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Van de redactie 

Het is alweer maart. Ondanks de vervelende periode waarin we leven 

gaat in mijn beleving de tijd toch wel vlug voorbij. De dagen beginnen al 

te lengen. Qua weer is het ook een interessante tijd, waarin vooral de 

grote afwisselingen voor verbazing zorgen. Van uitgesproken winters 

weer naar  lenteachtige dagen, er is maar een week voor nodig. Het 

nodigt in ieder geval uit om met de camera naar buiten te gaan en een 

mooie AV te produceren. Wellicht dat de inhoud van dit blad op enigerlei 

manier daaraan kan bijdragen. 

 

Ton de Bruijn heeft naar aanleiding van het artikel van Jan Tuinman in de 

vorige uitgave ook zijn licht over het fenomeen scherptediepte laten 

schijnen en dat verwoord in een lang maar duidelijk artikel.  

 

 

Nico Warnaar onderstreept nog eens de 

noodzaak van omgevingsgeluiden bij iédere 

AV.  

 

 

Er is een redactioneel artikeltje over de ervaringen met de Zoom-

vergadering die zaterdag 20 februari is gehouden. 

 

Verder een artikel over beeldkwaliteit en hoe deze te verbeteren.  

 

Uiteraard zijn er ook de gebruikelijke rubrieken zoals ‘van de voorzitter’ 

en de maandelijkse column. 

 

Ik wens u veel leesplezier en zie uw eigen bijdrage met belangstelling 

tegemoet op nvbgnieuws@nvbg.nl. 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Van de (interim) voorzitter 

Alles lijkt van slag, niets is meer voorspelbaar zelfs het weer doet daar 

aan mee. Toen ik op 20 februari na de Algemene Ledenvergadering mijn 

dagelijkse ommetje 

ging maken maakte 

ik een foto op een 

plek waar ik er een 

week eerder ook 

één had gemaakt. 

Zoek de ver-

schillen. 

 

 

Schaatsers hebben 

plaats gemaakt voor 

vissers. Temperatuur-

verschil: 20 graden. 

 

Ik dien dit jaar mijn 

rijbewijs te verlengen. 

Door alarmerende 

berichten over het 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ben ik daar tijdig mee 

begonnen, want het kon wel meer dan een half jaar duren voor alles 

geregeld was. Binnen een maand nadat ik de aanvraag had ingediend 

had al twee keuringen achter de rug. En een dag na de tweede keuring 

had ik de verklaring in huis en kan ik mijn rijbewijs al aanvragen. Vier 

maanden voor de datum dat mijn oude rijbewijs zou verlopen.  

 

Dan maar pasfoto ’s laten maken. Maar waar kan dat nog. Zelf kan 

ik dat ook, maar het risico dat ze afgekeurd worden, omdat ze te 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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mooi zijn, vind ik te groot. Eindelijk een adresje gevonden, gewoon 

bij Primera om de hoek. Bij het aandoen van mijn jas keek ik even 

in de spiegel en besloot ik toch maar even te wachten. Om nou vijf 

jaar met dat Coronakapsel op mijn rijbewijs te staan trok me niet 

aan. 

 

Het is 21 februari als ik dit schrijf. Dus nog twee dagen wachten op 

wat Mark en Hugo nu weer bekokstoofd hebben. Geruchten gaan 

dat de kappers misschien weer mogen knippen. Maar ja, de kopij 

moet naar Arthur Palache, dus wat het precies gaat worden weet ik 

nu nog niet. 

 

Waarmee ik maar wil zeggen: Alles lijkt van slag, niets is meer 

voorspelbaar. 

De Algemene Ledenvergadering heeft het beleidsplan voor 2021 

goedgekeurd. Het bestuur gaat daarmee aan de slag We hopen dat we dit 

jaar meer kunnen uitvoeren dan vorig jaar. We hebben goede hoop dat de 

festivals, met het Nationaal AV-Festival op 30 oktober 20 in de 

Theaterkerk in Bemmel, na de zomer door kunnen gaan. 

 

Het blijft afwachten. Tot die tijd: wees voorzichtig, hou contact, maar op 

afstand. 

Ed Diersmann. 

Interim voorzitter NVBG. 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) is de tweede periode van drie 

jaar van het voorzitterschap van Ed Diersmann geëindigd en heeft 

bestuurslid Herman van den Dool te kennen gegeven zijn algemeen 

bestuurslidmaatschap niet te willen voortzetten. Daarmee zou het bestuur 

gereduceerd worden tot twee personen. 

 

De ALV werd online gehouden en het bestuur was van mening dat een 

bestuursverkiezing niet in een online vergadering kan plaats vinden. 

Eventuele stemmingen dienen schriftelijk te gebeuren en dat is lastig te 

organiseren. Omdat in het najaar een extra ledenvergadering gepland 

staat in verband met het aanpassen van het Wedstrijdreglement voor de 

Nationale AV-wedstrijd 2022 stelde het bestuur voor dan een 

bestuursverkiezing te houden. 

