
 

De grote woordenlijst der fotografie 

 

 
 

De fotografie staat bol van allerlei termen en andere ingewikkelde woorden. 

Laat ik er zoveel mogelijk eens kort aanstippen. Er staan er inmiddels meer 

dan 250 en dat zijn ze nog lang niet allemaal. De meest populaire staan er 

toch wel tussen. Mis je er eentje? Dat kan, mijn excuses alvast. Maar neem 

even contact met me op en ik ga kijken of ik jouw vraag kan beantwoorden. 

  



 

Achtergrondonscherpte 

Met achtergrondonscherpte wordt niet meer en minder bedoeld dan een onscherpe achtergrond. 

Hoe simpel kan het soms zijn. 

 

Op de foto hierboven zie je wielrenner. De foto is gemaakt met een brandpunt van 150mm en een 

diafragma van f/2.8. Door dit langere brandpunt in combinatie met het open diafragma is het 

mogelijk om de wielrenners in de achtergrond onscherp te maken. 

Onscherpe achtergronden kunnen door verschillende dingen bereikt worden: 

- Een open diafragma; Een foto op f/4.0 zal meer onscherpte in de achtergrond hebben dan op 

f/11.0. 

- Een langer brandpunt; Op 200mm zal men sneller een onscherpe achtergrond kunnen bereiken dan 

bij 50mm. Er van uitgaande dat het diafragma hetzelfde blijft. 

Adobe 

Een Amerikaanse softwarefabrikant die met name bekend is vanwege het 

fotobewerkingsprogramma Photoshop. 

Adobe heeft ook het bestandsformaat PDF ontwikkeld en het, voor websites geschikte, stukje 

software Flash. 

In de grafische wereld is Adobe al jaren de marktleider. Daarnaast zijn ze ook actief in software voor 

het ontwikkelen van websites en videobewerking. 

Adobe werd begin jaren 80 opgericht en telt inmiddes bijna 10.000 medewerkers en een omzet van 

meer dan 3 miljard euro. Daarmee is het een van de grotere softwarebedrijven in de wereld. 

  



 

Af-s 

Een aanduiding van fabrikant Nikon om objectieven met een ingebouwde scherpstelmotor aan te 

duiden. 

Alpha 

In 2008 begaf electronicagigant Sony zich op de markt van de digitale spiegelreflexcamera's. Zij 

deden dat onder de naam Alpha met als symbool de Griekse letter alpha. 

Anti-Alias-filter 

De meeste digitale camera's hebben een anti-alias-filter. Door middel van een klein filter voor de 

digitale beeldsensor wordt een bepaalde onscherpte gecreëerd zodat fijne lijntjes er prettiger 

uitzien. Deze onscherpte trekt zich wel door in de gehele foto. 

 

Hierboven zie je twee afbeeldingen. De rechter heeft door het, enigzins overdreven, anti-aliasing 

zachtere overgangen tussen de kleuren en de kartelvorming van de lijnen is minder. 

Nikon introduceerde met haar D800e de eerste DSLR-camera zonder het Anti-Alias-filter. Hierdoor 

zijn kleine details beter zichtbaar. Wel worden dan ook weer hogere eisen gesteld aan de 

objectieven. 

In het segment van het digitale middenformaat is het ontbreken van een anti-alias-filter heel 

gebruikelijk. 

Apo 

Een aanduiding van fabrikant Sigma. Hiermee wordt aangeduid dat er in een objectief een lens zit die 

de chromatische abberatie verminderd. 

  



 

Artefact 

Artefacten ontstaan doordat digitale foto's gecomprimeerd worden opgeslagen. Deze beeldfouten 

zijn beter te zien als de compressie hoger is. met name in egale vlakken ontstaan deze fouten. 

 

Je ziet hierboven 2 foto's. De linker is opgeslagen met JPG-kwaliteit 12. De rechter met JPG-kwaliteit 

0, de sterkste compressie dus. Vooral in de lucht zie je dat het niet meer egaal loopt en ook rondom 

het model zie je rare randen ontstaan. 

ARW 

Het RAW-formaat van fabrikant Sony. 

A-sferisch 

Een A-sferisch objectief heeft lenzen die het binnenkomende licht anders breken dan een normale 

lens. Een normale lens is bol. Een A-sferische lens heeft een afwijkende vorm. Hierdoor kunnen 

bepaalde fouten beter gecorrigeerd worden. Wel zijn A-sferische lenzen duurder om te maken 

waardoor die objectieven vaak ook duurder zijn. 

ASA 

Een afkorting van American Standard Association. In het analoge tijdperk werd de gevoeligheid van 

een filmrolletje bijvoorbeeld aangeduid met een ASA-waarde. Hoe hoger het getal, hoe gevoeliger de 

film is. 

AF / autofocus 

Vroeger, kon een camera nog niet zelfstandig scherpstellen. Er moest altijd handmatig scherpgesteld 

worden. In de jaren zestig bracht de firmaPolaroid de eerste camera met autofocus op de markt. Dit 

werkte destijds nog met geluid! Later werd de afstand bepaald door een infraroodmeting. 

Tegenwoordig gaat het op basis van contrast. Het licht van het onderwerp wordt door je objectief je 

camera ingestuurd. Daar wordt het opgesplitst. Je ziet alles, maar tegelijkertijd gaat het licht ook nog 



 

naar een aparte autofocussensor. Deze sensor leest de contrasten van je beeld en bepaald 

vervolgens waar het scherp moet zijn. 

Bij compactcamera's, waar geen sprake is van een spiegel en het licht dus ook niet omgeleid kan 

worden, gebeurd scherpstelling op basis van het contrast wat door de sensor gedetecteerd wordt. Zo 

ook in Live-view. 

AV 

Een stand op een camera van Canon waarin jij het diafragma bepaald. De camera rekent er zelf de 

juiste sluitertijd bij. AV staat voor Aperture Value (vertaald; diafragma waarde) 

 

B+W-filters 

Een duitse fabrikant van kwalitatief goede filters opgericht in 1947 door Biermann en Johan Weber. 

In 1985 werden ze overgenomen door Schneider-Kreuzach. De naam B+W bleef wel gehandhaafd en 

tot op heden zijn ze een grote naam als het op filtergebied voor fotografie aankomt. 

Banding noise 

Banding is een vorm van ruis waarbij er een soort lijntjes ontstaan tussen de kleurgradaties. Dit komt 

vaak omdat bepaalde settings verkeerd behandeld worden. Het komt met name voor als men met 

hogere iso-waardes fotografeert en dit dan later nog erg op moet trekken met een 

nabewerkingsprogramma. 

Batchverwerking 

Het verwerken van grote hoeveelheden bestanden op een geautomatiseerde manier. Bijvoorbeeld 

500 foto's met een handeling verkleinen en opslaan op een andere locatie. 

Barndoor 

Zie kleppenset 

Bayer filter 

De beeldsensor van een camera registreert alleen 

helderheden. Om deze helderheden van een kleurtje te 

voorzien kan er voor de beeldsensor een kleurenfliter zitten. 

Dit filter heet een Bayer-filter. 

Fabrikanten als Sigma laten hun beeldsensoren anders 

werken en deze sensoren hebben geen bayerfilter. 

Zoals je ziet zijn er meer groene glaasjes dan blauwe of rode. 

Dit is bewust zo gedaan om meer groen te maken. Het 

menselijk oog is namelijk het meest gevoelig voor groen. 

 
 



 

Beautydish 

Een beautydish is een reflector voor in de studio. Anders dan een 

een gewone reflector is een beautydish veel groter. De diameter 

kan makkelijk de 50cm overschreiden. Het licht is toch wel een 

harde reflectie maar door de vorm van de schaal wordt het niet 

echt hard licht. Hoewel een beautydish natuurlijk gebruikt kan 

worden voor wat je wil, wordt hij voornamelijk door 

fashionfotografen gebruikt. 

 
 

Beeldhoek 

De hoek waarmee het menselijk oog kijkt is ongeveer 45 graden. Een objectief kan een grotere hoek 

leveren of juist een kleinere. Hierdoor kan er met een grotere beeldhoek juist meer getoond worden 

dan dat het menselijk oog kan waarnemen en met een kleinere beeldhoek verder 'ingezoomd' kan 

worden dan het menselijk oog. 

Beeldsensor 

 

De beeldsensor is het hart van de digitale camera. Waar vroeger de film het opname-medium was, is 

dat vervangen door een voor licht gevoelige sensor. De beeldsensor registreert de helderheden en 

vertaalt dit uiteindelijk naar een digitale afbeelding. Er zitten geen pixels op een sensor. Pixels zijn 

het resultaat. 

Hierboven de sensor van een Nikon D810. De spiegel die normaal voor de sensor zit en ook het 

sluitergordijn zijn weggeklapt. 

 
 



 

Beeldstabilisatie 

Het is mogelijk om in een objectief bepaalde lenzen tegen te laten bewegen ten opzichte van de 

bewegingen die het objectief op dat moment maakt. Op deze manier is het mogelijk om het 

geprojecteerde beeld stiller te laten staan op de beeldsensor. 

Op deze manier wordt onscherpte in de foto door de beweging van de fotograaf tot op bepaalde 

hoogte voorkomen. 

Zie ook het stuk: Alles over objectieven. 

Er zijn ook camera's waar de sensor voor de beeldstabilisatie zorgt. Op deze manier hoeft er geen 

stabilisatie in de objectieven te zitten. De objectieven met stabilisatie zijn uiteraard duurder dan de 

varianten waar geen stabilisatie in zit. 

Beeldverhouding 

De meeste digitale camera's maken een foto met een verhouding van 3:2 of 4:3. Dit betekend dat de 

ene zijde langer is dan de andere zijde. Andere verhoudingen zijn bijvoorbeeld breedbeeld (dat is 

16:9) of bioscoopformaat (dat is 21:9) 

Belichting 

De belichting van een foto is een totaalplaatje van verschillende dingen. Samen met de sluitertijd, 

het diafragma, en iso wordt er een balans bereikt voor wat betreft de tijdsduur en de vorm waarmee 

het licht de sensor bereikt. Dit noemt men de belichting. 

Er is niet te zeggen wat vooraf een bepaalde belichting moet zijn omdat dit iedere keer veranderd 

(tenzij je in een gecontroleerde omgeving werkt natuurlijk) 

De belichting in je foto kan wat donkerder of lichter zijn dan neutraal, dit is ook smaakafhankelijk. 

Belichtingscompensatie 

In de automatische modus van een camera is het mogelijk omstandaard al een bepaalde hoeveelheid 

onder te belichten of over te belichten. Hierdoor hoeft er niet handmatig ingegrepen te worden. Zo 

is het mogelijk om in de sneeuw (of iedere andere situatie waar veel lichte partijen in zitten) foto's te 

maken die allemaal 1 stop overbelicht zijn waardoor alles wat wit is ook wit blijft en niet door de 

camera teruggebracht wordt tot een grauwige tint wit. 

Bestandsformaat 

Na het maken van de foto moet deze ergens opgeslagen worden. Maar ook in een bepaald formaat. 

Het bestandsformaat is de extensie van de foto. Hoofdzakelijk kennen we twee formaten (er zijn er 

meer hoor, maar deze twee zijn het meest gebruikt) 

Allereerst kan praktisch iedere camera een foto opslaan in een jpg-bestandsformaat. Zie ook JPG. 

Daarnaast kunnen de meeste camera's ook foto's opslaan in RAW-formaat. De bestandsextensie 

hierbij verschilt per fabrikant. 

RAW is een bestandsformaat wat veel meer informatie over de foto bevat dan JPG omdat bij JPG een 

hoop kleine nabewerkingen al door de camera uitgevoerd worden. 

Bewegingsonscherpte 

Het is voor mensen praktisch onmogelijk om iets absoluut stil te houden. Er zullen toch altijd wat 

vibraties zijn. Wanneer de sluitertijd van de foto nu dusdanig langzaam is, kan het zijn dat dit zich 



 

vertaald in een bewogen foto. Wanneer dit het geval is, spreken we over bewegingsonscherpte. 

Bewegingsonscherpte kan worden voorkomen door met een snellere sluitertijd te fotograferen, een 

objectief met beeldstabilisatie te gebruiken, of door de camera te ondersteunen met bijvoorbeeld 

een statief. 

Bitmap (bmp) 

Een bitmap is een bestandsformaat ontwikkeld door Microsoft. Hoewel inmiddels totaal 

overschaduwd door andere bestandsformaten, was BMP toch redelijk populair. Dit omdat het vrij 

was van patenten en via de slagkracht van Microsoft als grootste fabrikant van besturingssystemen 

voor computers. 

Bitrate 

Een camera zal het inkomende beeld op de beeldsensor vertalen naar een digitaal bestand. Ieder te 

produceren pixels wordt digitaal aangeduid in bits (een resultaat van een 1 of een 0) Door meerdere 

bits achter elkaar te zetten ontstaat een serie; de bitrate. 

De meeste moderne camera's nemen op in een bitrate van 14-bits. 

Blooming 

Blooming is een effect wat vooral opspeelt bij digitale sensoren met een hoge resolutie. De 

ontvangertjes op de sensor ontvangen eigenlijk meer licht dan dat ze aan kunnen. Dit kan 

veroorzaakt worden omdat het objectief de lichtstralen bijvoorbeeld niet geconcentreerd genoeg 

aanbiedt. 

Hierdoor hebben de ontvangertjes op de sensor zoveel licht dat ze de naastliggende ontvangertjes 

gaan storen. 

Bokeh 

Bokeh moet niet verward worden met achtergrondonscherpte. Maar het heeft er wel mee te maken. 

Het is de aanduiding over hoe mooi het is. Door de vorming van de lamellen van het diafragma kan 

de achtergrondonscherpte een bepaalde karakteristiek krijgen. Deze karakteristiek noemen we 

Bokeh. 

Het is een beetje subjectief omdat ik iets anders mooi kan vinden dan een ander. Maar over het 

algemeen wordt een Bokeh, ontstaan door een groot aantal afgeronde diafragmalamellen als fraaier 

ervaren. 

Bouncecard 

Een hulpmiddel op de reportageflitser om, 

wanneer men omhoog flitst, toch een kleine 

reflectie naar voren te hebben. Hierdoor heb je 

toch wat rechtstreekse invulling op je 

onderwerp. 

Bouncecards zitten meestal bij de duurdere 

reportageflitsers ingebouwd. 

Hiernaast een foto van een uitgeschoven 

bouncecard op een Canon 580 EX II flitser. 



 

Bracketing 

Een opnametechniek waarbij een reeks van opnames gemaakt wordt die onderling net allemaal iets 

verschillend zijn. Dit verschil is meestal de belichting, maar het is ook mogelijk om een variatie in 

witbalanste maken. 

Brandpuntsafstand 

De brandpuntsafstand is iets wat we terugvinden op een objectief. Het bepaalt hoe dichtbij we een 

onderwerp kunnen brengen (bij een groot brandpunt) of hoeveel we van de omgeving kunnen laten 

zien (bij een klein brandpunt) 

Wanneer het licht een lenselement raakt, zal het vervormd worden. Het wordt gebundeld en komt 

uiteindelijk in 1 punt terecht. na dat punt komt het beeld ondersteboven te staan. Die lengte, van 

lenselement tot waar het in 1 punt terechtkomt, is de brandpuntsafstand. 

Lees hier meer over verschillende brandpunten. 

Bridge 

Bridge is een beeldbeheerprogramma van Adobe. Het zit standaard bij Photoshop. Sinds de 

introductie van Photoshop CC heeft Adobee besloten om Bridge niet meer te implementeren in 

Photoshop. 

Buffer 

Een stukje geheugen in de camera waar de gemaakte beelden worden geplaatst voordat deze naar 

de geheugenkaart worden gescherven. Vaak levert de beeldsensor beelden sneller aan dan dat er op 

de geheugenkaart weggeschreven kunnen worden. Deze worden dan tijdelijk in de buffer geplaatst 

waardoor de volgende opname toch alvast gemaakt kan worden 

Bulb (camerastand) 

De meeste camera's hebben als langste sluitertijd 30 seconden. En soms is dat niet lang genoeg. 

Daarvoor is de bulb in het leven geroepen. In deze stand wordt de sensor net zo lang belicht als dat 

de ontspanknop ingedrukt wordt 

Burst 

Wanneer een camera opnames blijft maken zolang we de knop ingedrukt houden, spreken we over 

een burst. Vooral in vormen van fotografie waarin het onderwerp zich onvoorspelbaar kan gedragen, 

zoals in sport, kan burst helpen om later een goede foto te selecteren. 



 

 

Hierboven zie je 9 foto's uit een enkele burst. je ziet goed hoe de schaduw van een lichtmast door de 

foto's loopt. Met een enkele foto was er misschien de pech geweest dat dat de enige foto zou zijn. 

Professionele camera's hebben vaak een grotere burstsnelheid. Camera's als Canon 1Dx en Nikon's 

4D halen zelfs meer dan 10 beelden per seconde. 

Een grotere burstsnelheid zorgt voor meer beelden per seconde, maar neemt niet weg dat de 

fotograaf natuurlijk wel bezig moet blijven met wat hij in beeld brengt. 

Burstrate 

Het aantal opnames wat een fotocamera in een enkele seconde kan maken. Ook wel bekend als 

Frames per seconde (FPS). 

