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Zoomvergadering op
20 februari!

Houdt de nieuwsflitsen
in de gaten.

Nieuws

Van de redactie
Wat een toestand! Naast een stevige lock-down met heel vervelende
gevolgen voor onze bijeenkomsten is er nu ook nog een avondklok. Zo
worden we nog meer beperkt in ons doen en laten.
Maar laten we het positief bekijken, er is nu wel meer tijd voor het maken
van AV-series of het schrijven van een artikeltje voor de NVBGnieuwsbrief. Want de aanlevering va kopij zou wat mij betreft best wat
beter kunnen.
In dit nummer geeft de geluidsman van de NVBG Nico Warnaar een tip
over een prachtige aanbieding voor een microfoon-set met allerlei
bijbehoren.
Jan Tuinman heeft een interessant artikel aangeleverd over het verband
tussen scherptediepte en sensorgrootte. Het is behoorlijk technisch
artikel, maar de eindconclusie is belangwekkend en informatief.
In een ander, iets eenvoudiger artikel wordt het belang van de ISOwaarde aangestipt, iets wat we allemaal wel weten. Toch is het handig dit
nog eens op een rijtje te zien.
De evenementenkalender is aangepast aan de laatste inzichten en RIVMregels.
In verband met de zoomvergadering van 20 februari is op blz. 16 nog
even aangegeven hoe u kunt inloggen om de vergaderdocumenten te
downloaden.
Tot slot ontbreekt de maandelijkse column natuurlijk niet.
Ik wens u veel leesplezier.
Arthur Palache Hoofdredacteur

Van de voorzitter
Normaal gesproken zou dit het laatste stukje “Van de voorzitter” zijn, dat
van mijn hand verschijnt. Maar wat is “normaal” in deze tijd. In een apart
artikel licht het bestuur toe welke besluiten genomen zijn in verband met
niet doorgaan van de NVBG-dag op 20 februari. Die dag zou ook de
Algemene Ledenvergadering gehouden worden in de Veluwehal te
Barneveld. En normaal gesproken zou ik dan de voorzittershamer
overdragen aan de gekozen opvolger. Maar wat is “normaal”?
In afwachting van “echte” bestuursverkiezingen in het najaar blijf ik nog
even als interim voorzitter aan.
Het bestuur wil trachten een extra ledenvergadering te houden op
30 oktober tijdens het Nationaal AV-Festival 2021. Dan hoop ik toch echt
de voorzittershamer te kunnen overdragen. Niet dat ik het zat ben, maar
mijn stellige overtuiging is dat van tijd tot tijd vers bloed in een bestuur
het beste is voor een vereniging. Ook voor de onze.
Dus het vizier voorlopig maar gericht op 30 oktober. Het zal pas na de
zomervakantie zijn dat het gehele AV-gebeuren hopelijk weer losbarst.
Voor de eerste helft van 2021 ziet het er somber uit. Het doet pijn te zien
dat de regionale activiteiten, die waar het kon nauwelijks opgestart
waren, weer tot stilstand zijn gekomen. Laten we hopen dat de pas
genomen maatregelen ervoor zullen zorgen dat de Britse variant van het
coronavirus zich in Nederland niet net zo verspreid als in het Verenigd
Koninkrijk en dat er op korte termijn een flinke daling te verwachten is in
het aantal coronapatiënten. En als dan eindelijk het vaccineren vlotjes
verloopt is de kans groot dat de beamers na de zomer weer aan kunnen.
Tot die tijd wens ik u veel sterkte en uithoudingsvermogen. Houdt u in
bedwang, dan maken er straks samen wat moois van.