Ed Diersmann en Herman van den Dool blijven, ad interim, tot die 

vergadering, hun functies bekleden. 

Oud-secretaris Jan Bras heeft aangeboden het bestuur te willen 

ondersteunen en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.  

 

Tot en met de extra ledenvergadering, waarschijnlijk in het 

ochtendprogramma van het Nationaal AV-Festival op 30 oktober 2021, is 

de bestuurssamenstelling als volgt: 

• Voorzitter (interim) Ed Diersmann 

• Secretaris (interim) Jan Bras 

• Penningmeester Hannie Lodder 

• Algemeen bestuurslid Henk P. Tulp (aandachtsgebied workshops/

cursussen) 

• Algemeen bestuurslid (interim) Herman van den Dool 

(aandachtsgebied Nationale AV-Wedstrijden) 

 

Achter de schermen 

Van de NVBG  
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Ook mogen we weer rekenen op de volgende steunpilaren  

• Arthur Palache, hoofdredacteur NVBG-nieuws 

• Jaap Postma, webmaster nvbg.nl 

• Nico Warnaar, beheerder geluidenservice 

• Ton de Bruijn, editor kenniscentrum 

Vervolgens zijn er ook nog drie commissies en twee werkgroepen actief. 

Met uitzondering van de Financiële Commissie zijn, door Corona, de 

werkzaamheden tijdelijk opgeschort, maar zullen eerdaags weer (online) 

aan de slag gaan. 

 

 

 

 

De AV-wedstrijdcommissie 

• Marco Ising 

• Ed Diersmann 

• Cuno Wegman techniek projectie 

• Frans Warmerdam, techniek geluid 

• Herman van den Dool, 

contactpersoon bestuur 

Commissie Positionering Geluid 

binnen de NVBG 

• Nico Warnaar 

• Rinus Verheggen 

• Een contactpersoon vanuit het 

bestuur is nog niet toegewezen  

Financiële Commissie 

• Hans Stam 

• Hans Seuters 

• Ruud Mulder 1e reserve 

• Willem van den Berg 2e reserve  

Werkgroep Ontwikkelen cursus/

workshop voor geïnteresseerden in 

de AV-hobby. 

• Leo Verzijl 

• Marcel Batist 

• Henk P. Tulp, contactpersoon 

bestuur 

Werkgroep AV-wedstrijdreglement 

• Chris Stenger ● Nico Warnaar 

• Marcel Batist ● Jan Roeleveld 

• Henk P. Tulp ● Ed Diersmann, coördinator 

• Arthur Palache, verslaglegging  
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Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor 

Beeld en Geluid is er een digitale algemene ledenvergadering gehouden. 

Er is gebruik gemaakt van het Zoom-platform, ontwikkeld door Zoom 

Video Communications. Het fraaie aan dit platform is dat het 

onafhankelijk is van het besturingssysteem, het werkt zowel op macOS, 

ios, Windows, Android, Chrome Os en Linux. 

 

Uw redacteur heeft de vergadering op een Windows laptop gevolgd, en 

dat viel in het begin nog even niet mee, omdat ik alleen ervaring had met 

Teams. Dat is een soortgelijk platform van meneer Microsoft. Maar na 

korte tijd kon ik toch constateren dat Zoom tamelijk intuïtief werkt, als je 

maar weet waar alle knopjes zitten. 

 

Ik maakte voor deze gelegenheid gebruik van m ’n laptop omdat de echte 

computer nog een webcam heeft uit het jaar 2001. En ondanks dat het 

ding toen een vermogen kostte, bleek Windows 10 er nu niet mee 

overweg te kunnen. Er bleek zelfs geen driver meer voor te bestaan...  

Hiernaast ziet u mijn werkopstelling tijdens de vergadering. Met links een 

tablet met alle vergader-documenten en rechts een blocnote voor de 

nodige aantekeningen. 

 

In feite valt mijn ervaring met digitaal vergaderen uiteen in twee delen: de 

inhoudelijke kant van de zaak en de ervaring met digitaal vergaderen.  

Over de inhoudelijke kant van de zaak kan ik kort zijn, dat zal in de 

notulen van deze vergadering allemaal aan de orde komen en daar ga ik 

nu dus niets over zeggen. 

 

Voor wat de ervaringszijde betreft kan ik zeggen dat het me heel goed 

bevallen is. Het feit dat iemand het woord kan vragen en dan meteen 

groot in beeld komt is duidelijk van meerwaarde. Bij een vergadering in 

een zaaltje kijk je de mensen meestal op de rug, je zit immers allemaal 

naar het bestuur te kijken. Dat bestuur kan de vragensteller goed zien 

maar de mede-vergaderaars niet. 

 

Er was ook aandacht aan details besteedt, getuige het virtuele 

beeldscherm dat achter de voorzitter werd geprojecteerd, compleet met 

NVBG-logo en datum. 

 

In het begin was er wel wat ‘gedoe’ met de microfoons. Die kunnen door 

de vergaderleiding kennelijk allemaal gesmoord worden. Ikzelf had wat 

moeite om de microfoon weer aan te krijgen, maar dat ligt niet aan het 

systeem, maar aan mij; ik kon het juiste knopje even niet vinden.  