 

Candela 

De hoeveelheid licht die een lichtbron uitstraalt wordt uitgedrukt in de Candela. Candela is de 

internationaal gestandariseerde benaming voor hoeveelheid licht. 

Camera 

Het apparaat waar we de foto mee maken. 

Camera obscura 

Vroeger, heel vroeger, bestonden er nog geen camera's. 

De Camera Obscura is uit die tijd. Een echte camera was het niet, meer een vorm van projecteren. 

Letterlijk komt het uit het Latijns en de betekenis is Donkere Kamer. Meer was het ook niet. 

In een donkere kamer zat een klein gaatje aan de ene kant. Het invallende licht zorgde voor een 

projectie op de tegenoverliggende muur. In spiegelbeeld en ondersteboven, dat dan wel. Het kleine 

gaatje werkte een beetje als een lens. Door het hele kleine gaatje (ook wel een beetje vergelijkbaar 

met het diafragma) had de projectie een oneindige scherptediepte. 

Het principe van de camera obscura is al oud. Er zijn voorbeelden bekend die stammen uit 400 voor 



 

Christus. Aangezien men nog niet de mogelijkheid had ontdekt om projecties permanent op een film 

op te slaan, werden de projecties soms ook wel geschilderd. Zo is van Johannes Vermeer bekend dat 

hij een camera obscura gebruikte om zijn schilderijen op te zetten. 

Canon 

Canon (website) is een Japanse firma die ontstaan is in de jaren 30. Oorspronkelijk was de naam 

Kwanon, naar de Boeddhiste Guan Yin. Het Japans voor Kwanon is Kannon. In 1947 werd de naam 

gewijzigd naar Canon. Canon's allereerste product was een 35mm fotocamera. Maar Canon 

produceert inmiddels veel meer dan camera's. Fotocamera's is maar een klein onderdeel van haar 

productenlijn. Naast fotocamera's fabriceert Canon allerlei andere electronische producten zoals 

printers, scanners, verrekijkers en tv-camera's. Maar ook stofzuigers en rekenmachines zitten in hun 

assortiment. Samen met Nikon voert Canon al jarenlang de markt aan als het gaat om digitale 

fotografie. 

CCD 

CCD staat voor "charge-coupled device". Het is een beeldsensor die al in 1969 is uitgevonden door de 

amerikanen Willard Boyle en George Smith. Zij moesten 40 jaar wachten, maar uiteindelijk kregen ze 

er wel een Nobel-prijs voor. 

Een CCD is type sensor wat het licht via het objectief ontvangt en vervolgens eerst naar een 

electrisch stroompje omzet en dat later naast de sensor verzameld. Een CMOS-sensor zet dit signaal 

meteen op de sensor om. 

Centraalsluiter 

De meeste spiegelreflexcamera's hebben het sluitergordijn in de camera zitten, achter de spiegel en 

voor de sensor of de film. Dit is vaak ook een sluitersysteem wat werkt met twee gordijnen. 

Een centraalsluiter is een andere variant van een sluiter. Deze zit vaak in het objectief en werkt wat 

anders. In plaats van twee gordijnen die langs de sensor schuiven, is er een systeem van lamellen wat 

lijkt op het diafragma in een objectief. 

In eerste instantie zijn alle lamellen gesloten. Zodra de ontspanknop wordt ingedrukt zullen de 

lamellen zich openen. Wanneer de belichtingstijd is bereikt, sluiten ze weer. 

Het grote verschil is dus dat er maar één gordijn is. Hierdoor kan men een hogere 

flitssynchronisatietijd bereiken. Keerzijde van de medaile is dat een camera met een cetraalsluiter 

niet tot dezelfde hoge sluitertijden komt als een camera met een gordijnsluiter. 

CF (Compact Flash) 

Samen met SD tegenwoordig het meest voorkomende formaat geheugenkaarten. Compact Flash 

kenmerkt zich door de relatief grote afmetingen. De kaart heeft een harde behuizing en geen 

uitwendige contactpunten waardoor het een vrij robuust type geheugenkaart is. 

Chromatische abberatie 

Chromatische abberatie is een eigenschap in de lenzen van je objectief. Wanneer een lichtbundel op 

een lens valt, dan wordt dit licht gebroken in verschillende kleiren. 



 

Bron: Wikipedia.com 

Zoals je hierboven ziet komen de drie kleuren niet op dezelfde plek terecht op de beeldsensor. Dit 

resulteert in blauwe en groen randjes op de randen van je onderwerpen. Dit valt vooral op wanneer 

het contrast erg sterk is. 

Chromatische abberatie kan worden voorkomen. Vaak stoppen fabrikanten verschillende lenzen in 

het objectief om het effect op te heffen. Het maakt de objectieven vaak wel duurder. 

Circulair Polarisatiefilter 

Zie polarisatiefilter. 

Clair-obscure 

Claire-obscure is ontstaan aan het begin van de 17e eeuw in de schilderkunst. De Italiaanse schilder 

Caravaggio was een van de eerste die met deze techniek op de proppen kwam en zette daarmee een 

nieuwe stroming in; de barok-schilderkunst. 

Een andere beroemde schilder die veel gebruik maakte van claire-obscur was onze eigen Rembrandt 

Bij clair-obscure wordt er vooral gebruik gemaakt van licht en donker. De onderwerpen die belangrijk 

zijn voor de maker van het beeld worden goed verlicht. De minder belangrijke dingen worden vaak in 

de schaduw gelaten. 

CMOS 

CMOS staat voor Complementary Metal Oxide Semiconductor en is een halfgeleidertechniek die in 

1967 al werd gepattenteerd door Frank Wanlass. 



 

Naast gebruik in camera's kan de techniek ook voor andere dingen gebruikt worden zoals 

computergeheugen. In een camera verschilt de CMOS-sensor zich van een CCD omdat de 

interpertatie van het ontvangen licht naar een digitaal signaal direct op de sensor omgezet worden. 

Een CMOS is goedkoper te produceren dan een CCD. Daarnaast is het stroomverbruik van een CMOS-

sensor lager dan een CCD, wat ook wel weer belangrijk is als het om de duur van de accu's gaat. 

CMYK 

In de drukwereld wordt niet gewerkt met de primaire kleuren rood, groen en blauw. In plaats 

daarvan worden afbeeldingen samengesteld uit drie kleuren, te weten Cyaan, Magenta en Geel. 

Samen met Zwart (de K in CMYK) zijn op deze manier ook alle kleuren te maken. 

Cokin 

Cokin is een Franse filterfabrikant. Opgericht in 1978 door de Franse fotograaf Jean Coquin. De filters 

kenmerken zich doordat ze in een houder zitten die op het objectief geschroefd wordt. Cokin levert 

filters in diverse maten, afhankelijk van de grootte van het opnamemedium. 

De filters, veelal van kunststof, kenmerken zich door een relatief goedkope prijs. 

 

Hierboven een verzameling Cokin-filters. Op de achtergrond de houder die op het objectief 

geschroefd wordt, voorzien van een ND-grad-filter. 

Collodium 

Een techniek waar de foto op een zogenoemde "natte plaat". Een glazen plaat wordt met een 

collodium-emulsie in een zilverbad gelegd zodat hij lichtgevoelig wordt. De plaat dient nat te blijven 

om de lichtgevoeligheid te waarborgen. Om de ontwikkeling goed te laten verlopen dient de natte 

plaat wel meteen ontwikkeld te worden, anders droogt hij uit. 



 

De techniek werd in 1851 ontdekt door Fredrick Scott Archer. De bedoeling was om het uiteindelijke 

resultaat ook op papier te krijgen, maar dat lukte niet. (tegenwoordig zouden we de glazen platen 

ook kunnen scannen en zo wel afdrukken) 

De glazen platen kenmerken zich door een hoge detailering en een specifieke toonschaal. Deze vorm 

van fotografie vergt wel wat geduld in tegenstelling tot digitale fotografie. De lichtlaag op de plaat is 

wel lichtgevoelig, maar omgerekend heeft deze een zeer lage iso waardoor er relatief lange 

belichtingstijden nodig zijn. Voor een portret kan makkelijk een tijd van 10 seconde nodig zijn. 

Color fringing 

Color fringing, of color fringe, is een effect wat ontstaat uit twee dingen. 

Color fringe zijn kleine randjes met een kleurtje. Vaak paars. Deze ontstaan door chromatische 

abberatie of door blooming. 

Compactcamera 

Een type camera waarbij de objectieven niet verwisselbaar zijn. Het objectief zit ingebouwd in de 

camera. Ook is de beeldsensor vaak behoorlijk kleiner dan in een spiegelreflexcamera. Hierdoor kan 

de bouw van een compactcamera vaak veel kleiner zijn. Ook ontbreekt vaak een aparte beeldzoeker 

en moet men de compositie bepalen door achter op het schermpje te kijken. 

Contrast 

Het verschil tussen licht en donker wordt omschreven met het woord contrast. foto's met een hoog 

contrast bieden veel verschil tussen licht en donker en foto's met een laag contrast juist niet. 

Enerzijds kan een foto met weinig contrast enigzins flets overkomen, maar wanneer met kennis en 

kunde toegepast zijn er mooie effecten uit te halen. Voorbeelde daarin kunnen foto's met tegenlicht 

zijn, maar ook high- of lowkeyfoto's kunnen zich kenmerken door een laag contrast. 

Corel 

Corel is een Canadese Softwarefirma. In 1985 opgericht door Michael Cowpland en de naam is een 

afkorting van Cowpland Research Laboratory. In de jaren 90 werd Corel populair door onder andere 

het tekenprogramma CorelDraw. In 1996 kocht Corel het populaire tekstverwerkingsprogramma 

WordPerfect. Zij wilden daarmee groeien als tegenhanger van Microsofts inmiddels populaire 

tekstverwerkenr Word. 

Corel kocht in 2004 ook de softwaremaker JASC, maker van Paint Shop Pro, op en zet tot heden nog 

steeds het pakket in de markt als goedkoop maar veelzijdig fotobewerkingsprogramma. 

CR2 

Een RAW-Formaat van de fabrikant Canon. 

Croppen 

Wanneer je naderhand tijdens het nabewerken een nieuwe uitsnede van een foto maakt, dan 

spreken we over croppen. 

  



 

Cropfactor 

Er zijn camera's waarbij de beeldsensor kleiner is dan het kleinbeeldformaat. We spreken dan over 

cropcamera's. Deze maken een uitsnede ten op zichte van full frame. Voor meer informatie kun je 

terecht in het stuk: De cropfactor. 

CRW 

Een RAW-Formaat van de fabrikant Canon. 

 

CTB 

CTB staat voor Color to blue, vertaald kleuren naar 

blauw. Het is een term waarmee bedoeld wordt dat een 

warmere lichtbron met een gelfilter gecorrigeerd wordt 

naar een kleurtemperatuur van daglicht. 

 
 

CTO 

CTO staat voor Color to orange, vertaald kleuren naar oranje. 

Het is een term waarmee bedoeld wordt dat een koele 

lichtbron met een gelfilter gecorrigeerd wordt naar een 

kleurtemperatuur van daglicht. 

 
 
 
 

 

Dam 

Een afkorting voor Digital Asset Management. In het Nederlands; software om digitale 

mediabestanden te beheren. Dit kan enerzijds on-line in bijvoorbeeld een beeldbank, maar ook op de 

eigen computer met beheersoftware zoals Adobe's Bridge (standaard bij Photoshop) of Picasa. 

DDL 

De Nederlandse verbastering van TTL. 

Diafragma 

Het diafragma is het mechaniek waarmee de fotograaf kan bepalen hoeveel licht er de camera 

inkomt. Met de sluitertijd bepaalt hij de lengte qua tijd dat het licht binnenkomt. 

Het diafragma bevind zich meestal in het objectief en is een serie van lamellen die langs elkaar in een 

cirkel zitten. Bij het maken van de foto zal het diafragma zich sluiten tot een bepaalde opening. Deze 



 

opening is een verhouding van het oppervlak van de frontlens. 

Het diafragma stelt de fotograaf in staat om te bepalen hoeveel scherptediepte er in zijn foto zit. 

Diffusor 

Een diffusor is een hulpstuk voor een flitser. Het maakt de lichtbron in een handomdraai groter. 

Beter bekend onder de naam omni-bounce. Zie ook het stukje van omnibounce. 

Diffuus licht 

We spreken van diffuus licht wanneer het licht erg verspreid is. Dit zorgt ervoor dat het licht het 

onderwerp vanuit meerdere hoeken belicht. Dit zorgt ervoor dat er weer geen harde 

schaduwpartijen zijn en wordt het licht als soft ervaren. Diffuus licht kan gewoon met een enkele 

lichtbron, zolang deze maar groot genoeg is (middels bijvoorbeeld een softbox) en dichtbij genoeg 

staat. 

Diffractie 

Wanneer licht langs iets gaat, dan kan het een beetje afgebogen worden. Dit afbuigen noemt met 

diffractie. Dit kan ook optreden met enkele kleuren uit het lichtspectrum. Licht is een golfbeweging 

en de frequentie van die golfbeweging zorgt voor specifieke kleuren. Een mooi voorbeeld uit de 

praktijk wat je met het blote oog kan zien is de achterkant van een DVD of CD. Omdat alle sporen zo 

dicht bij elkaar liggen worden daardoor bepaalde frequenties licht anders gereflecteerd (door het 

afbuigen langs de minuscule sporen) en krijgt men onder bepaalde hoeken een regenboogeffect. 

In de fotografie wordt het licht gebogen door het diafragma. Wanneer dit erg geknepen is, kan er 

diffractie optreden. Het zorgt voor een extra onscherpte. 

Digitale zoom 

Een manier van inzoomen door een uitsnede te maken van het bestaande beeld en dit met behulp 

van software in de camera te vergroten. 

Bij digitale zoom worden nieuwe pixels geinterpoleerd waardoor de kwaliteit vaak drastisch afneemt. 

Daarom is het verstandig om nooit digitale zoom te gebruiken. 

Digitale zoom komt niet voor op camera's met verwisselbare objectieven, enkel en alleen bij 

camera's zoals in een compactcamera of telefoon. 

Digitale zoom is de tegenhanger van optische zoom. Wanneer het einde van de optische zoom 

bereikt is, kan een camera overschakelen op digitale zoom. 

DNG 

DNG staat voor Digital Negative. Het is een bestandsformaat van Adobe. Standaard kan een camera 

een JPG-beeld maken, of een RAW-bestand. Maar voor een RAW-bestand is weer een RAW-

convertor nodig om er een afbeelding van te maken. En dit is voor iedere camera weer anders. 

Adobe probeert om de wereld van de RAW-bestanden te standariseren en heeft daarom haar eigen 

digitaal negatief (oftewel een eigen RAW-formaat) verzonnen. De oudere RAW-convertors van Adobe 

werken niet met de nieuwste camera's, maar wel met alle DNG-bestanden. 

Wanneer je dus een camera hebt die niet door jouw software van Adobe ondersteund wordt, dan 

kun je je RAW-bestand converteren naar een DNG en de foto dan toch openen via de RAW-convertor 

met de voordelen van een RAW-bestand. 

Dode pixels 



 

Op zijn engels, hoe verrassend; dead pixels. 

We spreken over dode pixels als receptoren (een camera heeft geen pixels, die worden gebruikt om 

beeld te laten zien) in de camera niet meer werken. Op de foto zien we dit terug als zwarte puntjes; 

er is immers geen beeldinformatie voor die stukjes beschikbaar. 

Doka 

Een afkort voor Donkere Kamer. In de analoge dagen (lang, lang geleden) diende een film ontwikkeld 

te worden. Het proces op de film waarbij de emulsie door belichting tot een negatief of positief 

wordt gevormd, diende gestopt te worden. Anders zou je op den duur alleen maar een wit vlak 

overhouden. De film diende daarvoor in een donkere kamer uit het rolletje of houder gehaald te 

worden zodat er geen ander licht bij kon. 

Vervolgens werd de film via verschillende chemicaliën ontwikkeld en afgedrukt naar papier. 

Doordrukken 

De nederlandse vertaling van de Engelse term burn. Het is een techniek uit de analoge fotografie 

waarbij men in de donkere kamer bepaalde delen van een foto meer licht gaf dan andere delen. 

Hierdoor werden bepaalde delen van de foto lichter dan dat zij oorspronkelijk waren. Ook is 

tegenwoordig met nabewerking het mogelijk om selectieve delen van een foto lichter te maken. 

Het tegeneffect, minder licht op bepaalde delen van de foto laten komen, is tegenhouden. 

Doortekening 

Met de doortekening wordt vaak bedoeld dat er nog detail te zien is in een bepaald gebied. Men kan 

spreken over doortekening in de lichte of in de donkere gebieden. Zodra er geen doortekening meer 

is, dan is er ook geen detail zichtbaar meer. 

 

In de linkerfoto is in de zwarte jurk geen doortekening zichtbaar, het is een grote zwarte vlek. De 

rechterfoto laat wel doortekening zien. De plooien van de jurk zijn goed zichtbaar. 



