluitertijden kun je ook in een reeks getallen in je 

camera terug vinden. We drukken die tijd uit in delen 

van een seconde: bijvoorbeeld 1/30, 1/60, 1/125, 

1/250, 1/500, 1/1600, 1/4000, 1/8000. Je spreekt 

uit éénhonderdvijfentwintigste; 1/125. We hebben al 

uitgelegd bij diafragma, dat hoe meer licht er binnen 

komt, hoe sneller de camera een foto maakt. 1/8000 

is het snelste dat een camera open en dicht kan gaan. 

Sneller is voorlopig technisch niet mogelijk. Heel 

langzaam natuurlijk wel. Je kunt je camera wel een 

halve minuut open laten staan. Het risico dat je dan 

loopt is, dat je foto bewogen en dus onscherp wordt. 

Dat komt omdat of jij bibbert, of omdat je onderwerp 

te snel is. Probeer een sluitertijd aan te houden van 

minimaal 1/125. Dat is een veilige sluitertijd die snel 

genoeg is om uit de hand nog een scherpe foto te 

kunnen maken. Afhankelijk van je onderwerp natuur-

lijk. Het scheelt nogal of je een gebouw wilt fotogra-

feren, of een rennende hond. De eerste volstaat op 

1/125, de tweede moet al minimaal 1/1000 zijn.

De ISO-waarde

Deze waarde geeft aan hoeveel licht je camera nodig 

heeft om een beetje sluitertijd te halen. De regel 

geldt, dat hoe hoger je ISO-waarde, hoe lichtgevoe-

liger de sensor wordt en dus hoe sneller het gordijntje 

open en dicht gaat. De reeks waardes die daarbij 

hoort is bijvoorbeeld: ISO 100, 200, 250, 320, 400, 

640, 800, 1000, 1250, 1600, 3200, 6400. Tegen-

Een libel die rustig zit uit te rusten op een 
rietblad, kun je nog fotograferen met 1/125. 
Maar een vliegende libel vraagt al om een 
sluitertijd van minimaal 1/1000.

FOTOTIP

Je onderwerp bepaalt de sluitertijd. 

Dus snel hoort bij snel en langzaam 

kan ook langzamer.
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Veel fotografen zijn bang voor ruis in de foto. Bijgaand zie je een 
test. De drie foto’s links gemaakt op 200 ISO. Steeds tot 50% 
gecropt (gesneden) uit de vorige. De drie foto’s rechts zijn gemaakt 
op 6400 ISO. Vergelijk maar eens de verschillen. Als je ze ziet.
gecropt (gesneden) uit de vorige. De drie foto’s rechts zijn gemaakt 

FOTOTIP

Liever ruis dan naar huis. Wees 
niet bang voor hoge ISO waarden. 
Je hebt ze soms nodig.
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