 

Als ik het goed gezien heb waren er zo ’n 25 deelnemers aan de 

vergadering. Dat is vergelijkbaar met het deelnemersaantal dat 

doorgaans tijdens een algemene ledenvergadering aanwezig is.  

Overigens kwam bij mij daardoor wel de vraag op of het niet handig zou 

zijn om iets van vergader-discipline of vergader-etiquette vast te stellen. 

Dan wordt duidelijk wat er van de deelnemers verwacht wordt. Er is op 

het internet vast wel iets over te vinden. 

De Zoom meeting  
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Leuk was dat er na de vergadering nog even nagepraat kon worden. 

Tijdens dat napraten gaf Jan Roeleveld de suggestie om een soort 

digitaal minifestival te houden met slechts een paar series die de 

deelnemers tevoren op hun gemak kunnen bekijken en dan tijdens de 

digitale sessie kunnen bespreken. Jos Hagens heeft er al ervaring mee 

en die zal hij binnenkort in deze NVBG-nieuwsbrief publiceren. 

 

Hier nog een afbeelding van Henk Tulp, die toont hoe zijn configuratie 

met twee beeldschermen er uitziet. 

 

Al met al heeft deze digitale manier van vergaderen bij mij een heel 

positieve indruk achtergelaten. Het is in deze tijd van moeizame 

contacten een buitengewoon aanvaardbare oplossing. 

 

Arthur Palache 
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In het vorige nummer heeft u kunnen lezen hoe Jan Tuinman denkt over 

het verband tussen sensorgrootte en scherptediepte. Ton de Bruijn, de 

beheerder van ons kenniscentrum, heeft dat artikel met aandacht gelezen 

en er nog een interessante aanvulling op geschreven.  

 

Inleiding 

U vraagt zich nu onmiddellijk af waarover ik het heb na het lezen van  titel 

boven dit artikel. Ik zal het u na deze inleiding uitleggen.  

 

In de nieuwsbrief van januari 2021 is van Jan Tuinman een artikeltje 

gepubliceerd over sensorgrootte en dieptescherpte. Dit is kennelijk een 

hot-topic want op internet zijn er op dit moment vele blogs en artikelen. 

verschenen over dit onderwerp. Omdat ik vanuit mijn vroegere professie 

een grote interesse heb voor dit onderwerp lees ik alles wat hierover 

wordt geschreven met de nodige belangstelling. Het is teleurstellend 

hoeveel mythes, verkeerde beweringen, onjuiste aannames en conclusies 

in deze stukjes staan, ook. in Wikipedia. Helaas ontkomt ook het stukje 

van Jan daar niet aan, maar ik neem het hem niet kwalijk omdat ik 

vermoed dat hij van vergelijkbare bronnen gebruik heeft gemaakt. Ik wil 

hier niet verder op deze nogal theoretische beschouwingen ingaan. Ook 

wil ik Jan zeker niet ontmoedigen om dit soort theoretisch-technische 

zaken te publiceren.  

 

Een veel beschreven en gehoorde “vuistregel” wil ik u echter niet 

onthouden. In één van de vele blogs staat letterlijk het  volgende:  

 

Het gebied van scherpte ligt niet gelijk verdeeld rond het scherpstelpunt. 

Het is dus niet zo dat bij een scherptediepte van 9 meter er 4,5 meter 

voor het scherpstelpunt ligt en 4,5 meter achter het scherpstelpunt. De 

juiste verdeling is altijd 1/3 voor het scherpstelpunt, en 2/3 achter 

het scherpstelpunt. In het geval van die 9 meter zal de scherptediepte 

lopen van  3 meter voor het scherpstelpunt tot 6 meter achter het 

scherpstelpunt. 

 

Even verderop in het blog, waarin over de hyperfocale afstand wordt 

besproken staat: 

 

Hierdoor verkrijgen we de maximale scherptediepte die loopt van ±1,75 

meter tot oneindig. De hyperfocale afstand is dus ± 3,5 meter. 

 

Dat betekent dat de scherptediepte een verdeling heeft van 1,75 m voor 

en oneindig achter het object waarop is scherp gesteld. De auteur spreekt 

zichzelf dus tegen. Gelukkig is Jan hier niet in “getuind”. 

Wat heeft dit alles nu met de titel te maken? In het artikel van Jan wordt 

gesproken over een verstrooiingsschijfjes -cirkel. In het Engels “circle of 

confusion”. De vertaler van Google maakt hiervan “cirkel van verwarring”. 

Je zou bijna gaan denken dat hier alle oorsprong rond de verwarringen 

rond het onderwerp scherptediepte ligt!  

  

Scherptediepte in de praktijk  

Jan heeft het er in zijn artikel al over gehad. Er is op internet een aantal 

online rekenhulpen te vinden voor het berekenen van de dieptescherpte. 