 

DPI 

Een term uit de drukwereld die staat voor Dots Per Inch. Zolang je niet aan het afdrukken bent, is het 

niet belangrijk welke DPI je foto heeft. Maar zodra je gaat afrukken wel. Een foto waarbij veel dots in 

een inch zitten, kan ook veel detail tonen en daarmee al scherp ogen op een korte afstand. Als het 

dpi lager wordt, dan moet men verder weg gaan staan om de indruk te hebben dat de afbeelding 

scherp is. 

Draadontspanner 

Een draadontspanner is de mogelijkheid om de sluiter van je camera te ontspannen met een 

schakelaar aan een draad. 

Het voordeel hiervan is dat je de camera niet een klein beetje kunt laten trillen omdat je deze met je 

handen aanraakt. 

DSLR 

Zie SLR 

Dynamisch bereik 

Met het dynamisch bereik wordt het contrastverschil bedoeld wat een medium (bijvoorbeeld een 

camera) kan vastleggen. Vaak wordt dit bereik uitgedrukt in stops. 

Simpelgezegd is het verschil tussen licht en donker wat waargenomen kan worden de omvang van 

het dynamisch bereik. Het menselijk oog is in staat om veel meer verschil tussen licht en donker waar 

te nemen dan een camera. Men kan met een camera wel een hoger dynamisch bereik maken door 

verschillende opnames te maken en dit met speciale technieken te combineren. Zie ook HDR. 

DX 

De aanduiding van fabrikant Nikon dat de camera beschikt over een beeldsensor in een cropformaat. 

 

ED (Extra-low Dispersion glass) 

Glas waarvan de brekingsindex extra laag is. Wanneer licht door glas valt wat op een bepaalde 

manier geslepen is, kan het gebeuren dat het licht zich splits qua kleuren. Denk hierbij aan een 

lichtstraal die, nadat hij door een prisma is gegaan, zich uitsplits in de kleuren van de regenboog. Dit 

effect heeft dispersie. Glas wat behandeld is om deze dispersie tegen te gaan verkleint dit effect. 

Andere varianten op dit glas zijn Special low dispersion glass (SLD glass), extraordinary low dispersion 

glass (ELD glass) en ultra-low dispersion glass (UL glass). 

EOS 

De benaming van Canon voor haar SLR-camera's. De benaming is afkomstig uit de Griekse mytholgie 

waarin Eos de godin van de dageraad was. 

Canon introduceerde haar eerste EOS-model in 1987 met de EOS 650. Het was voor Canon de eerste 

camera met de nieuwe EF-vatting waardoor camera's konden communiceren met de objectieven 

voor wat betreft scherpstelling en diafragmainstelling. 



 

De eerste digitale Canon EOS-camera was de EOS DCS3 in 1995. Eigenlijk was dit niet meer dan een 

aangepaste camera van Kodak. 

Epson 

Een Amerikaanse firma die vooral bekend is vanwege haar printers. Maar daarnaast maakt Epson 

onder andere ook scanners en beamers. 

Misschien niet bij iedereen bekend, maar Epson fabriceert ook chips. 

EV 

EV is een Engelse term die staat voor Exposure Value, oftewel belichtingswaarde. Dit is een getal wat 

komt uit een formule met het diafragma en de sluitertijd. Beide gecombineerd leveren namelijk een 

bepaalde belichting op. 

EXIF 

EXIF staat voor "Exchangeable image file format" en is een onderdeel van de metadata van een foto. 

De EXIF-informatie toont onder andere de instellingen van de camera waarmee de foto is gemaakt. 

 
 

f-getal 

Het f-getal is het brandpunt. De f komt van het Engelse woord Focal. Het f-getal vinden we eigenlijk 

alleen terug wanneer we een diafragma aanduiden. Bijvoorbeeld f/5.6 waarin het diafragma dan 

ingesteld is op 5.6 en de diafragmaopening daadwerkelijk 1/5.6 van het brandpunt is. Dus als het 

brandpunt 200mm is, dan is de daadwerkelijke diafragmaopening bij f/5.6 zo'n 36 milimeter. 



 

Filter 

Met een filter zijn we in staat om het licht wat in het objectief binnenkomt te veranderen. Dit kan 

van kleur, maar ook qua licht. Een polarisatiefilter is een voorbeeld van een filter wat het licht 

veranderd. 

Filters voor fotografie komen in twee varianten. Enerzijds zijn er filters die je rechtstreeks op het 

objectief schroeft. Daarnaast zijn er filters die in een aparte houder moeten. Buitenbeentje zijn drop-

in-filters. Dit zijn filters die je in het objectief schuift. Vaak gebruikt bij grote tele-objectieven omdat 

de frontelementen zo groot zijn dat een filter onbetaalbaar zou zijn. 

 

Hierboven ziet men een collectie filters voor op de camera. Niet alleen schroeffliters (links), maar ook 

inschuiffilters (rechts) In het midden filters om flitslicht te kleuren. 

Bekende filterfabrikanten zijn B+W, Lee, Cokin, Hoya en Tiffen. 

Naast filters voor op de camera, zijn er ook filters die het licht kunnen kleuren. Dit zijn vaak folies die 

je voor een lichtbron plakt. Op deze manier is het mogelijk om flitslicht bijvoorbeeld een warmere 

tint te geven. (zie ook CTO en CTB) 

  



 

Fish Eye 

Een objectief wat een extreme beeldhoek biedt. Er zijn varianten waarin het beeld vierkant blijft, 

maar ook waarin het beeld rond wordt. 

 

Bovenstaande foto is gemaakt met een fish-eye waar het beeld vierkant blijft (Canon's EF15mm f/2.8 

fish-eye). 

Zie ook het stuk: Alles over objectieven. 

Firewire 

Een manier van communiceren tussen apparaten. Bedacht door computerfabrikant Apple. 

Firmware 

Het stukje software in een apparaat wat ervoor zorgt voor dat alles foutloos werkt. Het is het 

besturingssysteem van de camera. Fabrikanten willen nog wel eens een fout in deze software 

ontdekken en stellen dan een nieuwe versie beschikbaar. Op deze manier kunnen kleine problemen 

die softwarematig van aard zijn toch opgelost worden. 

Tevens is het mogelijk voor fanatieke programmeurs om de firmware aan te passen en op deze 

manier de camera van nieuwe of uitgebreidere instellingen te voorzien. Dit zijn echter wel 

aanpassingen die camerafabrikanten niet ondersteunen en de garantie laten vervallen. 

Flare 

Zie ook lensflare. 



 

Flitser 

Een flitser is niet meer en minder dan een hulpbron om extra 

licht te maken. Door een in een buisje een gas te laten 

ioniseren (door een elektrische energie in het gas toe te 

voegen reageren de atomen en moleculen in het gas en dat 

resulteert in licht). Op deze manier kunnen we licht maken 

wanneer we het willen. 

Er zijn verschillende soorten flitsers. Zo heb je flitsers die je 

rechtstreeks op de camera zet, de reportageflitser. Maar ook 

losse flitsers die een eigen voeding nodig hebben, voor in de 

studio. 

Hiernaast zie je een voorbeeld van een studioflitser. Studioflitsers zijn vaak krachtiger dan 

reportageflitsers. Dit komt onder andere omdat een reportageflitser op een paar batterijen moet 

werken en een studioflitser vaak al een hogere spanning aangeboden krijgt. 

Flitsschoen 

Bovenop een camera bevindt zich vaak een metalen hulsje waar we bijvoorbeeld een flitser op 

kunnen schuiven. Daarnaast kan men er bijvoorbeeld ook een zender of een waterpasje inschuiven. 

Flitssynchronisatie 

De flitssynchronisatietijd is de tijd van de snelste sluitertijd waarbij de camera nog in staat is om een 

flits op de complete sensor te laten belanden. De meeste DSLR's hebben een gordijnsluiter. Bij te 

hoge sluitertijden is het tweede gordijn de sensor alweer aan het afdekken. Als de flits dan nog niet is 

afgegaan, dan wordt een gedeelte van de sensor niet met de flits verlicht waardoor donkere strepen 

ontstaan. In de regel ligt bij een camera met een gordijnsluiter de flitssynchronisatie maximaal rond 

de 1/250 tot 1/300. Bij een camera met een centraalsluiter ligt de flitssynchronisatietijd hoger. 

Omdat er geen sprake is van een tweede gordijn wordt het flitslicht altijd dorogelaten. Men kan dan 

dus zonder aanpassingen makkelijk flitsen bij bijvoorbeeld 1/500. Helaas liggen bij een centraalsluiter 

in het algemeen de maximale sluitertijden wel lager in vergelijking bij een camera met een 

gordijnsluiter. 

Fluoriet 

Fluoriet is een mineraal wat vaak gebruikt wordt voor het maken van lenzen. Dit naast glas en 

kunststoffen. 

Foveon-sensor 

De meeste sensoren in digitale camera's zijn CMOS-sensoren. Een Foveon-sensor verschilt daar van. 

Bij een CMOS-sensor zitten alle ontvangers naast elkaar. Bij een Foveo-sensor zijn de drie primaire 

kleuren fysiek van elkaar gescheiden. Er zijn dus verschillende sensoren voor resp. rood, blauw en 

groen. 

De sensor wordt hoofdzakelijk gebruikt door de Japanse fabrikant Sigma. Hun huidige topmodel, de 

SD1, heeft een 46MP Foveon-sensor. De drie losse sensorlagen zijn hierbij wel opgeteld en 

uiteindelijk levert het een beeld op van iets meer dan 15MP. 

Nadeel van de Foveon-sensor is dat ruis beter zichtbaar is. Voordeel is wel dat de detailering beter is. 



 

FPS 

Oftewel frames per seconde, het aantal opnames wat een fotocamera in een enkele seconde kan 

maken. Ook wel bekend als burstrate. 

Zie ook burst. 

Fresnel 

Een speciaal geslepen lens die door zijn vorm vaak kleiner en dunner en daardoor goekoper 

uitgevoerd kan worden dan een normaal geslepen lens. De fresnellens wordt in de fotografie vaak 

gebruikt voor flitslampen omdat er door de constructie vaak een egale maar gerichte bundel 

gevormd wordt. 

Full Body 

Een foto van een model ten voeten uit (van top tot teen) 

Full Frame 

Een camera met een digitale beeldsensor op het volledige kleinbeeldformaat wordt gedefinieerd als 

Full Frame. Deze camera's hebben een beeldsensor van ongeveer 36 x 24mm. 

FX 

De aanduiding van fabrikant Nikon dat de camera beschikt over een Full Frame beeldsensor. 

 

Geheugenkaarten (algemeen) 

De digitale camera levert vanuit de camera een bestand op. Dit bestand wordt opgeslagen op een 

losse geheugenkaart. Vroeger had zo'n beetje iedere camerafabrikant zijn eigen geheugenformaat. 

Tegenwoordig is dit wat meer standaard. De meest gebruikte zijn momenteel Compact Flash en 

Secure Digital (en die laatste in verschillende varianten zoals SDHC of SDXC) 

Gelfilter 

Een gekleurd stukje folie wat voor een flitser gezet kan worden om zo het flitslicht een andere kleur 

aan te laten nemen. 

Flitsers kunnen met deze kleurfilters gecorrigeerd worden naar de op dat moment geldende 

kleurtemperatuur (ze zijn afgesteld op daglicht terwijl een TL-lamp heel anders is qua 

kleurtemperatuur) 

Anderzijds kunnen flitsers met bijvoorbeeld sterk rood of blauw gefilterd worden om speciale 

effecten te maken. 

Gezichtsdetectie 

Een mogelijkheid van moderne camera's. Dankzij deze gezichtsdetectie 'ziet' de camera waar de 

gezichten op de foto staan en stelt daarop scherp. 



 

Gimp 

GIMP staat voor GNU Image Manipulation Program. Het is een stukje bewerkingssoftware wat valt 

onder de GPL. GPL is een licentie waarbij de bezitter van de software deze naar langelust mag 

aanpassen en eventueel zelfs doorverkopen. 

GIMP is ontwikkeld in de jaren negentig en is, vanwege het feit dat het gratis is, inmiddels 

uitgegroeid tot een haast volwaardig alternatief voor een programma als Photoshop. Zie ook de 

website van GIMP 

Gitzo 

Opgericht in 1917 in Frankrijk. Arsêne Gitzhoven maakte in eerste instantie camera's, sluiters en 

draadontspanners. In de jaren 50 introduceerde ze statieven. Na overname van het bedrijf door de 

dochter van Gitzhoven werd de aandacht verder gericht op statieven van hoogwaardige kwaliteit. In 

1995 werd het bedrijf overgenomen door The Vitec Group (tevens eigenaar van Manfrotto) 

Gobo 

Een gobo ios een apart soort filtertje. Het wordt vaak gebruikt bij een lamp of flitser die voorzien is 

van een fresnel-lens. 

Een gobo is een filter wat vaak een aparte vorm heeft waarbij het licht een patroon krijgt. Denk 

hierbij aan de vorm van sterretjes of golven. In de fotografie wordt het vaak gebruikt om een 

achtergrond te maken. In het theater of de filmindustrie wordt er nog veelvuldig gebruik van 

gemaakt. 

De term gobo is een afkorting van GO Black Out. 

Grid 

Een soort honingraat die je flitslicht nog gerichter op je onderwerp terecht laat komen. 

Grijskaart 

Een referentiekaart die dankzij zijn egale, grijze, 

dekking een goed controlepunt vormt om je 

belichting op te controleren. 

De grijskaart reflecteert het licht op een 

dusdanige manier dat de camera daar een 

neutrale belichting op kan maken. 

Vaak worden ze ook gebruikt als referentiepunt 

voor je witbalans, maar daar zijn ze eigenlijk 

niet voor bedoeld. 

 
 

  



 

Grip 

Een extra module voor onder de camera. Deze biedt meer houvast wanneer de camera een kwartslag 

gedraaid wordt. Daarnaast zit er vaak ruimte in voor een extra accu. D'r zijn ook grips zonder die 

ruimte en dan zit er bijvoorbeeld extra electronica in zoals een netwerkverbinding of WiFi. 

Hierboven een grip onder een Canon 5D mk II. 

Groothoekobjectief 

 

Een objectief met een grote beeldhoek waardoor je veel in beeld krijgt. 



 

Grootformaat 

Men spreekt over grootformaat wanneer het opnameoppervlak groter is dan dat van middenformaat 

(wat in zijn grootste formaat 6x6 centimeter is, op panorama-varianten na). Grootformaat komt in 

verschillende formaten. Populair formaat is 4x5 (inch resp.) 

Het grote voordeel van grootformaat is dat men dankzij het grote opnameoppervlak een hoge 

detailering kan krijgen. Grootformaat komt digitaal maar zeer zelden voor omdat het dan erg duur is. 

Grootformaat wordt dus nog veelal analoog gebruikt en dan met name door gepassioneerde 

amateurfotograferen. In plaats van rolletjes werkt de camera met een enkele film in een houder aan 

de achterkant van de camera. In plaats van het rolletje door te draaien dient er dus iedere keer een 

complete filmplaat met houder gewisseld te worden. 

 

Hard licht 

Hard licht is de tegenhanger van diffuus licht. Hard licht zorgt ervoor dat schaduwpartijen zich hard 

aftekenen. Hierdoor ontstaat vaak een erg sterk en contrastrijk beeld. Hard licht wordt bereikt door 

een relatief kleine lichtbron wat verder weg te zetten. 

Hasselblad 

Hasselblad is een fabrikant van voornamelijk middenformaatcamera's van hoge kwaliteit. Het bedrijf 

werd als handelsonderneming in 1841 opgericht in Zweden. Victor Hasselblad, de zoon van de 

oprichter, had een interesse in fotografie en kreeg zijn vader zover dat ze een fotografische divisie in 

het bedrijf konden opnemen. Deze werd zo succesvol dat er in 1908 besloten werd apart door te 

gaan met de fotografie. 

In 1957 bracht Hasselblad een camera uit die tot op hedendage nog populair is; de 500C. Deze 

medium-formaat camera kenmerkt zich door een degelijke bouw van hoge kwaliteit. Een standaard 

in het middenformaat. 

Het huidige topmodel in de cameralijn, de H4D-200ms, heeft de mogelijkheid om foto's te maken tot 

200 megapixels groot en heeft een prijskaartje van ongeveer 40.000 euro. 

HDR 

Een techniek waarbij een digitale camera in staat is om een foto te maken met een hoog contrast. 

Normaal kan een camera minder contrast vastleggen dan het menselijk oog. Hierdoor zijn bepaalde 

delen van de foto onder- of overbelicht. Door meerdere foto's te maken en deze later met speciale 

software te bewerken is het mogelijk om een foto te maken met dezelfde contrastomvang als het 

menselijk oog kan zien of zelfs nog groter. 

Hete pixels 

Op zijn engels; Hot Pixel. Wanneer de ontvangertjes op de camerasensor defect zijn, dan kan het zijn 

dat ze alle drie de kleuren continu weergeven. Dit resulteert in een altijd witte pixel (immers, alle 

kleuren bij elkaar opgeteld geeft wit) 

High Key 

Een vorm van fotografie waarbij men voornamelijk met veel licht werkt. Het resultaat is vaak een 

foto met maar erg weinig zwarte (of donkere partijen) 



 

Foto Paul Goyette / Wikipedia 

Hipshot 

Een techniek die bij lomo-fotografen populair is. Niet door de zoeker kijken, maar de camera gewoon 

vanaf heuphoogte laten ontspannen. 