Ed Diersmann, voorzitter@nvbg.nl
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Dinsdag 19 januari heeft het bestuur weer een zoom-vergadering
gehouden. Er diende een aantal belangrijke besluiten genomen te
worden. Allereerst de Landelijke NVBG-dag op 20 februari. Het bestuur
heeft besloten die dag niet door te laten gaan. Redenen hiervoor zijn:
• De trage terugloop van het aantal corona besmettingen (soms zelfs
lichte stijging);
•

De opkomst van de besmettelijker Britse variant van het virus;
• Het merendeel van onze leden behoort tot de categorie kwetsbare
ouderen;
• De Veluwehal in Barneveld kan geen garantie kan geven dat op
20 februari de hal open zal zijn om (een beperkt aantal) bezoekers
te ontvangen.
Voor de landelijke NVBG-dag waren regionale afdelingen uitgenodigd om
presentaties in te zenden die op deze dag vertoond zouden worden. Dit
schuiven we op naar het ochtendprogramma van het Nationaal
AV-Festival 2021 op 30 oktober in Bemmel.
Online vergadering
Ook op 20 februari zou de Algemene Ledenvergadering worden
gehouden. Deze kan natuurlijk niet op de gebruikelijke wijze gehouden
worden. Daarom wordt er die dag een online vergadering gehouden van
10:30 uur tot en met 12:30 uur. Instructies om aan deze vergadering deel
te nemen worden per Nieuwsflits aan de leden toegestuurd.
Om de online vergadering vlot en ordelijk te laten verlopen stelt het
bestuur de leden in de gelegenheid vooraf vragen over de documenten
van de agendapunten te stellen. Die vragen zullen zo snel mogelijk door
het bestuur worden beantwoord. De vragen en antwoorden zijn voor alle
leden in te zien. Dat zal gebeuren op het alleen voor leden toegankelijke
deel van onze website (www.navg.nl). Daar zijn dan ook alle documenten
die betrekking hebben op deze vergadering te raadplegen.

Op de agenda voor een Algemene Ledenvergadering staat normaliter
altijd een bestuursverkiezing gepland. Het bestuur is van mening dat een
dergelijk agendapunt niet op een online vergadering kan worden
geagendeerd. Eventuele stemmingen dienen schriftelijk te gebeuren en
dat is lastig te organiseren.
Omdat het Wedstrijdreglement voor de Nationale AV-wedstrijd wordt
herzien is in het najaar een Ledenvergadering nodig om het reglement te
laten goedkeuren door de leden. Dan kan het al in 2022 van kracht zijn.
Het bestuur wil in die ledenvergadering ook nieuwe bestuursleden laten
kiezen. Getracht wordt die extra ledenvergadering in te voegen in het
ochtendprogramma van het Nationaal AV-Festival 2021 op 30 oktober.
Ed Diersmann zal tot die datum aanblijven als (interim) voorzitter. Oud
secretaris Jan Bras heeft aangeboden het bestuur te helpen en zal tot
30 oktober optreden als interim secretaris. Henk P. Tulp blijft wel in het
bestuur met als aandachtgebied workshops/cursussen. Herman van den
Dool wil zijn bestuursfunctie beëindigen. Hij zal wel tot 30 oktober interim
meedraaien als coördinator Nationale AV-wedstrijden.
Naar aanleiding van onze oproepen om het bestuur en de vereniging te
helpen hebben enkele leden spontaan gereageerd. Ook hebben twee van
de leden die we benaderd hebben, toegezegd hun steentje te willen
bijdragen. De komende maand gaan we in overleg om te zien hoe en
waar zij het beste tot hun recht komen.
Mocht u nog interesse hebben in een bestuursfunctie of willen deelnemen
in een werkgroep meldt dit dan bij de voorzitter (voorzitter@nvbg.nl). Wij
hopen na 30 oktober weer een volwaardig bestuur en goed bezette
commissies te hebben.
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid.
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Het perfecte
boodschappenijstje…?
Mocht je na de jaarwisseling nog wat geld hebben overgehouden, dan
volgt hier een investeringstip.
Het bedrijf Devine Pro Audio heeft namelijk een prachtige set samen gesteld voor de hobbyist die zijn / haar eerste spraak- of zangopnames
wil gaan realiseren.
Deze zeer complete verzameling artikelen kost maar € 152,=
(Let op, de prijs kan variëren)

“Voor starters is dit een prima set. […] De extreem goedkope microfoons
van Devine presteren boven verwachting. Het is een zeer complete
bundel.”
(Alex Buurman, in Interface nr. 240)
De set is te koop bij Bax Music in Zeeland en wordt zonder extra kosten
bij je thuisbezorgd.
Klik HIER om naar de site van BAX te gaan.
Klik HIER voor een review van deze set.
Nico Warnaar