Ik heb deze op hun merites beoordeeld en ben tot de conclusie gekomen 

dat er enkele “uitschieters” bij zijn die volkomen verkeerde waarden 

opleveren. Ik beperk mij nu tot die met de juiste uitkomsten.  

De rekenhulpen zijn te verdelen in twee categorieën: 

 

1. Die alleen online te 

gebruiken zijn; 

 

2. Die als software 

(app) 

gedownload 

kunnen worden. 

 

De cirkel van verwarring 
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In het Engels heet scherptediepte Depth of Field, afgekort DoF en daar 

kun je het beste op Googlen. 

 

Op de site van DOFMaster (dofmaster.com) vind je alle ‘smaken’:  

• Een goede online calculator (schermafdruk hieronder) 

In het bovenste veld kun je kiezen voor cameratype, film- 

sensorformaat. De keuze voor de circle of confusion waarmee wordt 

gerekend maakt het programma zelf. Na invullen van 

brandpuntsafstand, diafragmawaarde en objectafstand worden, na 

indrukken van de toets Calculate, worden de waarden berekend 

voor: 

− Near limit (de meest nabije scherpte); 

− Far limit (het meest verre scherpe punt); 

− Total (de totale scherptediepte, de verdeling van de 

scherptediepte voor en achter het onderwerp; 

− de hyperfocale afstand; 

− en de circle of confusion. 

• Een app voor je Android of Apple telefoon of tablet;  

• Een programma onder Windows om de hyperfocale afstanden te 

berekenen (printbaar); 

• Een online dieptescherptetabel (printbaar, zie afbeelding hiernaast).  

Voorts vindt  u op die site veel informatie onder het hoofdje ‘articles’ en 

onder ‘FAQ’. Voor wie er interesse ni heeft is dit zeer leerzaam.  

 

Een andere goede keuze is de Nederlandse online versie van de DoF 

calculator van Photopills, onder andere te vinden op de site van  Heel 

Holland Fotografeert. Deze link brengt u precies op de juiste plaats:  

https://www.heelhollandfotografeert.nl/scherpte -diepte-dof-calculator/ 

Op de volgende bladzijde ziet u een schermafdruk. 

https://www.heelhollandfotografeert.nl/scherpte-diepte-dof-calculator/
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Deze calculator geeft dezelfde uitkomsten als die van DoFMaster  

 

 

Op de site van Cambridge in Colour (Engels) is ook een goede calculator 

te vinden. Daarnaast zijn daar ook goede tutorials over diverse aspecten 

van de dieptescherpte (verschil in sensorgrootte, goede uitleg wat 

dieptescherpte inhoudt, enz.). Omdat de calculator hier afwijkende 

waarden voor de verstrooiingscirkel gebruikt zijn de berekende waarden 

voor dieptescherpte en hyperfocale afstand ook enigszins afwijkend. In de 

praktijk heeft dit geen erg grote betekenis. De volgende link brengt u er 

heen: https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htm 

 

De calculator is hiernaast afgebeeld. 

 

 

Er zijn nog vele andere online calculators. Die van onder andere 

Bob Atkins geven zulke afwijkende waarden dat ik er hier niet verder op 

in wil gaan en u dus ook niet de link daar naar toe verklap.  

 

Het wordt nu tijd voor de DoF berekeningen die u op uw mobieltje (of 

pod of tablet) kunt gebruiken. Dat is natuurlijk handig als u onderweg of 

in het veld bent. 

 

Als eerste is er weer DOFMaster. Zie de schermafbeeldingen op de 

volgende bladzijde. Let wel: de Android applicatie is nog niet 

functioneel. Alleen de webapplicatie is hier alleen bruikbaar, dus wat 

omslachtiger. 

https://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htm
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 In Play Store van Google en de App-Store van Apple zijn enkele andere 

DoF calculators te vinden, waarvan er enkele gratis zijn en andere alleen 

tegen betaling (niet duur!). Hierna zal ik er een paar laten zien. Bij de 

meeste kunt u de camera en de lens kiezen (op merk en type) zodat u 

niet telkens allerlei gegevens hoeft in te vullen. Welke u moet kiezen? Om 

bij een Engelse uitspraak te blijven: The proof of the pudding is in the 

eating. 
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Een bijzonder calculator vindt u in de vorm van een Excel spreadsheet 

(Curt’s Photography Calculator) Die kunt u downloaden en door de 

juiste waarden in te vullen (camera, lenstype enz.) worden de juiste 

waarden berekend. Hiernaast ziet u een schermafdruk daarvan.  

downlodlink: http://performancephoto.us/Photocalc.htm 

Een bijzonderheid hier is dat u zelf de waarde voor de Circle of Confusion 

(CoC) kunt kiezen. 