Omdat je de camera niet goed kan richten en waarschijnlijk ook scheef houdt, levert dit vaak foto's 

op die een erg spontaan karakter hebben. 

Histogram 

Een grafische weergave over de hoeveelheid 

licht in een foto van donker naar licht. 

Op de meeste camera's is, zoals je hiernaast 

ziet, het histogram ook per kleurenkanaal weer 

te geven. 

Hoewel het schermpje achterop de camera niet 

ideaal is om de belichting te beoordelen, kun je 

met het histogram achterop je camera alwel 

zien of het toch goed belicht is. 

Zie ook: Het histogram. 

HSM (Hyper Sonic Motor) 

Fabrikant Sigma gebruikt de aanduiding HSM op haar objectieven om aan te duiden dat deze 

objectieven gebruik maken van een techniek die de objectieven sneller scherper laat stellen. 



 

Honl 

Honl (website) is een fabrikant van accesoires voor een reportageflitser. 

Opgericht door Amerikaanse fotograaf David Honl omdat hij teveel mee moest zeulen. Honl kwam op 

het idee tijdens een jarenlange reportage in Irak. 

Hoya 

Opgericht in 1941 in Japan en fabrikant van voornamelijk optische producten zoals filters en lenzen. 

Daarnaast maken ze ook glazen onderdelen voor computers (harde schijven) en contactlenzen. 

Hoya kocht in 2007 de fabrikant Pentax over om dat vervolgens in 2011 weer door te verkopen aan 

Ricoh. 

IF (Internal Focusing) 

Een vorm van scherpstellen waarbij in het objectief de lenzen bewegen zonder dat daarbij de 

behuizing van het objectief meebeweegt. Soms schuift de voorkant iets uit bij het scherpstellen, of 

draait het voorste lenselement mee. Bij een objectief met internal focussing gebeurd dit niet. Het 

voordeel is dat wanneer je filters, zoals een polarisatiefilter, gebruikt, dit filter toch in dezelfde stand 

blijft staan. 

Infrarood 

Een lichtsoort die niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Fotografisch gezien kun je er wel wat mee. 

In de analoge dagen was het mogelijk om film te gebruiken die alleen gevoelig was voor infrarood 

licht. Hierdoor kreeg men een zeer apart soort zwart/wit foto. 

Image Tank 

Een soort portable harde schijf, al dan niet met een scherm om foto's te kijken, waar je in het veld 

een backup kunt maken van je geheugenkaart. 

Ingebouwde Flitser 

Veel camera's hebben een kleine flitser 

ingebouwd. Het geeft een beetje flitslicht op 

korte afstand, maar is bij lange na niet zo 

krachtig als een reportageflitser. 

Wel kan de interne flitser (ook wel pop-up 

genoemd omdat ie opklapt als ie geactiveerd 

wordt) tegenwoordig op veel camera's ook 

als communicatie dienen met andere flitsers. 

Via het licht wordt dan een signaal 

verzonden om de andere flitsers, die bijvoorbeeld naast de camera staan, af te laten gaan met de 

juiste kracht. 

 
 



 

Interpolatie 

Wanneer we een foto groter gaan maken dan hij daadwerkelijk is, moet de computer pixels bij gaan 

verzinnen. Dit bijverzinnen heet interpoleren. 

Invulflits 

Een lichte flits om net de donkere schaduwpartijen iets in te lichten. Vooral bij tegenlicht is het een 

techniek om je onderwerp toch goed zichtbaar te krijgen. 

Inzoomen 

Het beeld op de beeldsensor vergroten door het brandpunt op het objectief groter te maken. 

IPTC-data 

IPTC is een onderdeel van de metadata van een foto. In de IPTC staan vaak gegevens die naderhand 

zijn toegoegd zoals de naam van de fotograaf, zijn adresgegevens, keywords en de caption van een 

foto. 

 

IS (Image Stabilizer) 

De beeldstabilisatie van fabrikant Canon. 

ISO 

Een term om de gevoeligheid van film aan te duiden. De afkorting komt van International Standard 

Organisation. Hoe hoger het ISO des te gevoeliger de film was. Door een film met hoge gevoeligheid 



 

te gebruiken, kon men een snellere sluitertijd of kleinere diafragmaopening gebruiken. 

In de digitale fotografie kennen we geen films meer, maar ISO is niet verdwenen. Fabrikanten kunnen 

het signaal van de sensor versterken. Hiervoor gebruiken zij ook de term ISO. Wanneer je op een 

digitale camera de ISO verhoogt, dan verhoog je de versterking van het signaal van de sensor. Een te 

grote versterking zal veel ruis vertonen in de opname. Door de versterking van het signaal gaan de 

individuele ontvangertjes op de sensor elkaar storen. 

 

jpg / jpeg 

Momenteel is jpeg (een afkorting van Joint Photographic Experts Group) het meest gebruikte 

afbeeldingsformaat in de consumentenwereld. Het is een afbeeldingsformaat met een bepaalde 

mate van compressie. Hierdoor zijn de bestanden kleiner. Deze compressie zorgt er wel voor dat, 

wanneer hij in sterke mate wordt toegepast, dit lelijk wordt op de foto door onder 

andere artefacten. 

 

Kader 

Het kader is een soort natuurlijk lijst in je foto. Door een kader te maken om je onderwerp kun je dat 

onderwerp juist extra nadruk geven. 

Kleinbeeld 

Het kleinbeeldformaat is zo'n beetje de populairste in de fotografie. Men spreekt over kleindbeeld 

wanneer het negatief de maat van 35mm of kleiner heeft. In de meeste spiegelreflexcamera's ging 

vroeger 35mm-film en de huidige full-frame-DSLR's danken hun naam aan dit formaat; de 

beeldsensor heeft dezelfde afmetingen als een enkele opname van het kleinbeeldformaat. 

Ondanks de benanming van 35mm, heeft de film van destijds geen eigenschappen van 35mm. Deze 

benaming komt uit de breedte van de filmrol inclusief de transportgaatjes. 

Kleppenset 

Een flitsaccesoire voor in de studio waarbij je door middel van kleppen het licht erg nauwkeurig kunt 

regelen 

Kleurdiepte 

Een digitale camera is in staat om drie kleuren op te nemen. Dit zijn de primaire kleuren rood, groen 

en blauw. Deze kleuren worden, omdat het digitaal is, in bepaalde stapjes opgenomen. Er is voor 

iedere kleur een bereik van enerzijds zwart, tot anderzijds bijvoorbeeld compleet rood. Het aantal 

stapjes hierdoor is de kleurdiepte. Wanneer de kleuren worden opgenomen met 8-bits (zoals altijd 

bij een jpg is) dan zitten er tussen zwart en absoluut rood maar 256 stapjes. 

Wanneer je de foto in RAW maakt en de opname is bijvoorbeeld 14-bits, dan is het aantal stapjes 

veel groter en het verloop ook veel zachter. In 14 bit is het verloop namelijk geregeld in 16384 

stapjes. Veel egaler dus. 

Het bereik wordt kleurdiepte genoemd 



 

 

Hierboven zie je twee maal het verloop van de primaire kleuren. Links zie je, omdat er gebruik is 

gemaakt van een lagere kleurdiepte, het verloop goed door de kleine blokjes. Met name in het 

groen, omdat het menselijk oog nu eenmaal vatbaarder voor groen is dan voor de andere kleurern. 

Rechts is het verloop nagenoeg vlekkeloos. 

Kleurenkaart 

Een referentiekaart met daarop allerlei 

verschillende soorten kleuren. Hierdoor kun je 

op je scherm vrij makkelijk en snel zien hoe je 

resultaat op je scherm is in verhouding met die 

kleurenkaart. 

Hiernaast zie je een Colorchecker van X-rite. De 

verschillende vakjes kunnen op een foto door 

speciale software herkend worden. Hierdoor 

kan een kleurenprofiel gemaakt worden om met een enkele handeling alle kleuren conform een 

bepaalde normering te krijgen. 

 
Kleurruimte 

Het menselijk oog kan meer kleuren waarnemen dan dat een beeldscherm kan laten zien of een 

printer kan afdrukken. Toch zijn er voor digitale apparaten ook bepaalde tabellen waarin beperkt 

wordt welke kleuren zij weer kunnen geven. Deze tabellen noemen we de kleurruimtes. Een 

standaard kleurruimte is Srgb. Hierin wordt bepaald welke kleuren er gemaakt kunnen worden vanuit 

de standaard kleuren rood, groen en blauw. 

Een ander voorbeeld, die in de meeste digitale camera's ook te kiezen is, is AdobeRGB. Hierbij zijn 

meer kleuren zichtbaar dan bij Srgb. Nadeel is wel dat de meeste beeldschermen dit niet weer 

kunnen geven. 

Daarnaast zijn er ook nog tal van andere kleurruimtes. Zo werkt een printer met een kleurruimte uit 

het CMYK-bereik, maar ook Pantone en RAL zijn eigen kleurruimtes. 

Bepaalde tinten uit Pantone of RAL (uit de verfindustrie) kunnen bijvoorbeeld niet door een 

beeldscherm worden weergegeven of afgedrukt worden. Simpelweg omdat de printer of het 

beeldscherm deze kleur niet weer kan geven omdat de tint buiten het kleurbereik van respectievelijk 

cmyk of srgb ligt. 



 

 

Bron; Wikipedia 

Hierboven zie je een afbeelding met daarin verschillende types van kleurruimte. Je kunt goed zien 

dat ProPhoto RGB meer kleuren heeft dan Srgb. 

Kleurtemperatuur 

Licht kan verschilldende kleuren hebben. Kaarslicht is een behoorlijk stuk geler dan een xenon-

koplamp. Het verschil hierin duiden we in de fotografie aan als kleurtemperatuur. Deze 

kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in K van Kelvin. 

Lichtbronnen met een lage kleurtemperatuur (bijvoorbeeld kaarslicht en gloeilampen) duiden we aan 

met een lage kleurtemperatuur en noemen we ook wel warme lichtbronnen (vanwege het warme 

gevoel wat ze opwekken) 

Licht met een hoge kleurtemperatuur (flitslicht, daglicht) duiden we aan met een hoge 

kleurtemperatuur en noemen we koude lichtbronnen. 

Kleurzweem 

Wanneer een foto niet kleurgetrouw wordt weergegeven, maar een beetje een gekleurde gloed 

heeft, spreken we over een kleurzweem. Deze zwemen komen meestal voor uit het feit dat er met 

automatische witbalans is geschoten en door reflecties van het onderwerp de camera het net niet 

goed aan kan sturen. 



 

Ook grote gekleurde reflecterende vlakken, zoals gekleurde muren of een grasveld, kunn

kleurzwemen zorgen. 

Op de foto's hierboven zie je links een foto met kleurzweem, een beetje oranje. De foto rechts is 

naderhand gecorrigeerd in een bewerkingsprogramma. Het asfalt is daar gewoon grijs, zoals het 

hoort te zijn. 

Kodak 

Kodak is een Amerikaansbedrijf wat in 1888 werd opgericht door George Eastman. De grootste 

bekendheid haalde Kodak met het produceren van film, met name 35mm

ze een marktaandeel van 90% in de VS als het ging om de verkopen van film.

Maar Kodak deed meer. Zo presenteerden ze in 1900 de Brownie, een goedkope camera voor 

iedereen. Ze zijn nu nog op rommelmarkten voor een habbekrats te koop. Ook ontwikkelde Kodak de 

allereerste digitale camera (1975) en het Bayer

megapixel-beeldsensor met 1.4 MP (1986).

Kodak bleef toch trouw aan zijn analoge films en kon niet goed genoeg inhaken op de hause die 

digitale fotografie nam aan het einde van de jaren negentig. In het eerste decenium van deze eeuw 

ging het slechter en slechter met Kodak totdat er in 2012 de stekker uit werd getrokken en het 

bedrijf failliet werd verklaard. 

Konica 

Zie Konica-Minolta. 

Konica-Minolta 

Konica-Minolta is een Japans electronicabedrijf dat ontstond in 2003 uit de samenvoeging van Konica 

en Minolta. 

Konica, opgericht in 1873, was gespecilaiseerd in fotografische producten. Minolta, opgericht in 

1928, maakte daarnaast ook nog 

Konica-Minolta was als camerafabrikant geen lang leven beschoren. In 2006 kondigde het bedrijf aan 

te stoppen met haar productie. De cameradivisie werd afgestoten naar Sony die de technologie 

implementeerde in haar Alpha-camera's.

Momenteel houdt het bedrijf zich bezig met het ontwikkelen en fabriceren van printers en 

kopieerapparaten. Er is nog wel een optische divisie. Deze houdt zich voornamelijk bezig met 

producten voor de medische en grafische industrie.

Korrel 

Ook grote gekleurde reflecterende vlakken, zoals gekleurde muren of een grasveld, kunn

Op de foto's hierboven zie je links een foto met kleurzweem, een beetje oranje. De foto rechts is 

naderhand gecorrigeerd in een bewerkingsprogramma. Het asfalt is daar gewoon grijs, zoals het 

Amerikaansbedrijf wat in 1888 werd opgericht door George Eastman. De grootste 

bekendheid haalde Kodak met het produceren van film, met name 35mm-film. In de jaren 70 hadden 

ze een marktaandeel van 90% in de VS als het ging om de verkopen van film. 

ak deed meer. Zo presenteerden ze in 1900 de Brownie, een goedkope camera voor 

iedereen. Ze zijn nu nog op rommelmarkten voor een habbekrats te koop. Ook ontwikkelde Kodak de 

allereerste digitale camera (1975) en het Bayer-filter (1976), waren ze de makers

beeldsensor met 1.4 MP (1986). 

Kodak bleef toch trouw aan zijn analoge films en kon niet goed genoeg inhaken op de hause die 

digitale fotografie nam aan het einde van de jaren negentig. In het eerste decenium van deze eeuw 

slechter en slechter met Kodak totdat er in 2012 de stekker uit werd getrokken en het 

Minolta is een Japans electronicabedrijf dat ontstond in 2003 uit de samenvoeging van Konica 

Konica, opgericht in 1873, was gespecilaiseerd in fotografische producten. Minolta, opgericht in 

1928, maakte daarnaast ook nog onderandere kopieerapparaten en faxen. 

Minolta was als camerafabrikant geen lang leven beschoren. In 2006 kondigde het bedrijf aan 

te stoppen met haar productie. De cameradivisie werd afgestoten naar Sony die de technologie 

camera's. 

Momenteel houdt het bedrijf zich bezig met het ontwikkelen en fabriceren van printers en 

kopieerapparaten. Er is nog wel een optische divisie. Deze houdt zich voornamelijk bezig met 

producten voor de medische en grafische industrie. 

Ook grote gekleurde reflecterende vlakken, zoals gekleurde muren of een grasveld, kunnen voor 

 

Op de foto's hierboven zie je links een foto met kleurzweem, een beetje oranje. De foto rechts is 

naderhand gecorrigeerd in een bewerkingsprogramma. Het asfalt is daar gewoon grijs, zoals het 

Amerikaansbedrijf wat in 1888 werd opgericht door George Eastman. De grootste 

film. In de jaren 70 hadden 

ak deed meer. Zo presenteerden ze in 1900 de Brownie, een goedkope camera voor 

iedereen. Ze zijn nu nog op rommelmarkten voor een habbekrats te koop. Ook ontwikkelde Kodak de 

filter (1976), waren ze de makers van de eerste 

Kodak bleef toch trouw aan zijn analoge films en kon niet goed genoeg inhaken op de hause die 

digitale fotografie nam aan het einde van de jaren negentig. In het eerste decenium van deze eeuw 

slechter en slechter met Kodak totdat er in 2012 de stekker uit werd getrokken en het 

Minolta is een Japans electronicabedrijf dat ontstond in 2003 uit de samenvoeging van Konica 

Konica, opgericht in 1873, was gespecilaiseerd in fotografische producten. Minolta, opgericht in 

Minolta was als camerafabrikant geen lang leven beschoren. In 2006 kondigde het bedrijf aan 

te stoppen met haar productie. De cameradivisie werd afgestoten naar Sony die de technologie 

Momenteel houdt het bedrijf zich bezig met het ontwikkelen en fabriceren van printers en 

kopieerapparaten. Er is nog wel een optische divisie. Deze houdt zich voornamelijk bezig met 



 

In de dagen van de analoge film bevatte de filmrol kristallen van zilverhalogenide. Dit lichtgevoelige 

deeltje zorgde bij vergrotingen voor een soort effect wat we nu al snel ruis zouden noemen. Bij 

lichtgevoelige films waren de kristallen groter. Deze spikkels kunnen een heel eigen karakter geven 

aan een film. Dit werd soms als erg fraai ervaren. 

Waar ruis in een hedendaagse camera na een opname met een hoge iso in alle kleuren voorkomt, 

blijft korrel uniform van kleur. 

 

L 

Een aanduiding van fabrikant Canon om de professionele lijn van objectieven te onderscheiden. L 

staat bij Canon voor Luxury. De objectieven worden gekenmerkt door een rode rand. De kleur van 

het objectief hoeft niet per definitie wit te zijn, er zijn ook voldoende L-objectieven die zwart van 

kleur zijn. Voor meer informatie kun je ook kijken in het stuk: Alles over objectieven. 