Wat krijg je voor dat geld…?
• een audio interface Centro 2i2o met USB aansluiting;
• de bijbehorende audio software (drivers voor Windows en Mac);
• een hoofdtelefoon Devine PRO 3500;
• een condensator microfoon Devine P-Mic XLR;
• een popfilter;
• een microfoonkabel;
• een tafelstatief;
• een shockmount (verende ophanging voor de microfoon).
Die interface herbergt een microfoon-voorversterker, plus een
hoofdtelefoon-uitgang. Je kunt er zelfs lijnsignalen en gitaren op
aansluiten.
Bovendien… zit in dit pakket een waardebon voor gratis Bitwig 8-track
audiosoftware. Hiermee heb je op je computer acht stereokanalen tot je
beschikking. Dan kun je dus lekker gaan opnemen, monteren, mixen, midi
aansturen en audio bewerken via diverse VST processen en effecten.
Om even te vergelijken: de populairste zang- en spraakmicrofoon, de
magische Shure SM 58, kost circa € 110,=. Maar dan heb je enkel de
microfoon met de kabel. Dus we spreken hier over een koopje!
Ik heb dit pakket niet zelf gezien noch getest, maar de vakpers is
enthousiast:
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Speld van verdienste
voor Jan Roeleveld
Het bestuur heeft besloten om leden die zich op dit moment nog actief
inzetten voor onze audiovisuele hobby en de Nederlandse Vereniging
voor Beeld en Geluid in het bijzonder, te eren met “een Speld van
Verdienste”.

Het was de bedoeling tijdens de Algemene Ledenvergadering van
20 februari de eerste speld uit te reiken. Nu deze vergadering fysiek niet
doorgaat en online wordt gehouden moest het bestuur deze speld op een
alternatieve wijze uitreiken.
Op 27 januari toog onze voorzitter naar Houten om daar de eerste speld
uit te reiken aan Jan Roeleveld.
Jan Roeleveld heeft een lange historie in de audiovisuele wereld en is
nog steeds actief binnen de NVBG. Regelmatig treedt hij op als jurylid bij
de Nationale AV-wedstrijden of als commentator bij regionale festivals.
En hij sponsort de regionale festivals en het Nationaal AV-Festival. Ook
neemt hij geregeld zitting in werkgroepen die door het bestuur worden
ingesteld. Het bestuur doet zelden een vergeefs beroep op Jan om mee
te denken en oplossingen te vinden.

Dit was voor het bestuur reden
genoeg om de eerste speld aan
hem uit te reiken. Het opspelden
heeft onze voorzitter, vanwege
corona, uitbesteed aan zijn vrouw
Fredy Roeleveld.
Het bestuur is voornemens
komend jaar nog een aantal
spelden op daarvoor geschikte
momenten uit te reiken.
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Scherptediepte en
sensorgrootte
De aanleiding tot dit verhaal zijn de volgende stellingen:
1. de scherptediepte verandert niet wanneer je bijvoorbeeld een objectief
van 100 mm plaatst op een camera met FULL-FRAME (Full frame) en
daarna op een camera met APS-C sensor;
2. een kleinere sensor heeft een grotere scherptediepte.
In de tijd van de analoge fotografie maakte het niet uit of je een lens op
een kleinbeeldcamera plaatste en dezelfde lens op een camera met half
kleinbeeld, de scherptediepte veranderde niet (bij gelijke afstand en
diafragma). In deze tijd van de digitale fotografie hebben we echter met
een heel ander medium te maken. De film is vervangen door de sensor
van verschillende formaten en aantal pixels. De cropfactor doet zijn
intrede.

In principe blijft stelling 1 ook gelden voor de huidige digitale objectieven.
Even wat theorie over de scherptediepte bij gebruik van een camera. Dit
kan een full-frame zijn, maar het geldt voor elke camera.
Wat beïnvloed de scherptediepte? (uitgaande van dezelfde lens)
Het objectief/brandpunt
Een groothoek objectief heeft een grotere scherptediepte als een tele
objectief. Echter als je een opnamen maakt met beide objectieven en
hetzelfde diafragma en met de zelfde vergrotingsfactor, dan is de
scherptediepte even groot.
Het verschil zit hem in de afstand tot het onderwerp.
Het diafragma
Hoe kleiner de diafragmaopening hoe groter de scherptediepte en
andersom. Ook hier bepaalt de afstand tot het onderwerp de mate van
scherptediepte.