 

Welke waarde kiest u? De meest gangbare waarde voor kleinbeeld of de 

daaraan gelijkwaardige full-frame sensor is 0,03 mm ( = 30 micron). Voor 

een kleinere sensor, b.v. de APS-C sensor deelt u door de geldende 

cropfactor van uw camera (bij de meeste Canon camera ’s is dit 1,6 en bij 

de Nikon en Sony neemt u 1,5). In tabelvorm samengevat ziet dit er als 

volgt uit: 

   Waarden voor de verstrooiingscirkel 

   Full-frame camera     0,030 mm 

   APS-C sensor (Canon)  0,019 mm 

   APS-C sensor (Nikon en Sony) 0,020 mm 

 

In de DOFMaster calculator vindt u een groot aantal verschillende 

cameratypes en de waarden voor de verstrooiingscirkel worden 

automatisch aangepast. 

 

Tot slot nog een link naar een prima artikel over het gebruik van macro -

objectieven. Er staan onder andere voorbeelden van foto ’s in die de 

scherptediepte mooi in beeld brengen. 

https://www.camerastuffreview.com/het-macro-objectief-veelzijdig-te-

gebruiken/ 

Ton de Bruijn 

http://performancephoto.us/Photocalc.htm
https://www.camerastuffreview.com/het-macro-objectief-veelzijdig-te-gebruiken/
https://www.camerastuffreview.com/het-macro-objectief-veelzijdig-te-gebruiken/
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WJZWJH 

Wat je ziet, wil je horen 

Veel onderwerpen die worden gefotografeerd en gefilmd, hebben een 

vaste connectie met een bijbehorend geluid. Zie je een paard, dan hoor je 

in gedachten onmiddellijk het 

snuiven of trappelen van zo ’n 

beest. Loop je in een winkelstraat, 

dan gaat dat onlosmakelijk 

gepaard met stadsrumoer en 

verkeerslawaai. Lopend op het 

strand klinkt immer de branding of 

enig windgeruis door. Een bos 

wordt geassocieerd met bladergeruis en vogelzang.  

Dat is altijd zo geweest en dat zal nooit veranderen. 

 

Ook bij het aanschouwen van een speelfilm of TV serie verwacht je 

gewoon het daarbij passende geluid. In een 

wildwest zal een ratelslang altijd ratelen, in 

een horror klinkt steevast de huilende wind (of 

wolf), een geweer wordt als extra dreiging 

eerst doorgeladen en voordat de tijdbom 

ontploft hoor je een wekker tikken.  

Dit alles “hoort” er gewoon bij. Hoe saai en 

vlak zou ’t zijn, als dat ontbrak. 

 

Met dit gegeven rijst bij mij de vraag, waarom 

dat levendige omgevingsgeluid menigmaal wordt ontbeerd bij AV series. 

Vind de maker het soms niet relevant genoeg?  

Of hoort hij het lokale geluid soms over het hoofd…?  

 

Geluiden onderstrepen de beelden van je Audio -Visual; geluid geeft altijd 

een zekere symboliek mee; het vormt het totale plaatje. 

Je twee zintuigen ‘oren’ doen altijd mee, tijdens het aanschouwen van 

een multimedia inzending. Je serie wint dan enorm aan realisme, ja, krijgt 

gegarandeerd meer impact op je publiek (en op een jury)!  

 

Ik zag op een eerder gehouden Nationaal Festival een fraaie en boeiende 

AV productie over kunstenaars, die met bordkrijt mooie voorstellingen 

tekenden op tegels van pleinen en winkelstraten. De fotografie was dik in 

orde, de muziek was zeker passend.  Maar toch… het leven in die serie 

ontbrak.  

Want ik hoorde geen voetstappen, pratende mensen, of een opgevoerde 

brommer langs snorren. Kortom: ik proefde geen atmosfeer. 

 

Dat gemis maakt dat de toeschouwers er tijdens de projectie niet tot hun 

nek toe in zitten, dat de mensen niet aan hun arm worden vastgepakt en 

niet als het ware de scène worden ingesleurd! Het rauwe, alledaagse 

aspect ontbrak. De AV serie wordt dan wat afstandelijker, geeft minder de 

sensatie door aan de mensen (die er niet bij waren tijdens het schieten 

van de foto’s) en het dus enkel van jouw verslaglegging moeten hebben.  

 

Vergelijk het met de geur die steevast is verbonden aan oude kaas of 

gekookte bloemkool. Het een is niet compleet zonder het ander; het 

prikkelt niet. 

 

Elke ruimte, elke omgeving bezit zijn “persoonlijke”, specifieke geluid. 

Een soort gezoem, een drone, gesnor, een brom, wat rumble of een 

ruisje; het is continu aanwezig. Je luistert er niet actief en bewust naar, 

maar het dringt wel degelijk door tot je hersens. Je beleeft het.  

(Concentreer je nu eens enige tijd op wat je hoort, in de kamer waarin je 

nu zit, terwijl je dit artikel leest...)  

 

Geluidsontwerpers en post-productiebedrijven noemen dit: de ‘roomtone’.  

Zij erkennen al decennialang de meerwaarde, de verdieping van 

omgevingsgeluid. 
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Zelfs met het zeer zachte gezoem van een airco in een lokaal toevoegen 

aan je geluidsmix, creëer je al meer werkelijkheid in je serie. Die extra 

geluidslaag doet ’t ‘m… 

 

De speelfilm ‘2001: A Space Odyssey’ uit 1968 is zelfs fameus geworden 

door de lange stiltes die – hoe paradoxaal ook - absoluut niet stil zijn.  