Landscape 

Een aanduiding om aan te geven dat de foto is gemaakt in liggend formaat. De breedte is dus groter 

dan de hoogte. Een kwartslag gedraaid maakt de foto in portrait. 

LCD 

Liqued Chrystal Display. 

 

Een methode om dankzij vloeibare kristallen een beeld te fabriceren. Dit kan zowel in kleur met hoge 

resolutie, maar ook vrij eenvoudig in alleen zwart zoals het schermpje bovenop een camera. 

Lee Filters 

Een Amerikaanse filterfabrikant opgericht in 1967 als onderdeel van de groep Lee Electronics. Lee 

filters is momenteel onderdeel van fabrikant voor films Panavision. Lee Filters behoren tot de 



 

standaard in de industrie. Ze maken filters die je voor objectieven kunt zetten, maar ook gelfilters die 

je voor lampen kunt plaatsen. 

Leica 

Leica is een Duitse fabrikant die oorspronkelijk begon onder de naam Leitz. Pas in 1986 werd de 

naam veranderd naar Leica, wat staat voor Leitz Camera. 

Leica staat bekend om haar degelijke kwalitatieve goede camera's. Ze zijn voornamelijk bekend om 

hun meetzoekercamera's. 

Lens 

Een element uit een objectief. Een objectief is de complete verzameling van lenzen. Een lens is een 

geslepen glas of kunststof in een bepaalde vorm waardoor een vergroting of een verkleining 

ontstaat. Door verschillende lenzen achter elkaar te plaatsen kan een fabrikant een objectief maken. 

Lensflare 

We spreken over lensflare wanneer er onbedoeld licht in het objectief komt. Dit kan zorgen voor rare 

reflecties door de lenzen in het objectief. 

Juist deze reflectie duiden we aan als lensflare. Lensflare wordt voorkomen door onder andere een 

zonnekap te gebruiken. Ook is het zo dat betere objectieven, daar zitten namelijk kwalitatief 

hoogwaardigere lenzen in, minder last hebben van lensflare. 

Wanneer men bijna pal tegen de zon in fotografeert kan men ook met goede objectieven last van 

lensflare hebben. 

 

Bovenstaande foto is tegen de zon in. Bovenin en rechts uit het midden zie je de lichte vlekken. Dit 

zijn reflecties van lenzen; lensflare. 



 

LensBaby 

Een apart soort objkectief waar bijzondere effecten mee bereikt kunnen worden. Omdat het voorste 

element van het objectief in alle richtingen gedraaid kan worden. Hierdoor ontstaat een tilt-effect. 

Echter is de kwaliteit minder als van een heus tilt/shift-objectief. 

 

De LensBaby heeft geen diafragmasysteem. Om toch verschillende openingen te kunnen bieden 

worden er verschillende verwisselbare schijfjes met gaatjes mee geleverd. 

Lensdop 

Om het objectief te beschermen tegen vocht, 

vuil en beschadidingen wordt het geleverd 

met twee doppen. Eentje voor de voorkant en 

eentje voor de achterkant (zie foto). 

  



 

Lichtmeter 

Een lichtmeter is een apparaat dat het licht meet om zo tot een correcte belichting van een scene te 

komen. D'r zijn twee soorten meters. Vroeger werden er analoge lichtmeters gebruikt. Een 

lichtgevoelige cel zorgde ervoor dat een metertje uitsloeg. In eerste instantie waren de meters los 

van de camera. Nadeel van deze lichtmeters is dat ze na verloop van tijd slechter werden omdat de 

lichtgevoelige cel achteruit ging. Voordeel was dat ze geen batterijen of andere stroombron nodig 

hebben. 

Tegenwoordig werken we met digitale lichtmeters. Het voordeel hiervan is dat de mogelijkheden 

veel groter zijn dan met een analoge meter. 

De moderne camera is ook voorzien van een lichtmeter. Het inkomend licht wordt gemeten en 

gebruikt door de camera om in automatische standen tot een correcte belichting te komen. 

 

Hierboven zie je zowel een ouderwetse lichtmeter en een nieuwe 

Lightroom 

Een fotobewerkingsprogramma van de firma Adobe. In tegenstelling tot zware broer Photoshop is 

Lightroom enkel geschikt voor foto's. 

Inmiddels kunnen de basisbewerking alsmede verregaande andere bewerkingen uitgevoerd worden. 

Daarnaast is Lightroom een programma wat zowel de editor als het beheerprogramma in een enkele 

interface heeft. 

Li-Ion 

De hedendaagse accu's in een digitale camera zijn bijna allemaal Lithium Ion-accu's (vandaar de 

naam Li-Ion). De accu heeft als voordeel dat er een hoge energiedichtheid is, maar het grootste 

voordeel is toch wel de geringe zelfontlading. Oudere accu's hadden de eigenschap na verloop van 

tijd zichzelf te ontladen en na korte tijd ongebruikt te zijn dus leeg te zijn. Li-Ion-accu's zijn in staat 

om onder de juiste omstandigheden na een jaar nog steeds 94% van hun capaciteit te bieden. 

Nadeel van de accu's is dat ze relatief duur zijn. Daarentegen gaan ze wel langer mee. 

  



 

Lichtsterke 

Wanneer een objectief een relatief grote diafragma-opening biedt, spreken we over lichtsterke 

objectieven. Denk hierbij aan objectieven met een diafragmaopening van f/2.8 of groter. 

Zoomobjectieven zul je zelden vinden met een grotere opening dan f/2.8. Objectieven met een vast 

brandpunt gaan in de regel wel groter. 

Live-view 

De benaming van de mogelijkheid om te zien wat er gebeurd op de achterkant van de camera via het 

scherm. Normaal gesproken moet men bij een DSLR-camera door de zoeker kijken om te zien wat 

voor beeld men maakt. Via Liveview kan men ook achterop het schermpje kijken. Digitale 

Compactcamera's werken al langer volgens dit systeem. Bij een DSLR dient de spiegel opgeklapt te 

zijn en het sluitergordijn open te zijn om licht op de sensor te laten vallen en dit door te geven aan 

het schermpje achterop de camera. 

Lomografie 

Een bepaalde manier van fotograferen met analoge film. De kwaliteit van de foto is ondergeschikt 

aan de inhoud. En de inhoud moet ook een beetje losjes zijn en niet te geregiseerd. Er zijn voor 

lomografie tien regels. Deze regels zijn al niet te serieus. Onder andere dat je je niet vooraf druk 

moet maken hoe de foto wordt. En achteraf ook niet. 

Lomografie is een beetje een experimentele vorm van straatfotografie. 

Low Key 

Bij Low-key spreken we over een vorm van fotografie waarbij hoofdzakelijk donkere tinten naar 

voren komen. De foto's bevatten vaak veel zwart, maar low-key is ook mogelijk met andere kleuren 

erin. Bij low-key is het niet zo erg als details tegen elkaar wegvallen omdat het te donker is, zolang de 

details maar niet belangrijk zijn in de foto. 

Hiernaast zie je een low-key foto van een 

zwangere dame. Er is gebruik gemaakt van één 

lamp. Een striplilght stond aan de voorkant van 

het model gepositioneerd. Met een 

reflectiescherm aan de andere kant kon ook 

haar elleboog iets teruggehaald worden. 

 

 

 

Lumen 

Waar de sterkte van lichtbron wordt uitgedrukt in Candela, is het resultaat daarvan de Lumen. 

Wanneer een lichtbron met een kracht van 1 Candela op 1 meter afstand een vierkant vlak van 1x1 

meter beschijnt, dan valt er op dat vlak op dat moment 1 lumen. 



 

Lux 

Een eenheid voor het aantal lumen per vierkante meter. Als voorbeeld, de zon geeft ongeveer 

100.000 tot 130.000 lux, de verlichting op kantoor ongeveer 500 lux. 

 

M42-vatting 

Een schroefdraadvatting voor objectieven. De afmetingen van de draad is M42, metrische 

schroefdraad met een diameter van 42. 

De M42-vatting werd voor het eerst gebruikt in 1949 door Zeiss en later door Praktica. 

Door de makkelijke constructie is de M42-vatting ook vrij veel gebruikt door andere fabrikanten 

waardoor het een vrij universele manier was van objectief/camera-bevestiging. De vatting is ook 

bekend onder de noemer P-draad. 

M (camera stand) 

Ook wel aangeduid als "Manual". In stand M heb je zelf de 

volledige controle over de sluitertijd en het diafragma. De 

lichtmeting in de camera werkt nog wel (dus je kunt altijd 

controleren of je foto correct belicht zal zijn) maar de 

camera zal niet automatisch compenseren als een foto te 

donker of te licht dreigt te worden. 

Vooral in situaties waar het licht hetzelfde blijft maar de 

achtergronden kunnen wisselen (en daarmee je lichtmeting 

in de war gooien) kan stand M uitkomst bieden. 

 
Macro 

Een vorm van fotografie waarbij een vergroting van 1:1 wordt gehaald. Onderwerpen worden dus 

net zo groot op de sensor weergegeven als in de werkelijkheid. 

Om dit te bereiken hebben fabrikanten objectieven gemaakt die in staat zijn om dichterbij scherp te 

stellen dan normale objectieven; dit zijn de zogenoemde macro-objectieven. Daarnaast zijn er ook 

nog andere mogelijkheden. Het is mogelijk om met een voorzetlens dichterbij scherp te stellen en 

ook tussenringen kunnen de scherpstelafstand verkorten. 

Een stapje verder is mico-fotografie. 

Macroflitser 

Wanneer men macro-opnames maakt, bevind het object zich vaak erg dicht bij de voorkant van het 

objectief. Een normale flitser op de camera kan daar geen licht brengen omdat het objectief hier een 

schaduw op werpt. Speciaal hiervoor zijn speciale macro-flitsers ontworpen die voor op het objectief 

zitten en zo het onderwerp direct kunnen verlichten. 

Deze flitsers hebben meestal geen indrukwekkend vermogen, maar omdat het onderwerp zo relatief 

dichtbij is, is dat ook geen probleem. 

  



 

Macrorail 

Een macrorail is een hulpstuk wat je kan helpen bij het scherpstellen. 

 

Hierboven zie je een eenvoudige macrorail. Middels het stelwiel kun je de camera erg nauwkeurig 

naar voren of naar achteren bewegen waardoor je erg precies kunt scherpstellen. 

Mamiya 

Een Japanse fabrikant die zich hoofdzakelijk begeeft in het segment van middenformaatcamera's. 

Daarnaast produceren zij ook objectieven. 

Manfrotto 

Manfrotto is de marktleider als het gaat om statieven voor camera's en verlichting. Het bedrijf is 

oorspronkelijk opgericht door Italiaans fotojournalist Lino Manfrotto eind jaren 60. Het eerste statief 

kwam in 1974. 

In 1989 werd Manfrotto overgenomen door The Vitec Group (tevens eigenaar van Gitzo) 

Meetzoeker 

Een type camera waarbij het beeld wat je door de zoeker ziet, niet hetzelfde is als wat er door het 

objectief naar binnen komt. Bij een SLR-camera kijk je via een spiegel en een prisma door het 

objectief naar je onderwerp. Bij een meetzoeker kijk je door een aparte zoeker. Deze zoeker is soms 

wel met een spiegelconstrucite verbonden aan het objectief. Op deze manier kun je toch controleren 

of je beeld meteen in focus is. 

Megapixel 

De aanduiding voor een miljoen pixels. 

  



 

Metadata 

Buiten de beeldinformatie in een foto kan er ook meer informatie aanwezig zijn. de metadata is een 

verzamelnaam voor alle extra informatie die aanwezig is. Denk hierbij een onder andere EXIF-

informatie of IPTC-informatie. 

Micro 

Wanneer het object groter op de beeldsensor geprojecteerd wordt dan dat het in werkelijkheid is, 

spreekt men over micro-fotografie. 

Canon heeft hier een specialistisch objectief voor; de MP-e 65mm. Hiermee is het mogelijk om 

objecten tot 5 keer groter dan de werkelijkheid weer te geven. Andere manieren om op micro-niveau 

te fotograferen is door middel van twee objectieven op elkaar te monteren met behulp van 

bijvoorbeeld een aparte tussenring. 

Microdrive 

Een soort voorlopen van de Compact Flash geheugenkaart. 

De Microdrive, een uitvinding van computerfabrikant IBM, heeft geen vast geheugen, maar maakt 

gebruik van een soort kleine harde schijf. Sinds de invoering van Compact Flash, wat dezelfde 

afmetingen heeft, wordt de Microdrive niet meer gebruikt. 

micro-four-thirds 

Een sensorformaat wat ongeveer de helft kleiner is dan full-frame. Daarnaast ook een kenmerkende 

beeldverhouding van 4:3 terwijl 3:2 gebruikelijk is in het 35mm-kleinbeeldsegment. Micro-Four-

Thirds wordt in de regel afgekort tot MFT. 

Het voordeel van het systeem is dat met een kleinere sensor ook een kleinere camera gemaakt kan 

worden en dat de productie goedkoper is. Ook het gebied wat scherp is, is groter. Hoewel dit laatste 

ook weer als een nadeel gezien kan worden. Ander nadeel is dat er relatief veel ruis optreedt bij 

sensoren met een hogere resolutie qua megapixels. 

Middenformaat 

Een camerasysteem waarbij het opnamemedium behoorlijk groter is dan bij een kleinbeeldcamera. 

In de regel is het opnamevlak ongeveer 7 x 6 centimeter of 6 x 4.5 centimeter. Een oppervlak van 

respectievelijk 49 of 27 vierkante centimeter. Waar kleinbeeld nog geen 9 vierkante centimeter 

biedt. Op deze manier kan middenformaat veel meer detail bevatten en uiteindelijk grotere 

afdrukken maken. Een middenformaatcamera is over het algemeen ook nog gewoon hanteerbaar. 

Naast analoge middenformaatcamera's zijn er ook digitale uitvoeringen. Hoewel de kwaliteit van 

deze camera's over het algemeen erg goed is, is de prijs vaak een veelvoud van een goede 

kleinbeeldcamera. 

Minolta 

Zie Konica-Minolta. 

  



 

Mirror Lock-up (MLU) 

Een modus van de camera waarbij de spiegel al omhoog geklapt is voordat men op de ontspanknop 

heeft gedrukt. Dit heeft alsvoordeel, bij foto's met een lange sluitertijd, dat eventuele trillingen 

veroorzaakt door het bewegen van de spiegel, voorkomen worden. 

Het enige wat beweegt is dus het sluitergordijn. 

MMC (MultiMediaCard) 

Sandisk en Siemens ontwikkelden in 1997 gezamelijk de MMC. Een geheugenkaart met externe 

contacten. 

De kaartjes zijn inmiddels achterhaald door kaarten van het SD-formaat. Beide kaarten hebben 

ongeveer dezelfde afmetingen en MMC-kaarten passen daardoor meestal ook in houders voor SD-

kaarten. Een SD-kaart is wel veel sneller. Waar een SD-kaart met maximaal ruim 800 mb/sec. kan 

werken, houdt het voor een MMC-kaart al op bij 20 mb/sec. 

Monoblok 

Aanduiding voor een studioflitser waarbij de voeding in de flitser is ingebouwd. Je steekt er dus 

gewoon een stekker in en hebt niet een los aggregaat nodig. Nadeel is dat ze vaak net iets minder 

krachtig zijn, maar wel goedkoper. 

Monopod (eenbeenstatief) 

Een monopod is een vorm van een statief, maar dan ontbreekt het aan twee poten. Je kunt je 

camera dus niet loslaten, dan valt ie gewoon om. Wel is het makkelijk bij erg zware objectieven. 

Waar het soms zwaar kan zijn om enkele kilo's een lange tijd omhoog te moeten houden, kan een 

monopod uitkomst bieden. Daarnaast is het ook een geweldig middel om de verticale bewegingen 

tijdens het fotograferen op te lossen. 

MRW 

Het RAW-Formaat van de fabrikant Minolta. 

MS (Memory Stick) 

Het geheugenmedium van het merk Sony. Sony ontwikkelde het in de jaren 90 en inmiddels kent het 

vele varianten. Sony ontwikkelt de geheugenkaart nog steeds en komt met enige regelmaat nog 

steeds met nieuwe varianten op de markt. 

 

ND-filter 

Een ND-filter is eigenlijk niet meer dan een filter wat alles donkerder maakt. Soms is er teveel licht 

aanwezig en is het niet mogelijk om de belichtingstijd korter te maken, het diafragma verder te 

sluiten of het iso te verlagen. Een ND-filter kan dan de oplossing bieden. 

Er zijn ook filters die gedeeltelijk donker zijn; de ND-grad filters. Deze filters stellen de fotograaf in 

staat om bijvoorbeeld een lichte lucht donkerder te maken, maar het landschap niet. 

  



 

NEF 

Het RAW-Formaat van de fabrikant Nikon. 

Negatief 

Een negatief is een halffabrikaat. Je kunt er nog niet echt iets mee zonder er iets extra's voor te doen. 

Het negatief is het resultaat van een belichte film of ander medium met lichtgevoelige laag 

(bijvoorbeeld een glasplaat) De film bevat een lichtgevoelige laag van zilverzouten die tijdens het 

belichten transformeren tot een fijn laagje zilver vervormen. Bij het ontwikkelen vormen de 

zilverkerning pas echt zwarte delen. De delen die het meest belicht zijn zullen het donkerst worden. 