De afstand (tot het onderwerp)
Hoe groter de afstand tot je onderwerp hoe groter de scherptediepte. De
mate van scherptediepte is mede afhankelijk van het brandpunt en
diafragma.
De vergrotingsfactor
Hoe kleiner de vergrotingsfactor hoe groter de scherptediepte. De mate
van scherptediepte is ook weer afhankelijk van afstand, diafragma en
brandpunt.
Wat is de vergrotingsfactor?
De vergrotingsfactor (of ook wel afbeeldingsmaatstaf genoemd) is de
verhouding van beeld (afbeelding op de sensor) en voorwerp. Als je een
boom van 5 meter hoog fotografeert en hij wordt afgebeeld als 1 cm op
de sensor, dan heb je een vergrotingsfactor van 1 : 5000 (cm) = 0,0002.
Maar als je met een macrolens een voorwerp van 0,5 cm groot
fotografeert en deze wordt als 1 cm op de sensor weergegeven, dan heb
je vergrotingsfactor van 1 : 0,5 = 2.
De scherptediepte is dan veel minder.

Het verstrooiingsschijfje (circle of confusion)
Als je scherp stelt, dan is maar één vlak op de sensor scherp, alles wat er
voor en achter de sensor valt heeft een mate van onscherpte. Hoe verder
van de sensor hoe onscherper het beeld wordt. Het verstrooiingsschijfje
bepaalt hoe de scherptediepte berekend wordt. De vraag is hoe groot dit
schijfje mag zijn wil er nog ‘sprake zijn van enige scherpte. De waarde die
men er aan heeft toegekend is 1/1000 van de beelddiagonaal. Bij
kleinbeeld is dat 43,26 mm. Het verstrooiingsschijfje mag dan niet groter
zijn 0,043 mm. Voor de
zekerheid heeft men de
waarde vastgesteld op
0,03 mm. Dit is de
waarde waarmee men
rekent bij het
berekenen van de
scherptediepte.
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ISO waarde.
Deze laten we in dit verhaal buiten beschouwing.
Voor het berekenen van de scherptediepte bij verschillende afstanden en
diafragma, gaat men uit van de hyperfocale afstand. Deze is voor elk
objectief anders.
De formule voor de berekening van de hyperfocale afstand is:
Hierin is

H = Hyperfocale afstand (in mm)
f = Brandpuntsafstand (in mm)
N= Diafragmagetal
c = verstrooiingsschijfje = 0,03 mm

Noot: bij elk diafragma moet men dus eerst de hyperfocale afstand
berekenen.
Om nu de scherptediepte te bepalen van een objectief bij verschillende
afstanden zijn de volgende formules nodig:
H= Hyperfocale afstand
Kortste afstand vanaf de lens: A= (H x v)/(H + v).
v= Voorwerpsafstand
Langste afstand vanaf de lens: B= (H x v)/(H – v).
Het verschil tussen deze twee (B-A) is de scherptediepte.
Dit is een hele rekenarij, maar gelukkig hebben anderen dat voor ons
gedaan en kunnen we gebruik maken van de DOF tabel (Depth of Field).

Dit hele verhaal hierboven geldt als we met één camera werken
bijvoorbeeld een full-frame.
In het volgende overzicht zien we duidelijk de verschillen in
scherptediepte als we verschillende factoren veranderen zoals:
diafragma, afstand en brandpunt. Bezie de tabel op blz. 7
Deze tabel is ideaal voor het berekenen van de scherptediepte.
Het is een schermafdruk van een tabel die HIER te vinden is en waar zelf
waarden kunnen worden ingevuld.

Maar waarom is er dan toch verschil in scherptediepte als we hetzelfde
objectief gebruiken op een full-frame en daarna op een kleinere sensor
(APS-C en kleiner). We gaan uit van een vast standpunt en vaste afstand
van het onderwerp.
Wat is de boosdoener?
We nemen weer als uitgangspunt de full-frame camera, en stellen deze
vast op een statief (zoals het voorbeeld in het filmpje van Tony Northrop:
zie Youtube Crop Factor: Why you multiply the aperture by the crop factor
when comparing lenses). Je kunt dat filmpje HIER bekijken.