Op de achtergrond klinkt voortdurend het geluid van het ruimteschip, door 

een buzz, toon, hum, drone of hoe je dat geluid dan ook mag 

omschrijven.  

Het gedreun van de motoren klinkt aanhoudend door; net als op een 

zeeschip. 

 

Als geluidsjager ging ik eens zover, dat ik een fragment van dat 

specifieke geluid (set noise) vanaf de DVD heb opgenomen en later kon 

gebruiken bij een eigen productie.  

Niemand luistert echt naar die ruis, maar men ervaart het wel degelijk. 

Want zodra je die buzz plotseling zou stoppen, valt ’t onmiddellijk op en 

dan wordt het node gemist. Je kunt gerust stellen dat op dat moment de 

sfeer en de diepte ineens wegvallen. 

 

Ik ga een stap verder. Beroemde pop-albums uit de analoge jaren 1960 

tot 2000 bevatten ruis van gitaarversterkers en geluidsband, die de eigen 

sound mede hielpen bepalen. Die elektronische ruis wordt door veel 

luisteraars (bewust of onbewust) zelfs gewaardeerd!  

 

Geluid geeft de emotie 

weer, de dynamiek, het 

leven. Geluid vormt het 

cement tussen je dia ’s. 

Geluid geeft ook de 

continuïteit aan je 

productie, het houdt de 

vaart ermee in, zeker bij 

een serie stilstaande 

beelden.  

Zonder geluid is er geen verband, geen verhaal in je AV productie.  

Zelfs als de gekozen muziek zó naadloos past bij het onderwerp, is het 

totaalplaatje zonder geluid(en) gewoon niet compleet. 

 

Ik durf te stellen dat (achtergrond) geluid juist de expressie aan je AV 

serie toevoegt. Zoals een drummer of pianist met zijn aanslag subtiel 

uitdrukking legt in het spel. Lokaal geluid is geen vervuiling, maar juist 

een verrijking om je boodschap of idee over te brengen! 

 

Misschien is het onnodig om te vermelden, maar ik doe ‘t toch.  

De NVBG Geluidenservice heeft dergelijk atmosferen 

(omgevingsgeluiden) in grote verscheidenheid voor je klaarliggen. Vraag 

ze aan, je zult niet teleurgesteld zijn. 

 

Omgevingsgeluid is er altijd. 

 

 

Nico Warnaar / januari 2021 
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Drie fouten die de beeldkwaliteit beïnvloeden  

en hoe ze te vermijden 

 

We willen allemaal foto's van de hoogste mogelijke kwaliteit, toch? 

Hopelijk hebt u zojuist een heel langzaam maar heel serieus hoofdknikje 

gegeven in overeenstemming met die verklaring. 

 

Er zijn tal van factoren die een rol spelen bij de uiteindelijke kwaliteit van 

digitale afbeeldingen. De term ‘beeldkwaliteit’ lijkt de beste manier om 

alle puzzelstukjes samen te vatten die bij elkaar moeten komen om onze 

foto's als van de hoogste kwaliteit te beschouwen. Scherpte, compositie, 

kleurbalans en contrast zijn enkele variabelen die dan opkomen, samen 

met een groot aantal andere, waarvan we er een aantal wel en een aantal 

niet kunnen beïnvloeden. 

 

In dit artikel gaan we kijken naar een 

drietal fouten die bij het fotograferen 

vaak gemaakt worden en die de 

beeldkwaliteit kunnen verminderen. 

Gelukkig zijn al deze fouten 

gemakkelijk te voorkomen als u zich 

realiseert dat ze bestaan. 

 

 

1 De hele tijd ‘wijd open’ schieten 

Vergis u niet, vanuit lensoogpunt leven we in een buitengewone tijd. 

Lensfabrikanten hebben hun producten zo geëvolueerd dat we 

momenteel buitengewoon goed geconstrueerde optica zien met een 

prachtige scherpte die in staat is om te fotograferen met relatief enorme 

diafragma's. 

Nog geen tien jaar geleden kon je praktisch geen lichtsterke zoomlens 

vinden met een maximaal diafragma groter dan F / 4 voor minder dan 

€ 1.000.  Nu is het heel normaal om een uitstekend F / 2.8 of lichtsterker 

objectief te kopen, zonder een tweede hypotheek op uw huis te moeten 

afsluiten. 

Dit nieuwe tijdperk van lens-evolutie gaat echter met een paar 

kanttekeningen gepaard. Alleen omdat uw lens een ‘beest’ is dat bij 

weinig licht dat in staat is om te fotograferen met F / 1.4, wil dat nog niet 

zeggen dat dit een ideaal diafragma is voor elke situatie. Objectieven 

hebben altijd een bepaald optimaal diafragma, waarbij de scherpste 

resultaten voor die specifieke lens worden verkregen. 

