
 
Opleiding  

Basisfotografie 
Oefeningen 

 
Oefening 1: uw fototoestel 
 

1. Merk en model: ……………………………………………………………………………… 

2. DSLR / Bridge / Systeemcamera: ……………………………………………………….. 

3. Aantal megapixels:  

a) Totaal aantal megapixels: ……………………………………………………………………. 

b) Maximum aantal pixels (breedte x hoogte): ……………………………………………….. 

4. Grote van de beeldsensor: ………………………………………………………………….. 

5. Cropfactor (= brandpuntverlenging):……………………………………………………….. 

6. Objectieven: Brandpuntafstand……………………………Lichtsterkte ………………… 

7. Type geheugenkaart en capaciteit: ………………………………………………………… 

8. Type batterijen: ………………………………………………………………………………. 

Noteer voor onderstaande vragen telkens ook de pagina van de handleiding waar je 

het antwoord vond. 

9. Controleer de ingestelde datum en tijd van je toestel? 

10. Wat is LiveView? En is dit op je toestel aanwezig? 

11. Is er een mogelijkheid om een raster te tonen in de zoeker? 

12. Kan je bij het bekijken van foto’s informatie opvragen over de foto? 

13. Is er een timer die de monitor na een bepaalde tijd uitschakelt? 

14. Kan men bij het weergeven van een foto, deze vergroten? 

15. Heeft men de mogelijkheid om het histogram weer te geven? 



Oefening 2: Groothoekfoto – Telefoto 
 

Fotografeer (opnamestand/ automatisch = groene stand) met de kleinste 
brandpuntsafstand (= groothoek) een object dat op een afstand van ongeveer 11m van 
je verwijderd is. 
Herhaal dit met de grootste brandpuntsafstand (= tele). 
Cursisten met verschillende zoomobjectieven herhalen de oefening met de andere 
objectieven. 
 
 

Oefening 3: Groothoekfoto – Telefoto 
 

Fotografeer (opnamestand/ automatisch = groene stand) een persoon een eerste maal 
waarbij je de foto maakt in groothoekstand. 
Fotografeer nu de persoon een tweede maal waarbij je de foto maakt in telestand. 
Zorg ervoor dat de persoon op zowel de eerste als de tweede foto volledig staat. 
Tip! Tussen foto 1 en 2 verplaatst de fotograaf zich. 
Zorg ervoor dat de achtergrond op een redelijke afstand is van de persoon in 
onderwerp. 
 
Welke verschillen merk je tussen groothoekfoto’s en telefoto’s? (meer of minder 
achtergrond, meer of minder diepte aanwezig in de foto, scherpte van de foto…) 
 
Hoe groter de brandpuntsafstand (= hoe meer je inzoomt) 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

Oefening 4: Opnamekwaliteit 
 

Stel je toestel in op het bestandsformaat JPEG met het grootst aantal pixels L(arge). 
(werkwijze + pagina handleiding) 
 
 
 
 
 
 
Kies voor de laagste compressieverhouding (= fijn of extra fijn) 
(werkwijze + pagina handleiding) 

 