Het objectief?

Nee, optisch verandert er niets aan het
objectief.

Het diafragma?

Nee, ook het diafragma verandert niet van
kwaliteit.

De afstand (tot het
onderwerp)?

Nee, de afstand blijft gelijk.

De vergrotingsfactor?

Nee, afstand en standpunt blijven gelijk.

De cropfactor?

Nee/Ja. De cropfactor is een rekenwaarde,
waar ik op terug kom.

Het verstrooiingsschijfje?

Nee/Ja. Deze waarde is ook een
rekenwaarde, waar ik op terug kom.

We gaan even naar het laatste “Het verstrooiingsschijfje”. In het
voorgaande heb ik aangegeven dat men met de berekening van de
scherptediepte uitgaat van de waarde van het verstrooiingsschijfje.
Deze wordt bepaald door bij kleinbeeld, dus ook bij full-frame, 1/1000 van
de diagonaal van de sensor (vroeger het kleinbeeldnegatief) te nemen.
De waarde heeft men vastgesteld op 0,03 mm.
Logischerwijze zou je dus voor een kleinere sensor ook 1/1000 van de
diagonaal moeten nemen om het gebied te bepalen van de
scherptediepte. Dus voor een APS-C sensor is de diagonaal 27,04
Het verhaal vervolgt na de tabel op blz. 9
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De waarde van het verstrooiingschijfje is dan 1/1000 x 27,04= 0,027mm
Voor de Four Third sensor is dit 21,64 x 1/1000= 0,022mm
Deze waarden wijken niet zoveel af van de waarde van 0,03.
Wat blijkt echter, in de tabel hiernaast zie je dat er voor het
verstrooiingsschijfje heel andere waarden worden gehanteerd (circle of
confusion).
Brandpunt, diafragma en afstand blijven gelijk. Wat verandert zijn de
hyper focale afstand en de diameter van de verstrooiiingsschijfje, en
daarmee ook de scherptediepte.
Hier blijkt men niet met de 1/1000 van de sensor-diagonaal te werken,
maar deze te corrigeren met de cropfactor.
Canon 7D (APS-C sensor)
0,03 : 1,6 = 0,019
Olympus E5 (Four Third sensor)
0,03 : 2 = 0,015
Even alles op een rijtje zetten:
Canon 5D (Full Frame)
verstrooiingsschijfje 0,03 in plaats van 0,043
(zie berekening eerder).
Canon 7D (APS-C)
,,
0,019 in plaats van 0,027
Olympus E5 (Four Third)
,,
0,015 in plaats van 0,022
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Hieronder de opname met een Canon 5D (full frame). Rechtsboven de
uitsnede uit de linker foto, zoals deze gemaakt zou zijn met de 7D (APS C sensor). Daaronder de werkelijke opname met de 7D (standpunt en
afstand zijn hetzelfde).
We zien daaruit dat de scherptediepte in beide foto ’s gelijk is.
We kunnen dus de conclusie trekken, dat als de vergrotingsfactor gelijk is
(standpunt en afstand en diafragma zijn niet verandert) de scherptediepte
niet verandert, als we hetzelfde objectief gebruiken.
Dit zien we eigenlijk ook in de drie foto’s van Tony Northrop op blz. 10.

10

De vergrotingsfactor van de full-frame sensor is: 24 : 500 mm= 0,048
De vergrotingsfactor van de four-third sensor is: 13 : 500 mm= 0,026
Als we nu in de rechter foto dezelfde scherptediepte als in de linker willen
hebben dan kunnen we de cropfactor van de Olympus 2x daar op
toepassen. Als de rechter foto bijvoorbeeld gemaakt is met een F=2,8 dan
moet het diafragma in de linker foto ingesteld worden op 2 x 2,8= 5,6.

De foto’s midden en rechts zijn eigenlijk een uitsnede van foto links.