 

In de meeste gevallen is het grootste diafragma van uw lens, waarbij de 

beste ‘lichtverzameling ’ en misschien wel het beste bokeh wordt 

verkregen, de slechtste optische instelling voor uw lens. De grootste 

diafragma-instelling van uw lens maakt vaak vervelende beeldproblemen 

zichtbaar. Chromatische aberraties, verzachting van de randen en 

vignettering worden allemaal duidelijker wanneer u ‘wijd open’, dus bij het 

grootse diafragma, fotografeert. 

Beeldkwaliteit 
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De oplossing: 

Diafragmeer. Ook al is het maar 

een paar stops omlaag. U verliest 

wat licht, maar u zult waar-

schijnlijk ook een duidelijk 

zichtbare toename in 

beeldscherpte en algehele 

kwaliteit zien. Hoewel het waar is 

dat niet alle lenzen gelijk zijn 

gemaakt (sommige laten zelfs bij 

het grootste diafragma fantastische prestaties zien), het resultaat wordt 

waarschijnlijk veel beter als u het diafragma een iets groter getal geeft.  

 

Een goede F / 1.4-lens zal geweldig zijn bij F / 2.8 en waarschijnlijk 

uitstekend zijn bij F / 4. Als u zich zorgen maakt over het verliezen van 

dat ‘romige’ bokeh, zult u misschien verbaasd zijn hoe weinig 

achtergrondonscherpte u verliest met een paar stops aan het brede 

uiteinde van de diafragma-reeks. Het hangt net zo goed af van de 

relatieve afstand van objecten in de scène als van het diafragma.  

 

Dus als u lijdt aan een gebrek aan scherpte en zware lichtafval, probeer 

dan die lens wat meer te diafragmeren en bekijk de resultaten.  

 

2. Lichaamsbeheersing 

Ongeacht uw uitrusting, omstandigheden of onderwerp, als uw camera 

onbedoeld beweegt, zullen uw afbeeldingen waarschijnlijk nooit technisch 

zo kwalitatief zijn als ze zouden kunnen zijn. Cameratrilling vermindert de 

scherpte en kan een anderszins sterk beeld onbruikbaar maken.  

 

Sommigen van ons kunnen hun camera van nature stabieler houden dan 

anderen. In-camera of in-lens beeldstabilisatie kan helpen. Toch is een 

betrouwbaar statief altijd een goede metgezel voor het fotograferen.  

 

Al die dingen terzijde, als u zich gewoon bewust bent van je 

lichaamshouding, kunt u de kwaliteit van uw foto's aanzienlijk verbeteren. 

Tegelijkertijd kunnen een slechte grip op de camera en een slechte 

lichaamspositie u een foto kosten. 

 

De oplossing: 

Houd er bij het 

fotograferen vanuit de 

hand rekening mee hoe 

uw handen de camera 

vasthouden en hoe 

positie van uw armen en 

benen is. Houd uw 

voeten plat op de grond, 

met uw benen op 

schouderbreedte uit 

elkaar. Als u een DSLR-

camera of een andere 

camera met verwisselbare lens gebruikt, pakt u de camerabehuizing 

stevig vast met uw rechterhand terwijl uw linker de lens ondersteunt. Druk 

uw armen dicht tegen uw lichaam aan voor maximale stabiliteit.  

Dit zal helpen om uw schot stabiel te houden. Druk met dit in gedachten 

voorzichtig op de ontspanknop in plaats van deze scherp in te drukken, 

wat kan leiden tot schokbewegingen van de camera. 

 

Bonustip: 

Houd rekening met een handige kleine formule die de ‘reciproke regel' 

wordt genoemd. Deze regel helpt u bij het 

benaderen van de langste sluitertijd op basis van 

uw brandpuntsafstand om matige cameratrillingen 

te voorkomen. De wederkerige regel is ongelooflijk 

eenvoudig: 

Dus als u fotografeert met een 50 mm-lens, is de 

langste sluitertijd die u zou moeten gebruiken  

1 / 50ste van een seconde. Schieten op 100 mm? Uw langste sluitertijd 

moet minimaal 1 / 100ste van een seconde zijn, enzovoort. Dit is geen 

ijzersterke regel, maar wel een zeer praktische.  
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3 Instellingen begrijpen  

Hoe simpel het ook klinkt, het niet op 

de hoogte zijn van de instellingen van 

uw camera is een van de meest 

frustrerende maar ook vermijdbare 

factoren voor het verbeteren van de 

beeldkwaliteit. Consistent onscherpe 

beelden? Controleer of de dioptrie 

van uw zoeker is aangepast aan uw 

gezichtsvermogen - vooral als u corrigerende lenzen draagt. Zijn uw 

foto's plotseling korrelig bij een sterke vergroting? Zorg ervoor dat de 

resolutie van je camera niet per ongeluk is gewijzigd naar een kleiner 

aantal megapixels (gebeurt meer dan u misschien denkt).  

 

Dit zijn slechts een paar aandachtspunten, maar er zijn er nog veel meer. 