Daardoor worden de lichte en donkere partijen omgedraaid en spreken we van een negatief. 

 

Hierboven zie je links een positief beeld, rechts een neagtieve uitvoering ervan. De lichte partijen zijn 

het donkerst weergegeven. De donkere partijen zijn het lichtst in het negatief. 

Nikon 

Nikon werd opgericht in 1917 en is een Japanse firma die zich enkel en praktisch alleen bezig houdt 

met de productie van fotoapparatuur. Er worden ook wel andere optische producten zoals 

bijvoorbeeld meetapparatuur, verrekijkers en vizieren gemaakt, maar fotoapparatuur vormt de 

hoofdmoot. 

  



 

Nikkor 

De objectieven van Nikon worden niet onder de eigen naam gefabriceerd, maar onder de naam 

Nikkor. Oorspronkelijk wilde Nikon alleen de beste objectieven uit haar gamma aanduiden met de 

merknaam Nikkor, maar inmiddels is het zo verbreed dat alle objectieven onder de naam Nikkor 

geproduceerd worden. 

 

Objectief 

Vaak wordt gesproken over lens, maar dit is eigenlijk verkeerd. Een lens zit in het objectief. Het 

objectief is een verzameling van lenzen. Zie ook het stuk: Alles over objectieven. 

Octabox 

Een softbox met acht hoeken 

Waar een normale softbox een vierkante of rechthoekige 

reflectie in ogen geeft, zal een octabox meer een ronde 

reflectie geven. Daardoor oogt het geheel ook natuurlijker. 

 
 

 

Omni-bounce 

De omni-bounce is een hulpstuk van de Amerikaanse fabrikant Sto-Fen. Een omni-bounce is een 

kunststof opzetstuk voor op je reportageflitser waarmee het flitslicht niet alleen recht uit de flitskop 

komt, maar ook nog enigzins rond wordt geworpen. Wanneer men de flitser dan omhoog richt, zal 

het flitslicht niet alleen via de reflecties van bijvoorbeeld een plafond op je onderwerp komen, maar 

toch nog een beetje recht van voren. 

 



 

De omni-bounce werkt wel binnen, als je flitslicht tegen iets kan reflecteren. Buiten heeft het weinig 

zin. Het wolkendek is te ver weg om tegenaan te reflecteren. 

Onderbelichten 

Men spreekt over ondebelichten wanneer men een foto bewust donkerder maakt dan dat de 

lichtmeter aangeeft. Vooral wanneer er veel donkere partijen in de foto zijn, zoals bij low-key, kan 

het verstandig zijn om bij het maken van de foto al onder te belichten. Hierdoor zullen de zwarte 

delen van de foto ook zwart zijn. In een automatische modus van de camera zal de camera donkere 

partijen lichter willen maken om tot een correct belichte foto te willen komen. Donkere partijen in de 

foto zullen daardoor te licht weergegeven worden. Door onder te belichten is dit bij het maken van 

de foto al te voorkomen. 

Ontspanknop 

De knop waarmee je daadwerkelijk je camera in gang zet om de foto te maken. 

Ontspanvertraging 

Op het moment dat je op de ontspanknop drukt wordt de foto nog niet meteen gemaakt. In de 

tussentijd worden er nog verschillende checks uitgevoerd. Dit neemt een beetje tijd in beslag. Deze 

tijd wordt de ontspanvertraging genoemd. In het geval van Canon is deze tijd de tijd van het 

doordrukken van de ontspanknop tot aan het moment dat de spiegel begint te bewegen. De 

ontspanvertraging is dus zonder de tijd die alle mechanische delen in de camera nodig hebben om te 

bewegen. 

Optische zoom 

Wanneer men kan zoomen door de optische eigenschappen van een objectief te veranderen, spreekt 

men over optische zoom. In tegenstelling tot digitale zoom, gebeurd optische zoom in het objectief. 

De kwaliteit van het uiteindelijke beeld is daardoor ook veel beter. 

ORS 

Het RAW-Formaat van de fabrikant Olympus. 

OS (Optical Stabilizer) 

De beeldstabilisatie van fabrikant Sigma. 

Olympus 

Een Japanse fabrikant van optische produkten en fototechniek. In 1919 werd het opgestart met 

hoofdzakelijk microscopen en thermometers. 

In 1936 maakten ze hun eerste camera; de Semi-Olympus I. In 1959 brachten ze de befaamde 

Olympus Pen uit, een halfbeeld camera. Dat wil zeggen dat men maar de helft van het oppervlakte 

van een kleinbeeldfilm gebruikte en zo 72 opnames uit een rolletje voor 36 kon halen.  

In 2009 introduceerde Olympus een digitale versie van de Pen; een camera met een sensor van het 

formaat micro-four-thirds. 



 

Overbelichten 

Men spreekt over overbelichten wanneer men de foto lichter maakt dan dat de lichtmeter aangeeft. 

Wanneer er vooral veel lichte partijen zijn (zoals met sneeuw) zal de automatische lichtmeter van de 

camera de foto donkerder willen maken waardoor lichte partijen te donker worden. 

Door over te belichten wordt dit gecompenseerd en blijft het witte ook daadwerkelijk wit. 

 
 
P (camera stand) 

Een automatische stand op de camera waarbij de camera 

zowel sluitertijd en diafragma bepaalt. 

In tegenstelling tot automatische standen is er nog wel wat 

controle. Zo kun je in stand P bijvoorbeeld wel in RAW 

fotograferen waar dat in standen als "portret" en "sport" 

"wellicht niet kan. 

 
 

 

P-vatting 

Zie ook M42-vatting. 

Panorama 

Men spreekt over een panorama wanneer de beeldverhouding breder is dan de standaard 3:2-

verhouding. Het liefst nog behoorlijk veel breder. 

 

Hierboven zie je een panoramafoto in de verhouding 21:6. 

panoramafoto's worden veelal gebruikt bij overzichtsfoto's waarbij het grote gedeelte lucht, wat er 

bij een normaal formaat bij zou komen, niet interessant is voor het verhaal van de foto. 

  



 

Parallax 

Wanneer het onderwerp door de zoeker onder een iets andere hoek wordt gezien als door het 

objectief, dan spreekt men van een parallax. Dit is bij een SLR-camera nooit het geval omdat je door 

de zoeker hetzelfde ziet als wat er door het objectief komt. 

Bij meetzoekers, of bij TSLR's, kan dit wel het probleem zijn. Dit is vooral wanneer onderwerpen 

dichtbij de camera zijn. 

Panning 

Een techniek die veelal bij autosportfotografie gebruikt wordt. Hierbij wordt een object met een 

bepaalde beweging nauwkeurig gevolgd zodat het object stilstaat op de foto. Maar door een relatief 

langzame sluitertijd zal al het andere (zoals de wielen en de achtergrond) bewogen zijn waardoor het 

effect van beweging versterkt wordt. Deze techniek vergt wat oefening. 

 

De bovenstaande foto is gemaakt met een sluitertijd van 1/80. Door de hogere snelheid van de auto 

en de roterende beweging van de camera die gelijkblijft met de auto, raakt de achtergrond bewogen. 

Ook de roterende beweging van de wielen worden door de langzame bewogen omdat ze te snel 

draaien. 

PEF 

Het RAW-Formaat van de fabrikant Pentax. 

PPI 

Een aanduiding in de grafische wereld voor het aantal Pixels per Inch. 



 

Pentax 

Pentax werd in 1919 in Japan opgericht. Naast fototoestellen en verrekijkers, maakt het bedrijf ook 

optische instrumenten voor de medische wereld. 

Leuk feit is dat het bedrijf begon als Asahi Optical Joint Stock Compagny. De naam Pentax kwam na 

een uitvinding van ze op het gebied van de zoeker. Ze ontwikkelde namelijk in 1957 de 

Pentaprismazoeker. Een zoeker waarbij het licht door een speciaal geslepen glas wordt geleid van 

spiegel naar de zoeker. 

Pentax maakte niet alleen camera's met het 35mm formaat, maar ook middenformaatcamera's. 

In 2008 werd Pentax onderdeel van Hoya. In 2011 verkocht Hoya het weer door aan Ricoh. 

Picasa 

Picasa is een organisatieprogramma voor foto's wat in 2002 werd uitgebracht door Lifescape. Twee 

jaar later werd het overgenomen door Google. 

De naam is een samentrekking van de naam van Pablo Picasso en het spaanse Mi Casa (mijn huis). 

Pinhole 

Een camera zonder echt objectief. Het licht komt door een erg kleine opening binnen. Dit is meestal 

een gewoon klein geprikt gaatje. Hierdoor fungeert de camera meer als een camera obscura. 

Pixel 

Vaak wordt ten onrechte aangegeven dat een beeldsensor een x-hoeveelheid aan pixels heeft. Maar 

een pixel is enkel het resultaat van wat er door de camera geleverd wordt. De beeldsensor ontvangt 

het licht door het objectief en verwerkt dit naar een digitaal signaal. Door met een filter een kleur 

aan dat signaal te geven kan later een nieuw puntje gevormd worden wat het resultaat is van 

verschillende ontvangers (zie ook bayerfilter) 

Dit resultaat wordt omgezet naar een enkel puntje in het digitale bestand: de pixel. Deze pixel is dus 

een enkel vierkantje van de uiteindelijk foto. Wanneer een beeldsensor een opname mogelijkheid 

heeft van 8 Megapixels, dan zal de uiteindelijke foto uit 8.000.000 pixels bestaan. 

Plug in 

Een stukje software wat extra wordt toegevoegd aan een programma. Zo zijn er plug ins voor 

Photoshop die zich speciaal toeleggen op het omzetten van een foto naar zwart/wit. Hoewel deze 

plug ins aan de prijs kunnen zijn, maken ze bepaalde handelingen wel sneller en makkelijker dan 

wanneer je dezelfde weg in een bewerkingsprogramma moet bewandellen. 

Bekende fabrikanten van plug-ins zijn Nik (inmiddels in handen van Google) en OnOne. 

  



 

 

Pocketwizard 

Pocketwizard is een Amerikaanse fabrikant die zich 

toelegt op zendersystemen. Ze maken 

zenders/ontvangers van hoge kwaliteit waarmee het 

mogelijk is om bijvoorbeeld flitsers of camera's nog op 

grote afstand te besturen. Onder ideale omstandigheden 

zelfs tot 500 meter. 

De zenders hebben de mogelijkheid om verschillende 

kanalen te kiezen waardoor er met verschillende 

zendersystemen door elkaar gewerkt kan worden. 

Daarnaast hebben ze zenders die ook TTL-informatie 

voor de juiste sterkte van de flitser doorsturen. 

Hiernaast zie je een Pocketwizard Multimax II op een camera zitten. 

Polarisatiefilter 

Een speciaal filter waar het licht enigzins tegengehouden kan worden. Licht beweegt zich wel in een 

rechte lijn, maar doet dit in een grillig patroon. Door een polarisatiefilter te gebruiken wordt dit 

grillige patroon enigzins geblokkeerd waardoor het licht zich anders zal gedragen. Met een 

polarisatiefilter is het op die manier mogelijk om luchten nog donkerder te maken of om reflecties 

van glazen objecten en water te elimineren. 

Een circulair polarisatiefilter heeft daarnaast nog eens de eigenschap dat je het kunt ronddraaien op 

het frontelement van je objectief, met als voordeel dat je het effect dus sterker kunt maken of niet. 

Polaroid 

De fabrikant staat bekend als DE fabrikant waar foto's instant uit de camera kwamen rollen. Bij het 

maken van de foto werd niet een film belicht, maar een stukje fotopapier waar na enkele seconde 

drogen men een foto in handen had. Maar de Amerikaanse firma ontwikkelde bijvoorbeeld ook het 

polarisatiefilter 

Portrait 

Een aanduiding om aan te geven dat de foto is gemaakt in staand formaat. De hoogte is dus groter 

dan de breedte. Een kwartslag gedraaid maakt de foto in landscape. 

Portretfotografie 

Een populaire vorm van fotografie, zeker onder de amateurfotografen. Bij portretfotografie beeld 

men een persoon af. 

Prime 

Een objectief met een vast brandpunt wordt ook wel aangeduid als een prime. 

Prisma 



 

Een prisma is een geslepen blokje glas in de zoeker van de camera. Het zorgt ervoor dat het licht wat 

de camera binnenkomt en door de spiegel omhoog wordt gestuurd, weer gekanteld wordt naar de 

het stukje van de zoeker waar jouw oog zit. Een spiegeltje zou niet werken omdat het beeld dan 

ondersteboven komt staan. 

PS (Photoshop) 

Een bewerkingsprogramma voor foto's van de firma Adobe. Ontstaan in de jaren 80 en inmiddels 

uitgegroeid tot wat alweer verscheidene jaren de standaard in de fotowereld is. Naast verwerking 

voor foto's biedt Photoshop ook uitgebreide mogelijkheden voor ander grafisch werk. 

RAF 

Het RAW-formaat van fabrikant Fuji. 

RAW 

De ruwe informatie van de beeldsensor. Na het maken van de opname zal de beeldsensor de 

informatie verwerken tot een digitaal bestand. Dit bestand kan in de camera vervolgens verder 

verwerkt worden tot een daadwerkelijk plaatje (bijvoorbeeld een jpg) of men kan er voor kiezen om 

dit juist niet te doen. Door de bewerkingen voor het omzetten naar een daadwerkelijk plaatje 

achteraf in aparte software te doen, houd men meer controle over het uiteindelijke resultaat. 

Waar een normale JPG-afbeelding altijd een foto op zal leveren in een bitrate van 8-bit, is een RAW-

opname vaak in 12 of zelfs 14-bits. 

Reflectiescherm 

Een scherm om licht terug te laten kaatsen. Hoewel hier tal van speciale schermen voor in de handel 

zijn, kan een stuk piepschuim of papier ook al werken. De bedoeling is vaak om gebieden die anders 

net iets te donker blijven met een reflectiescherm net even dat beetje in te lichten. Wanneer men 

veel met natuurlijk licht werkt kan het een welkome aanvulling zijn, maar ook in fotografie met 

flitssystemen kan het fraaie effecten opleveren. 

Reflector 

Een standaard flitsaccesoire voor in de studio. De reflector is meestal kelkvormig en levert een vrij 

weidse spreiding van licht op die over het algemeen toch nog hard is. Veel frabikanten hebben een 

formaat reflector in hun assortiment waar dan ook weer andere accesoires als grids of barndoors 

inpassen 

RGB 

RGB is een kleursysteem waarbij de kleuren gevormd worden door het mengen van Rood, Groen en 

Blauw. 

Richtgetal 

De kracht van een flitser wordt aangeduid met het richtgetal. Het richtgetal is de afstand (in meters 

of feet) wat de flitser aan licht weet te produceren onder bepaalde omstandigheden. Niet iedere 

fabrikant gebruikt hier dezelfde methode voor. Dit maakt onderling vergelijk soms wat lastig. 



 

Ricoh 

Deze Japanse firma werd in 1936 opgericht als Riken Kankosh. In het begin maakte ze alleen 

lichtgevoelig papier. Al snel, in 1938, produceerden ze ook camera's. 

Het bleef niet bij camera's. Ricoh ging, net als vele andere aziatische producenten, zich toeleggen op 

van alles en nog wat. Zo werden er kopieerapparaten, printers en projectoren gemaakt. Eind 2013 

kochten ze Pentax en onder die naam produceren ze camera's. 

Ringflitser 

Een flitser met een ronde flitsbuis. In het hart van de flitser zit een rond gat waar je het objectief van 

een camera door kan steken. Hierdoor is de flits uiteindelijk rondom het objectief gesitueerd 

waardoor het licht niet enkel van een kant komt en er nagenoeg schaduwloos gefotografeerd kan 

worden. 

Rode ogen 

Wanneer men in het donker mensen of dieren fotografeert, is het mogelijk dat deze rode ogen 

krijgen. Bij mensen zijn ze vaak rood, bij dieren kunnen ze ook andere kleuren als groen en geel 

krijgen. 

Het probleem ontstaat omdat de lichtbron (de flits) zich te dicht bij het middelpunt van het objectief 

bevind. Hierdoor wordt de reflectie van de de achterkant van de ogen (het oog is immers een 

tranparante bal) zichtbaar in de foto. Dit kleurt bij mensen rood op. Het probleem is te voorkomen 

door de flitsbron verder weg te plaatsen of met een korter branpunt dichterbij te fotograferen. 

Het probleem komt veelal voor bij compactcamera's of DSLR's met een interne flitser. Er zijn foefjes 

op camera's die het tegengaan. Zo is het mogelijk om kort voor de foto een klein lampje op de 

camera aan te zetten. Hierdoor wordt de pupil van het oog kleiner en ook de kans op reflecties 

minder. 

Rolleiflex 

Niet begonnen als merk, maar als cameratype door het Duitse bedrijf Franke & Heidecke, later 

omgedoopt tot tot Rollei-werk. 

De Rolleiflex was hun populairste camera. Het was een TSLR, dat wil zeggen een apart objectief voor 

de foto en een apart objectief voor de zoeker. De camera's waren van hoogwaardige kwaliteit, zoals 

dat vroeger bij Duitse fabrikanten gebruikelijk was. 