Tot zover de theorie.
Nu terug naar de in het begin genoemde stellingen. Wat is de waarheid?
1. De scherptediepte verandert niet wanneer je bijvoorbeeld een
objectief van 100 mm plaatst op een full-frame camera en daarna
op een camera met APS-C sensor.
Hier zien we duidelijk wel een verschil in scherptediepte. Maar dat is te
verklaren, doordat de foto links met een ander brandpunt is gemaakt dan
foto rechts. Een langere brandpunt geeft minder scherptediepte (bij zelfde
diafragma) doordat de vergrotingsfactor groter wordt. Laten we even er
van uit gaan dat de lengte van bovenkant hoofd tot borst hoogte 50 cm is.
De Canon sensor heeft een hoogte van 24 mm en die van de Olympus
een hoogte van 13 mm.

De optische eigenschap van een objectief verandert niet door een
kleinere sensor te gebruiken.
Dit is duidelijk aangetoond in de voorbeelden. De scherptediepte is
alleen afhankelijk van het diafragma en de vergrotingfactor (daar valt
ook de afstand tot het onderwerp onder).
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Maar als we naar de DOF tabel kijken, dan zien we dat daar zeker
verschil is in scherptediepte, en zelfs zo dat de scherptediepte bij een
kleinere sensor zelfs kleiner wordt. Dit is in strijd met stelling 2 (Een
kleinere sensor heeft een grotere scherptediepte).
Het verschil in scherptediepte zit hem in het feit dat men de cropfactor
toepast op het verstrooiingsschijfje. Maar of dat juist is, daar zet ik een
groot vraagteken bij. De juistheid kan je alleen aantonen wanneer je dit
in de praktijk met een laboratoriumopstelling gaat toetsen. Maar dan
moet je wel weten of de ingestelde waarden (brandpunt, diafragma)
wel de juiste zijn. Is het brandpunt van100mm werkelijk 100mm, en niet
101 of 99,5. En is het ingestelde diafragma wel b v 5,6 en niet 5,5 of
5,7. Dus hoe groot is de tolerantie.
2. Een kleinere sensor heeft een grotere scherptediepte.
Deze stelling is waar en niet waar!
Het geldt namelijk alleen voor compact camera’s zonder verwisselbaar
objectief. Deze camera’s hebben een kleine sensor. Om toch
voldoende op de sensor te krijgen hebben deze camera ’s een objectief
met een heel korte brandpuntsafstand. Voor bijvoorbeeld de Panasonic
FZ300. Deze is uitgerust met een (zoom) objectief met een
brandpuntsafstand van 4,5 mm – 108 mm.
Beter is om te zeggen: Een compact camera met een kleine sensor
heeft een objectief met een korte brandpuntsafstand, met gevolg dat de
scherptediepte groter wordt. Eigenlijk is dus ook hier de vergrotingsfactor van invloed.
Eindconclusie is:
De scherptediepte is alleen afhankelijk van de vergrotingsfactor en het
diafragma.
Jan Tuinman
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ISO-instellingen in
digitale fotografie
Wat is ISO?
ISO staat voor International Organisation for Standardisation
De ISO-waarde in de fotografie is de instelling waarmee je de
lichtgevoeligheid van de sensor kunt instellen. Dit werkt heel eenvoudig:
hoe hoger het ISO-getal, hoe te hoger de lichtgevoeligheid van de
opnamesensor. En hoe hoger die gevoeligheid, hoe minder licht u nodig
hebt voor de foto. Dit brengt ook een nadeel met zich mee, want dit kan
namelijk ook meer ruis op uw foto veroorzaken.
Welke ISO waarden zijn er?

De ISO-waarden worden
weergegeven in getallen die
uiteenlopen van 100 (soms
50) tot 6400 of zelfs 25.600.
Bent u nieuwsgierig wat de
maximale ISO waarde is van
uw camera, neem dan en
kijkje bij de instellingen.
Voorbeeld ISO-instelling
Wat is ISO en waarom is het belangrijk?
• Wat is de beste ISO-instelling?
• Moet ik altijd de laagste ISO kiezen?