Waar het op neerkomt, is dat als u zich niet voortdurend bewust bent van 

wat de uitrusting doet, u niet alleen een slordige fotograaf bent, maar u 

uzelf en uw werk ook zonder enige reden beperkingen oplegt.  

 

De oplossing: 

De gemakkelijkste manier om een nalatige mentaliteit ten opzichte van 

uw fotowerk te corrigeren, is uzelf te dwingen waakzaam te blijven. Dit 

betekent constante controles van uw camera-instellingen, zoals beeld- en 

videoresolutie / -formaat, camerafirmware en micro-AF-lens-

aanpassingen. Natuurlijk, het bijhouden van al deze dingen is heel 

vervelend, maar levert wel betere resultaten op. 

 

Doe uzelf en uw foto's een plezier en trap nooit in de val van 

zelfgenoegzaamheid en/of gemakzucht als het gaat om de instellingen 

van de camera. 

 

Opsommen… 

We zouden allemaal de dingen waar we van houden beter kunnen doen. 

Ieder van ons, hoe ervaren of bekwaam ook, zal altijd fouten maken 

tijdens het fotograferen. De enige manier waarop we kunnen voorkomen 

dat fouten in de beeldkwaliteit voortduren is door ervoor te zorgen dat we 

ons ervan bewust zijn dat er überhaupt iets mis is. Als u de gewenste 

kwaliteit van de afbeeldingen niet ziet, is de eerste stap te beseffen dat er 

een probleem is en om dit te achterhalen. Van daaruit is het gewoon een 

kwestie van het probleem vinden en oplossen.  

 

Bron: internet 
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In het analoge tijdperk was er een groot aantal camera ’s uitgerust met 

een 42 mm schroefdraad-vatting, ook wel Praktica-draad genoemd. 

Samen met de Exacta-bajonet vormde deze vatting de meest gebruikte 

bevestiging voor objectieven aan een spiegelreflexcamera.  

In die jaren van de analoge fotografie was Helios een bekend merk voor 

objectieven. De Helios 44 is een kopie van de Carl Zeiss Biotar 58mm. 

Een beetje vreemd is dat de Helios-44 geen 44mm lens, maar een 

brandpunt van 58mm heeft. De lichtsterkte is f2. 

 

De Helios 44 staat bekend om zijn 

aparte bokeh. In het Engels noemt 

met het vaak "Swirly". Ik heb er 

geen goede Nederlandse term voor 

maar de Engelse term zegt wel 

genoeg. Dit effect zie je vooral bij 

de volle opening van f/2.0. De 

scherpte is dan beperkt maar de 

mooie wazige achtergrond maakt 

dan weer veel goed. 

 

Er is een groot aantal verschillende 

uitvoeringen van deze lens. Onder 

andere de eerdere 44 en de 44-2. Er is ook nog een 44M maar die heeft 

een iets ander diafragma en daardoor is de bokeh ook minder.  

 

Juist vanwege dit bokeh werd mijn aandacht getrokken en ben ik eens 

gaan Googelen. Tot mijn verbazing is dit soort objectieven nog ruim 

voorhanden. Ze worden door tal van leveranciers voor zeer aantrekkelijke 

prijzen aangeboden. Uit nieuwsgierigheid heb ik er een aangeschaft. 

Uiteraard wilde ik deze op mijn camera (Sony met E-mount-vatting) 

gebruiken en dus moest er ook een adapter komen. 

Ik bestelde de eerste de beste adapter die ik op het internet tegenkwam, 

maar dat was een teleurstelling. Om te beginnen zat na montage (van de 

adapter op de lens en het geheel op de camera), de lens vrijwel 

ondersteboven. Daarnaast zit bij een analoge camera de film vrijwel 

tegen de achterwand, terwijl bij een digitale camera de sensor veel meer 

naar voren zit. Dat betekende dat scherpstellen maar voor een beperkt 

bereik mogelijk was en dat kwam ook nog eens niet overeen met de 

schaal van de afstandsinstelling. 

 

Na alweer enig Google-werk kwam ik er achter dat voor digitale camera ’s 

speciale adapters bestaan. Die dus ook maar aangeschaft. Bij een 

willekeurige fotowinkel kostte dat ding € 30,=, maar bij een bekende 

Chinese leverancier was dezelfde adapter te koop voor € 3,60. En 

daarmee waren alle problemen opgelost. Na installatie kan de lens in de 

gewenste stand gedraaid worden en dan met een klein inbusschroefje 

(sleuteltje bijgeleverd, het lijkt Ikea wel) worden vastgezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk is de Helios uit het analoge tijdperk niet automatisch, je moet 

alles zelf met de hand instellen. Maar je hebt dan voor een luttel bedrag 

een prachte lens. Met de cropfactor in aanmerking genomen komt mijn 

58 mm Helios overeen met 85 mm voor APS-C en dat is voor 

portretfotografie het meest ideale brandpunt. 

Arthur Palache 

Helios 44-2 

Deze niet Deze wel 