Rolleiflex-camera's worden nog steeds gemaakt, maar dan door DHW Fototechnik, een ander bedrijf 

oorspronkelijk opgericht door werknemers van Franke & Heidecke 

Ruis 

Ruis, niet te verwarren met korrel, ontstaat doordat de ontvangers op een beeldsensor met elkaar in 

conflict komen. De storing zorgt ervoor dat de opnemer uiteindelijk een verkeerde kleur pixel 

produceert. Beeldruis komt voornamelijk voor op hogere iso-instellingen waarbij de gevoeligheid van 

de beeldsensor door de camera versterkt wordt. Door deze versterking gaan de ontvangers op de 

sensor eerder met elkaar in conflict. 

Ruis vertoont zich snel in donkere partijen van de foto die softwarematig worden opgehelderd. Het 

maakt de ruis dan ook beter zichtbaar. Belangrijk is het om correct te belichten zodat de foto niet 

opgehelderd hoeft te worden en ruis ook niet zichtbaar wordt. 



 

 

Hierboven zie je de toename van ruis op een grijskaart van een Canon 30D. Bij hogere iso-instellingen 

zie je dat het beeld groffer wordt door kleine gekleurde spikkels; de ruis. 

 

Scanner 

Een apparaat wat de mogelijkheid biedt om objecten (veelal afbeeldingen en teksten) om te zetten 

naar een foto. Het object staat stil terwijl er een opnamesensor langs het object gaat. Het bekendste 

is de flatbedscanner, maar ook 3D-scanners bestaan. 

Wanneer het gaat om het digitaliseren van analoge beelden, is een scanner onmisbaar. Er zijn 

flatbedscanners die in staat zijn om negatieven en positieven te scannen zodat ook de oude collectie 

dia's digitaal op te slaan is. 

Scheimpflug 

Theodor Scheimpflug leefde van 1865 tot 1911. Hij was de man die het in de praktijk wist een 

bruikbare oplossing te verzinnen om vervorming tegen te gaan wanneer men een camera kantelt 

(tilt). Vooral in de landschapsfotografie voor het maken van kaarten en in het fotograferen van 

gebouwen kwamen deze vervormingen om de hoek kijken. Omdat Scheimpflug dit in de praktijk wist 

op te lossen spreekt men hier ook wel over de Regel van Scheimpflug. Zie het artikel Tilt en shift-

objectieven, de regel van Scheimpflug en correcties van perspectieven 

Schneider-Kreuznach 

Een duitse firma, opgericht in 1903 door Joseph Schneider in de Duitse plaats Bad Kreuznach. In 

eerste instantie maakten ze optische producten van hoogwaardige kwaliteit. Denk hierbij niet alleen 

aan objectieven, maar ook aan losse lenzen en loupes. 

In 1985 werd de bedrijfsvoering uitgebreid. Met de aankoop van filterfabrikant B+W breidde 

Schneider-Kreuznach de werkzaamheden uit. In 1987 en 1991 kochten ze respectievelijk nog de 

camerafabrikanten Rollei en Pentaco/Practica. 

Buiten eigen objectieven voor bijvoorbeeld medium- of grootformaatfotografie, maken ze ook de 

objectieven voor onder andere electronicagigant LG 

Scherptediepte 

Een term om aan te duiden hoeveel er van een bepaald gebied scherp is in de foto. foto's met een 

grote scherptediepte zijn vaak van voor tot achter scherp. Foto's met een kleine scherptediepte laten 

de scherpte op het onderwerp komen, maar zijn in voor en achtergrond onscherp. Over het 

algemeen is het voor het menselijk oog fijner als de scherptediepte relatief klein is zodat de aandacht 

op het onderwerp blijft liggen. 



 

 

Scherptediepte wordt voornamelijk bepaald door het gebruikte diafragma en brandpunt. Zo ook 

hierboven, het brandpunt was 100mm het diafragma f/2.8. Hierdoor is het schaakstuk in het midden 

wel scherp en die ervoor en erachter niet.. 

SD-kaart 

Zie ook Secure Digital 

Secure Digital (ook SD) 

Secure Digital werd in 2000 ontwikkeld door de Secure Digital Association. Deze co-orporatie was een 

samenwerking van Panasonic, SanDisk en Toshiba. Ook onder andere Kingston, Lexar, Samsung en 

Canon zijn vertengewoordigd. 

Zij ontwikkelden een geheugenformaat wat inmiddels tot één van de standaarden in de wereld is. 

Het SD-geheugen wordt in verschillende fysieke formaten gebruikt in camera's, telefoons, navigaties 

en computers. Het kenmerkt zich door de relatief lage kosten en hoge doorvoersnelheden. Inmiddels 

zijn we aanbeland bij SDXC-variant die een opslagcapaciteit van 2TB aan kan bieden en een maximale 

lees-snelheid van ruim 800 Mbit/sec. 

Shift 

Men spreekt over shift wanneer de projectie van het objectief verschoven wordt ten opzichte van 

het opnameoppervlak. Zie ook tilt/shift. 

Sigma 

Een relatief nieuwe fabrikant uit Japan. Waar de meeste eind 1800 ontstonden, stamt Sigma uit de 

jaren 60. In 1961 werd het opgericht en het richtte zich op de productie van voornamelijk 

objectieven voor andere cameramodellen. Sigma-objectieven komen vaak met verschillende 

vattingen voor bijvoorbeeld Sony, Canon en Nikon. Hierdoor kan men de ontwikkelingskosten 

spreiden en kunnen ze relatief goedkoop objectieven aanbieden. 



 

Daarnaast maakt het bedrijf ook zelf camera's. In plaats van een CCD of CMOS maakt Sigma gebruik 

van een Foveon-sensor. 

Sluitergordijn 

Het sluitergordijn bepaalt de sluitertijd. Het sluitergordijn bestaat uit twee stukjes. Ieder stukje heeft 

verschillende lamellen. Hierdoor wordt een soort gordijntje gevormd. Het ene gordijntje opent en 

het licht valt op de sensor. Wanneer de belichtingstijd bereikt is, dan zal het tweede gordijntje 

sluiten. Bij erg korte sluitertijden zal het tweede gordijntje al bezig zijn met sluiten wanneer het 

eerste nog niet volledig open is. Hierdoor ontstaat een spleetje wat over de beeldsensor gaat. 

Sluitertijd 

De tijd dat het sluitergordijn open is. 

SLR 

Een camerasysteem waarbij het licht via een objectief de camera inkomt. Vervolgens wordt het licht 

door een spiegel afgebogen en naar de zoeker geleid waardoor de fotograaf kan zien wat hij 

fotografeert. Op het moment dat de ontspanknop wordt ingedrukt, zal de spiegel omhoogklappen 

waardoor het licht verder kan in de camera. Na de opening van het sluitergordijn komt het licht dan 

op de film of beeldsensor terecht. Digitale SLR-camera's worden aangeduid als DSLR. 

SM (SmartMedia) 

Een geheugentype wat op zich vrij goedkoop was, maar toch nooit echt van de grond kwam. De 

kaartjes worden inmiddels niet meer geproduceerd. 

Snelkoppeling 

Wanneer je niet iedere keer iets op een statief wilt schroeven, omdat dat nu eenmaal wat meer tijd 

in beslag neemt, kan men gebruik maken van een snelkoppeling. Deze snelkoppeling zit meestal met 

een hefboompje vergrendeld en zorgt ervoor dat iets met een klik vast te zetten of los te maken is. 

Snoot 

Een opzetstuk voor een flitser. 

Een snoot zorgt ervoor dat het flitslicht nog meer gebundeld wordt. In combinatie met een grid zijn 

er extreem kleine projecties van de flitser mee te maken (kleiner dan een muntje zelfs) 

Softbox 

Een hulpstuk voor flitsers om een veel grotere lichtbron te krijgen. Grotere lichtbronnen zorgen voor 

zachter licht. 

Softboxen zijn er in allerlei vormen te koop. Van smal en hoog (Striplight), tot vierkant tot 

achthoekig. Zolang een softbox maar relatief dichtgenoeg bij een onderwerp staat, kan het licht als 

het ware om het onderwerp heen krullen. Hierdoor kunnen schaduwen tot een minimum 

teruggebracht worden waardoor een heel zacht effect ontstaat. 

  



 

Sony 

In 2005 ging deze in 1945 opgerichte Japanse electronicagigant al in zee met Konica Minolta. Nadat 

Konica-Minolta stopte in 2006 mat fotoapparauur, Sony nam het over en ging zelfstandig verder. Zij 

brengen camera's en objectieven op de markt onder de naam Alpha. Inmiddels zijn zij na Canon en 

Nikon de grootste speler op de markt van Digitale Fotografie. Daarnaast maken zijn al jaren andere 

electronica zoals televisies en audioapparatuur. 

Sony produceerde voor 2005 al jaren beeldsensoren. Deze sensoren zitten niet alleen in eigen 

camera's, maar ook in talloze andere merken zoals (compact)camera's van verschillende fabrikanten 

zoals Pentax, Leica en Nikon. 

Spleetsluiter 

De spleetsluiter is een type sluitergordijn die het meest gebruikt is in de hedendaagse SLR-camera's. 

Het sluitergordijn bestaat uit een aantal rechte lamellen. Deze lamellen bewegen zich rechtlijnig 

verticaal voor de beeldsensor langs. Er is een gordijn om de opname te starten (te openen) en er is 

een tweede gordijn om de opname te stoppen (te sluiten). 

Bij een relatief lange sluitertijd is het eerste gordijn volledig open en wordt de sensor belicht. 

Vervolgens sluit het tweede gordijn de opname af. Is de sluitertijd relatief kort, dan is het tweede 

gordijn al bezig met het afsluiten van de sensor als het eerste gordijn nog bezig is met openen. 

Hierdoor ontstaat een dun spleetje wat over de sensor voorbeweegt, van boven naar beneden. 

Tegenhanger van de spleetsluiter is de centraalsluiter. Een spleetsluiter zit voor de beeldsensor, een 

centraalsluiter bevind zich vaak in het objectief. 

Zie ook sluitergordijn. 

Spotmeting 

Een vorm van lichtmeten waarbij er maar een heel klein gebied van de zoeker gemeten wordt. 

Op digitale camera's met de mogelijkheid om spotmeting te gebruiken (meestal in het midden, maar 

soms kun je het koppelen aan je scherpstelpunt) spreekt men vaak over spotmeting als er 5% of 3% 

van het zoekerbeeld gemeten wordt. Echte spotmeting meet 1%. 

Statief 

Een hulpmiddel om de camera stabiel te kunnen positioneren. Statieven komen er in vele soorten en 

maten, maar over het algemeen dienen ze volledig uitgeschoven een stabiele ondergrond te kunnen 

vormen. 

De meeste statieven hebben drie poten, hoewel vier ook sporadisch voor kan komen. Ze kunnen 

gemaakt zijn van hout, alluminium of composiet (glasvezel, carbon of basalt). Bekende fabrikanten 

zijn Manfrotto, Gitzo en Velbon. 

Statiefgondel 

Wanneer je een camera op een statief bevestigd kun je de camera aan de onderkant op het statief 

schroeven. Bij de meeste objectieven is dit geen probleem. Wanneer er echter grotere en daardoor 

zwaardere objectieven gebruikt worden, dan kan het gewicht daarvan voor erg veel belasting op de 

objectiefvatting. Om dit te voorkomen zijn de zwaardere objectieven vaak uitgerust met een 

statiefgondel. 



 

 

De statiefgondel is een beugel, zoals hierboven bij een Nikor 70-200, waar het statief aan bevestigd 

kan worden. De camera hangt dan los aan het statief. Echter is door de positie van de gondel het 

geheel vaak wel gewoon in balans. 

Statiefdraad 

In statiefland zijn er twee soorten schroefdraad om iets te bevestigen. 

Waar wij in Nederland werken met schroefdraad die gebasseerd is op ons metrieke stelsel, werkt dat 

in de fotografie anders. Daar wordt gewerkt met het Amerikaanse stelsel van inches. De formaten 

van het schroefdraad zijn 1/4-20 UNC en 3/8-16 UNC. 

De eerste, het kleine pinnetje of kleine gat is 1/4 van een inch (een inch is 2.54 centimeter) en heeft 

20 schroefdraadgangen per inch. Het grote pinnetje of gat is 3/8 van een inch en heeft 16 

schroefdraadgangen per inch. 

Stilleven 

Wanneer we een tafereel fotograferen met uitsluitend dode dingen, dan spreken we over een 

stilleven. Het kan van alles zijn, van fruit en bloemen tot een paar schoenen. Makkelijkste is gewoon 

een voorbeeld: 

STM 

STM is aanduiding van Canon voor een manier van scherpstellen. Door middel van een kleine 

electromotor die niet traploos rond kan draaien, maar in kleine stapjes. STM staat dan ook voor 

Stepper Motor, in het Nederlands stappenmotor. 

Het voordeel van deze manier van scherpstellen is dat het vrij stil is. Een gewoon motortje maakt wat 

meer herrie en een objectief met ultrasone scherpstelling (zoals USM bij Canon) maakt een beetje 

een piepgeluid. 

Het nadeel is dat STM trager is dan USM. 

  



 

Strijklicht 

Licht wat erg van opzij en laag komt, vaak van 90 graden. Het zorgt ervoor dat het licht je onderwerp 

maar net raakt. 

Striplight 

Een smal vormgegeven softbox. De lengte is vele malen groter dan de breedte. Hoewel je de softbox 

natuurlijk ook 90 graden kunt draaien. 

Strobist 

De benaming van David Hobby die hij gaf aan de manier van belichten met alleen reportageflitsers. 

David Hobby trok dit in het extreme door en ontketende daarmee een rage om op een relatief 

goedkope manier toch bijzonder belichte foto's te maken. Het grote kenmerk is om de 

reportageflitser niet op de camera te gebruiken, maar juist ergens anders te plaatsen. Aansturing van 

de flitsers gebeurd via infrarood of via zenders. 

Inmiddels is de commercie er ook al volop ingedoken en zijn er tal van accesoires verkrijgbaar die het 

fotograferen met de reportageflitser los van de camera makkelijker maken. 

 

Tamron 

Een japans bedrijf, opgericht in 1950, wat zich bezighoudt met het ontwikkelen en fabriceren van 

objectieven en lenzen. Net als Sigma, maakt Tamron objectieven voor verschillende merken tegelijk. 

Ze waren in 1992 de eerste die een superzoom voor DSLR's maakte. In dat jaar introduceerde ze een 

28-200 objectief. Een objectief met een zoomfactor van 7 keer. De huidige superzoom (de 18-270) 

biedt zelfs een zoomfactor van 15 keer. 

Tamron is eveneens eigenaar van Bronica en Kenko. Onder deze laatste naam zijn extenders en 

tussenringen te koop. 

Tegenhouden 

De nederlandse vertaling van de Engelse term dodge. Het is een techniek uit de analoge fotografie 

waarbij men in de donkere kamer bepaalde delen van een foto minder licht gaf dan andere delen. 

Hierdoor werden bepaalde delen van de foto donkerder dan dat zij oorspronkelijk waren. Ook is 

tegenwoordig met nabewerking het mogelijk om selectieve delen van een foto donkerder te maken. 

Het tegeneffect, meer licht op bepaalde delen van de foto laten komen, is doordrukken. 

  



 

Tegenlicht 

Wanneer het te fotograferen onderwerp tussen de lichtbron en de fotograaf staat, spreken we van 

tegenlicht. Het resultaat is vaak een foto die erg weinig contrast heeft. Hierdoor ontstaat een zacht 

effect. 

 

Teleconverter 

Een soort mini-objectief wat je tussen een normaal objectief en de camera plaatst. Door de 

convertor krijg je een extra vergroting waardoor de aanschaf van een, vaak duur, objectief met 

langer brandpunt overbodig wordt. Een teleconvertor zorgt wel voor enig lichtverlies en ook de 

beeldkwaliteit neemt vaak iets af. 

Teleobjectief 

 



 

Een objectief met een lang brandpunt wordt ook wel teleobjectief genoemd. Dit zijn objectieven met 

een erg kleine beeldhoek waardoor er maar een klein stukje van het beeldveld wordt vastgelegd. Het 

lange brandpunt zorgt voor een plat perspectief. 

Tethered 

Als je een foto maakt wordt deze naar je geheugenkaartje weggeschreven. Deze steek je later in de 

computer en dan kun je je beelden binnenhalen. 

 

Wanneer je tethered (Engels red.) schiet, dan worden de foto's rechtstreeks vanaf de camera naar 

een computer weggeschreven. Dit gebeurd met een kabelverbinding, maar kan eventueel ook 

draadloos via WiFi. Hierboven een aansluiting van een netwerkkabel op een speciaal daarvoor 

geschikte grip. 

Het voordeel is dat je de stap van overzetten overslaat, maar groter voordeel is dat je de foto's ook 

meteen op een groter scherm van de computer of een tv aan anderen kunt laten zien. Mensen 

kunnen dus meekijken. 

TFP 

Wanneer een fotograaf en model (of ook nog andere partijen) besluiten samen te werken met een 

gesloten beurs en alleen de uitwisseling van de foto's als betaalmiddel zien, dan spreken we over 

TFP. Letterlijk staat het voor Time for Prints; de tijd van de partijen voor de afdrukken. 