In deze korte tutorial zullen deze vragen beantwoord worden.
Laten we beginnen met een definitie van ISO :
Wat is ISO?
ISO heeft eigenlijk twee definities, afhankelijk van of je het over film of
digitale fotografie hebt:

ISO in traditionele / filmfotografie
Bij traditionele (film) fotografie is ISO (of ASA) een indicatie van hoe
gevoelig een film is voor licht. Bij filmfotografie wordt ISO weergegeven in
cijfers. U hebt ze waarschijnlijk gezien op filmbusjes: 100, 200, 400, 800,
enz.
Hoe lager het getal, hoe lager de gevoeligheid van de film en hoe fijner
de korrel die op uw foto's zal verschijnen.
ISO in digitale fotografie
Bij digitale fotografie is de ISO-waarde een maat voor de gevoeligheid
van de beeldsensor. Daarbij zijn dezelfde principes van toepassing als bij
filmfotografie: Hoe lager het getal, hoe minder gevoelig uw camera is voor
licht en hoe fijner de resulterende korrel.

Hogere cijfers betekenen dat uw sensor gevoeliger is voor licht, waardoor
u uw camera in donkere situaties kunt gebruiken. De prijs die hiervoor
betaald moet worden is meer korreligheid op de foto - hoewel camera's
voortdurend verbeteren. Tegenwoordig kunnen veel camera's hoge ISOinstellingen gebruiken en toch zeer bruikbare beelden geven.
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Er zijn momenten waarop u misschien een hogere ISO wilt kiezen:
• Als u een indoor sportevenement fotografeert waar het licht laag is
en het onderwerp snel beweegt.
• Bij avond- en nachtfotografie
In die situaties kunt u door een hogere ISO te kiezen een kortere
sluitertijd gebruiken om de beweging van het onderwerp te bevriezen.

ISO 100 is een "normale" of "standaard" ISO-waarde op de meeste
camera's. Het geeft je mooie, scherpe foto's (met weinig tot geen ruis of
korrel).
De meeste mensen hebben de neiging om hun digitale camera's in de
automatische modus te laten staan, waar de camera de juiste ISOinstelling selecteert, afhankelijk van de omstandigheden waarin u
fotografeert. De meeste camera's bieden echter ook de mogelijkheid om
uw eigen ISO-waarde te selecteren.

ISO-instellingen en korrel
Het kiezen van hogere ISO-instellingen brengt een nadeel met zich mee:
Hoe hoger de ISO-waarde, hoe meer korrel of ruis er op de foto's
verschijnt.

Wanneer u besluit om een specifieke ISO te kiezen, zult u merken dat dit
van invloed is op de belichting (dus het diafragma en de sluitertijd) die
nodig is voor een goed belichte opname.

Ik zal dit hieronder illustreren met twee afbeeldingen.
De afbeelding aan de linkerkant is gemaakt met ISO 100 en de afbeelding

Bijvoorbeeld:
Als u de ISO-waarde hebt verhoogd van 100 naar 400, zult u merken dat
u kunt fotograferen met kortere sluitertijden en / of kleinere diafragma's.
Vragen die u moet stellen bij het kiezen van ISO
Bij het kiezen van mijn ISO-instelling stel ik mezelf doorgaans de
volgende vier vragen:
1.
Licht - Is het onderwerp goed belicht?
2.
Korrel - Wil ik een korrelige opname of een zonder ruis?
3.
Statief - Gebruik ik een statief ?
4.
Bewegend onderwerp - Is mijn onderwerp bewegend of stilstaand?

aan de rechterkant is gemaakt met ISO 3200. Kunt u het verschil zien?
De hoge ISO foto (rechts) zit vol onaangename ruis, terwijl de lage ISO
foto (links) helemaal schoon is.

Is er veel licht, wil ik weinig korrel, gebruik ik een statief, en/of staat mijn
onderwerp stil, dan zal ik over het algemeen een relatief lage ISO-waarde
gebruiken.
Als het donker is, als ik geen statief heb en/of mijn onderwerp beweegt,
dan zou ik kunnen overwegen om mijn ISO te verhogen. Hierdoor kan ik
met een kortere sluitertijd fotograferen en toch de opname goed
belichten.
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Natuurlijk zal daardoor de korreligheid van de foto ’s toenemen.
Situaties waarin u de ISO mogelijk hoger moet zetten, zijn onder
meer:
• binnensportevenementen, waarbij het onderwerp snel beweegt,
maar weinig licht beschikbaar is;
• concerten met weinig licht en vaak "no-flash" -zones;
• galeries, kerken, en nog veel meer, waar er regels zijn tegen het
gebruik van een flitser en de interieurs vaak niet bijzonder goed
verlicht zijn;
• verjaardagsfeestjes, waar het uitblazen van de kaarsen in een
donkere kamer je een mooie, humeurige foto kan geven die zou
worden verpest door een felle flits. Het verhogen van de ISO kan
helpen bij het vastleggen van de scène.