Beide partijen steken dus moeite in een fotoshoot waar de afdrukken de beloning is. 

TFCD 

Zie ook TFP, maar in plaats van afdrukken worden de foto's dan op CD of DVD geleverd. 

  



 

TIFF 

Een bestandsformaat voor afbeeldingen waarbij het mogelijk is om rasterafbeeldingen met 

verlieslozecompressie op te slaan. 

TIFF staat voor Tagged Image File Format en werd ontwikkeld door Aldus Corporation. Inmiddels is 

het bestandsformaat in handen van Adobe. 

Omdat TIFF-bestanden op verschillende manieren te comprimeren zijn, is het een bestandsformaat 

wat niet door alle software even goed ondersteund wordt. 

Tiffen 

Een Amerikaanse firma die zich hoofdzakelijk bezig houdt met de productie van filters. Opgericht in 

1938 door de gebroeders Nat, Leo en Sol. 

Daarnaast zijn ze ook eigenaar van de firma Steadicam; het merk wat stabilisatie voor filmcamera's 

portable maakte. 

Tilt 

Men spreekt over tilt wanneer het voorste lenselement van een objectief gekanteld wordt ten 

opzichte van het opnameoppervlak. Zie ook tilt/shift. 

Tilt/shift 

Een techniek waarbij het mogelijk is om een aparte vorm van scherptediepte te maken of om 

vervormingen te voorkomen die veroorzaakt worden door het kantelen van het opnameoppervlak. 

Er zijn speciale objectieven om dit te voorkomen en ook de technische camera is door de vele 

instelmogelijkheden een ideale camera om met deze technieken te werken. Voor een verdere uitleg 

zie het artikel Tilt en shift-objectieven, de regel van Scheimpflug en correcties van perspectieven 

Trigger 

Om een flitser of camera op afstand af te laten gaan is een signaal naar dat andere apparaat nodig. 

Dit kan met een kabeltje, maar ook draadloos. Er zijn een zender en ontvanger nodig. Dit kan middels 

infrarood, maar met radiosignalen is in de regel betrouwbaarder en de afstand die men kan 

overbruggen is groter. 

 



 

Hierboven zie je verschillende triggers. Links van Bowens en Elinchrome, specifiek voor die merken. 

Rechts twee versies van Pocketwizard, die universeel zijn 

Tripod (driepootstatief) 

Engelse benaming voor statief. 

Zie statief 

TSLR 

Een spiegelreflexcamera met twee objectieven. Het ene objectief wordt gebruikt om de film te 

belichten en het andere objectief is verbonden met de zoeker. Hierdoor is het mogelijk om nog 

steeds alles te zien wanneer de film belicht wordt (bij een gewone SLR is de spiegel dan omhoog en 

wordt er geen licht door de zoeker gestuurd). Een bekende fabrikant van TSLR's is Rolleiflex. 

Tussenringen 

Tussenringen bevatten geen lenzen. Het zijn ringen die tussen de camera en het objectief geplaatst 

worden. Hierdoor wordt de minimale scherpstelafstand kleiner. Op een relatief goedkope manier kan 

men dan macrofoto's maken. Zie ook het losse artikel over Wat zijn tussenringen. 

TTL 

De camera is in staat om het licht van buiten te meten. De meeste camera's meten het licht wat door 

het objectief komt. Middels een aparte sensor of via de beeldsensor kan de camera zo uitrekenen 

welke sluitertijd en diafragma er nodig zijn. 

Een lichtmeting door het objectief van de camera, en dus direct van wat er gefotografeerd gaat 

worden, heet Door De Lens uit het vertaalde Engels Through The Lens. 

Inmiddels zijn er verschillende manieren ontwikkeld door verschillende fabrikanten en zijn er dus 

varianten in namen ontstaan zoals E-TTL bij Canon of i-TTL bij Nikon. 

TV (camera stand) 

 

Een stand op de camera waarbij je zelf de sluitertijd bepaalt. 

De camera rekent het juiste diafragma erbij om tot een 

correcte belichting te komen. 

 
 
 
 
 

 

Uitzoomen 

Het beeld op de beeldsensor verkleinen door het brandpunt op het objectief te verkleinen. Wanneer 

je van 50mm naar 24mm gaat, dan zoom je dus uit. 



 

Urbex 

De benaming van fotografen die zich bezighouden met het fotograferen van oude en/of vervallen 

gebouwen. Vaak betreft het bijvoorbeeld lang leegstaande fabrieken die niet openbaa

zijn. Veel urbex-fotografen betreden deze gebouwen dan ook illegaal. Dit geeft een beetje een 

donker sfeertje aan deze vorm van fotografie. Daarnaast zijn niet alle oude gebouwen even veilig en 

gebeuren er soms ook ongelukken die een dodelijk

USB 

Een seriele manier van communiceren tussen de camera en de computer.

Ook andere apparaten zoals de printer en de scanner kunnen met de computer communiceren via 

USB. 

USM (UltraSonic Motor) 

Fabrikant Canon gebruikt de aanduiding USM op haar objectieven om aan te duiden dat deze 

objectieven gebruik maken van een techniek die de objectieven sneller scherper laat stellen. Zie ook 

het stuk: Alles over objectieven. 

UV-filter 

Een filter wat UV-licht tegehoudt, UV

voor een blauwkleurige zweem zorgen.

Nederland is de aanwezigheid van UV

een UV-filter nuttig zijn. De modernere digitale camera's zijn overigens niet zo vatbaar vo

Vaak wordt het filter ook als beschermingsfilter gebruikt om beschadigingen aan het voorste element 

in het objectief te voorkomen. Wanneer een slecht filter gebruikt wordt, kan dit de kwaliteit van 

bijvoorbeeld scherpte in een foto aardig bena

Vignetering 

Men spreekt over vignetering als het licht wat in de hoeken van de sensor komt minder is als dat wat 

in het midden van de sensor terechtkomt. Dit is het resultaat van het objectief. Door de ronde vorm 

en de optische constructie is het 

Hoewel vignetering best sfeervol kan zijn, wordt het meestal als een lensfout bestempeld. Vaak is het 

te voorkomen door het diafragma 1 of 2 stops te knijpen. Ook is het vaak achteraf nog te corrigeren 

in een bewerkingsprogramma. 

De benaming van fotografen die zich bezighouden met het fotograferen van oude en/of vervallen 

gebouwen. Vaak betreft het bijvoorbeeld lang leegstaande fabrieken die niet openbaa

fotografen betreden deze gebouwen dan ook illegaal. Dit geeft een beetje een 

donker sfeertje aan deze vorm van fotografie. Daarnaast zijn niet alle oude gebouwen even veilig en 

gebeuren er soms ook ongelukken die een dodelijke afloop kunnen hebben. 

Een seriele manier van communiceren tussen de camera en de computer. 

Ook andere apparaten zoals de printer en de scanner kunnen met de computer communiceren via 

gebruikt de aanduiding USM op haar objectieven om aan te duiden dat deze 

objectieven gebruik maken van een techniek die de objectieven sneller scherper laat stellen. Zie ook 

 

licht tegehoudt, UV-licht is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar kan wel 

voor een blauwkleurige zweem zorgen. Dit is uiteraard met name als er veel UV-licht aanwezig is. In 

Nederland is de aanwezigheid van UV-licht niet zo groot. In de bergen is dit vele malen hoger en kan 

filter nuttig zijn. De modernere digitale camera's zijn overigens niet zo vatbaar vo

Vaak wordt het filter ook als beschermingsfilter gebruikt om beschadigingen aan het voorste element 

in het objectief te voorkomen. Wanneer een slecht filter gebruikt wordt, kan dit de kwaliteit van 

bijvoorbeeld scherpte in een foto aardig benadelen. 

Men spreekt over vignetering als het licht wat in de hoeken van de sensor komt minder is als dat wat 

in het midden van de sensor terechtkomt. Dit is het resultaat van het objectief. Door de ronde vorm 

en de optische constructie is het aan de randen donkerder dan in het midden. 

Hoewel vignetering best sfeervol kan zijn, wordt het meestal als een lensfout bestempeld. Vaak is het 

te voorkomen door het diafragma 1 of 2 stops te knijpen. Ook is het vaak achteraf nog te corrigeren 

De benaming van fotografen die zich bezighouden met het fotograferen van oude en/of vervallen 

gebouwen. Vaak betreft het bijvoorbeeld lang leegstaande fabrieken die niet openbaar te betreden 

fotografen betreden deze gebouwen dan ook illegaal. Dit geeft een beetje een 

donker sfeertje aan deze vorm van fotografie. Daarnaast zijn niet alle oude gebouwen even veilig en 

Ook andere apparaten zoals de printer en de scanner kunnen met de computer communiceren via 

gebruikt de aanduiding USM op haar objectieven om aan te duiden dat deze 

objectieven gebruik maken van een techniek die de objectieven sneller scherper laat stellen. Zie ook 

licht is niet zichtbaar voor het menselijk oog, maar kan wel 

licht aanwezig is. In 

licht niet zo groot. In de bergen is dit vele malen hoger en kan 

filter nuttig zijn. De modernere digitale camera's zijn overigens niet zo vatbaar voor UV-licht. 

Vaak wordt het filter ook als beschermingsfilter gebruikt om beschadigingen aan het voorste element 

in het objectief te voorkomen. Wanneer een slecht filter gebruikt wordt, kan dit de kwaliteit van 

 

Men spreekt over vignetering als het licht wat in de hoeken van de sensor komt minder is als dat wat 

in het midden van de sensor terechtkomt. Dit is het resultaat van het objectief. Door de ronde vorm 

Hoewel vignetering best sfeervol kan zijn, wordt het meestal als een lensfout bestempeld. Vaak is het 

te voorkomen door het diafragma 1 of 2 stops te knijpen. Ook is het vaak achteraf nog te corrigeren 

 



 

Hierboven aan de linkerzijde een foto met vignetering. De hoeken in de foto worden steeds 

donkerder. In de foto rechts is deze vignetering gecorrigeerd.

Voorzetlens 

Een goedkope manier om je huidige objectief tijdelijk om te toveren tot 

objectief. 

Middels een voorzetlens is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra vergroting te bereiken of de 

scherpstelafstand te verkleinen. 

VR (Vibration Reduction) 

De beeldstabilisatie van fabrikant

Witbalans 

Een analoge film had de eigenschap om een bepaalde kleurtemperatuur in zich te hebben. Zo was er 

aparte film voor daglicht, maar ook film die wat warmer was.

In de digitale fotografie is dat komen te vervallen en kunnen we zelf een kleurtemperatuur kiezen. Er 

zijn een aantal presets zoals bewolkt, schaduw, flitsen en zonlicht. Door de juiste preset te kiezen, of 

zelf handmatig de kleurtemperatuur in te stellen kunnen we ee

een correcte witbalans is ingesteld, dan zullen de witte dingen in je foto ook daadwerkelijk wit zijn. 

Een verkeerd ingestelde witbalans kan resulteren in totaal verkeerde kleuren.

Hierboven aan de linkerzijde een foto met vignetering. De hoeken in de foto worden steeds 

donkerder. In de foto rechts is deze vignetering gecorrigeerd. 

Een goedkope manier om je huidige objectief tijdelijk om te toveren tot bijvoorbeeld een macro

Middels een voorzetlens is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra vergroting te bereiken of de 

 

De beeldstabilisatie van fabrikant Nikon. 

Een analoge film had de eigenschap om een bepaalde kleurtemperatuur in zich te hebben. Zo was er 

aparte film voor daglicht, maar ook film die wat warmer was. 

le fotografie is dat komen te vervallen en kunnen we zelf een kleurtemperatuur kiezen. Er 

zijn een aantal presets zoals bewolkt, schaduw, flitsen en zonlicht. Door de juiste preset te kiezen, of 

zelf handmatig de kleurtemperatuur in te stellen kunnen we een correcte witbalans krijgen. Wanneer 

een correcte witbalans is ingesteld, dan zullen de witte dingen in je foto ook daadwerkelijk wit zijn. 

Een verkeerd ingestelde witbalans kan resulteren in totaal verkeerde kleuren. 

Hierboven aan de linkerzijde een foto met vignetering. De hoeken in de foto worden steeds 

bijvoorbeeld een macro-

Middels een voorzetlens is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra vergroting te bereiken of de 

 

Een analoge film had de eigenschap om een bepaalde kleurtemperatuur in zich te hebben. Zo was er 

le fotografie is dat komen te vervallen en kunnen we zelf een kleurtemperatuur kiezen. Er 

zijn een aantal presets zoals bewolkt, schaduw, flitsen en zonlicht. Door de juiste preset te kiezen, of 

n correcte witbalans krijgen. Wanneer 

een correcte witbalans is ingesteld, dan zullen de witte dingen in je foto ook daadwerkelijk wit zijn. 

 



 

Hierboven zie je twee foto's met een andere witbalans. In de linkerfoto zijn de kleuren zoals ze 

horen, de foto is ook gemaakt met de witbalans op stand daglicht. 

Op de rechterfoto is de witbalans achteraf verplaatst naar schaduw en worden de tinten veel 

warmer. Welke beter is+ dat is ook een kwestie van smaak. 

 

XD-Picture Card 

Fabrikanten Fuji en Olympus presenteerden in 2002 het geheugenmedium de XD-picture-card. XD 

staat voor Extreme Digital. 

De XD-kaart kenmerkt zich door het kleine formaat. De relatief kleine capaciteit en lage snelheid 

maken de kaart voor fotografie niet al te populair. Daarnaast ook nog het feit dat het alleen voor Fuji 

en Olympus-camera's geschikt is. 

 

Zeiss 

Bekend onder de naam Zeiss, maar voluit Carl Zeiss AG. Een firma opgericht in 1846 door Carl Zeiss in 

het Duitse Jena. Ze hielden zich van meet af aan bezig met optiek. Carl Zeiss was van oorsprong ook 

opticiën. Naast objectieven maken ze optiek voor de medische industrie en de gewone industrie. 

Lenzen van Zeiss staan bekend als kwalitatief zeer goed. Ze maken niet alleen optiek, maar ook 

elektronenmicroscopen en meetinstrumenten. 

Voor wat betreft lenzen in objectieven of camera's besloot Zeiss ook in licentie lenzen te produceren 

voor het telefoonmerk Nokia en camerafabrikanten Sony, Rollei en Yashica. 

Carl Zeiss AG heeft ook een tijd camera's geproduceerd onder de naam Zeiss-Ikon 

Zelfontspanner 

Camera's hebben al tijden lang de mogelijkheid om het maken van de foto een paar seconde uit te 

stellen. Tegenwoordig wordt dit met electronica geregeld, maar jaren geleden nog met een veer. 

Wanneer men gebruik maakt van de zelfontspanner, dan wordt de foto bijvoorbeeld 2 of 10 seconde 

later gemaakt. Het heeft twee voordelen. Bij het maken van bijvoorbeeld groepsportretten heeft de 

fotograaf ook zelf nog de mogelijkheid om naar de groep toe te lopen en op de foto te komen. 

Daarnaast kan het handig zijn wanneer men met extreen lange sluitertijden werkt. Eventuele 

bewegingen van de camera door het vastpakken door de fotograaf worden op die manier ook 

verholpen. 

Zelfportret 

Een foto van de maker zelf en door de maker zelf. Dus niet terwijl de fotograaf aan het werk is en 

iemand anders maakt de foto. 

Zonnekap 

Een kap op de voorkant van je objectief waardoor lichtbronnen die een beetje opzij staan niet zo snel 

in je objectief schijnen. Hierdoor worden effecten als flares en ghosting voorkomen. Daarnaast 

verhoogt een zonnekap vaak ook het contrast een beetje omdat je minder het licht wat niet bij je 

foto hoort binnenkrijgt. 



 

Zoom 

De aanduiding om aan te geven of een beeld groter of kleiner wordt. Wanneer men op de camera 

het beeld wil vergroten, dan kan men dichterbij gaan staan, maar ook inzoomen. Men vergroot dan 

het brandpunt. Wanneer het brandpunt kleiner wordt, spreekt men van uitzoomen. 

Zoomfactor 

De factor waarmee een objectief kan inzoomen. Je kunt het uitrekenen door het langste brandpunt 

door het kortste brandpunt te delen. Het is geen waarde die aangeeft hoe sterk iets uiteindelijk 

vergroot kan worden. Zo biedt een objectief met een brandpunt van 24mm tot 105mm een 

zoomfactor van 4.3. Een objectief van 70mm tot 200mm biedt een zoomfactor van net geen 2.9 

In de regel is met een objectief met een zoomfactor van 4 nog in staat een fatsoenlijk resultaat te 

behalen, daarboven wordt het voor de fabrikant lastiger om op alle brandpunten een goede kwaliteit 

te leveren. Hierdoor zijn de relatief goedkope objectieven met een extreme zoomfactor (bijvoorbeeld 

10 keer of hoger) niet in staat om dezelfde kwaliteit te leveren als objectieven met een lagere 

zoomfactor en hetzelfde brandpunt. 

Zuiko 

Fabrikant Olympus fabriceert haar objectieven onder de naam Zuiko. De eerste Zuiko-objectieven 

werden gemaakt in 1936. 