De ISO-waarde is een belangrijk aspect van digitale fotografie om goed te
begrijpen als u meer controle over uw digitale camera wilt krijgen.
Experimenteer dus met verschillende instellingen en hoe deze de kwaliteit
van uw afbeeldingen beïnvloeden.

Arthur Palache
15

Hoe was het ook alweer?
Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt
voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst heel
onzeker. Dat geldt zeker voor de Landelijke NVBG-dag.
Via nieuwsflitsen en deze evenementen-kalender houden we u
voortdurend op de hoogte.

Evenement

Plaats

Inschrijving Challenge 321 van 15 jan tot 15 mrt 2021
Studiedag AV 2021

16-01-2021

Datum
KLIK

Rijen

afgelast

Digitale vergadering van 10:30 tot 12:30

Thuis

20-02-2021

Landelijke dag Audiovisueel Fotobond

Maartensdijk 20-03-2021

AudioVisueel Voorjaarsfestival

Oosterhout
(Nijmegen)

13-03-2021 of
04-09-2021

Av-Festival van het Westen

Moerkapelle

02-10-2021

Nationale AV-festival / nat. AV-wedstrijd

Bemmel

30-10-2021

AV-Festival van het Noorden

Steenwijk

27-11-2021

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender
opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl

Aanmelden op het besloten deel van
de website van de NVBG.
Het bestuur krijgt regelmatig meldingen van
leden die zich niet kunnen aanmelden op het
besloten deel van de website. In de meeste
gevallen gaf men als gebruiker het
lidmaatschaps-nummer op. Bij
gebruikersnaam dient men echter het bij ons
bekende emailadres in te voeren. Dat is het
emailadres, waar het NVBG-nieuws naar toe wordt gezonden.
Weet u uw wachtwoord niet meer, klik dan op Wachtwoord vergeten
Vul vervolgens het bij ons bekende
emailadres in en klik op “Reset wachtwoord”.
Binnen enkele minuten ontvangt u een nieuw
wachtwoord. Geadviseerd wordt om direct
weer aan te melden met dit wachtwoord en
het vervolgens direct te wijzigen in een gemakkelijker te onthouden
wachtwoord.

Belangrijk bij het aanmelden is dus uw emailadres. Indien uw een nieuw
emailadres gaat gebruiken kunt u dat het beste direct aanpassen in onze
administratie. U dient zich dan nog een keer met het oude emailadres aan
te melden en daarna in menuoptie “Profiel” te kiezen voor “Wijzig profiel”.
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Koninklijk horloge
Ik heb in de vorige aflevering uitgelegd dat ik vroeger veel aan
onderwaterfotografie heb gedaan. Ik was jarenlang voorzitter van een
groep Nederlanders met dezelfde hobby. Zesmaal per jaar hielden we
een bijeenkomst in Utrecht. Sportduikers uit het hele land kwamen daar
dan heen en beleefden er een programma dat veelal begon met een korte
les. Onderwerpen die aan de orde kwamen hadden steeds betrekking op
de fotografie. Dat liep uiteen van de werking van een diafragma tot
scherptediepte en van compositie tot specifieke problemen (en
oplossingen) bij onderwaterfotografie.
Ik werd in die tijd benaderd door iemand uit Jordanië. Daar had men het
besluit genomen om het onderwatertoerisme wat extra aandacht te geven
(en eraan te verdienen). Men had bedacht om een onderwaterfotowedstrijd te organiseren. Een flink aantal Europese landen was
uitgenodigd. Aan ieder land werd gevraagd een ‘nationaal onderwaterfotograaf’ te selecteren. Daarnaast was van ieder land een journalist van
een duiktijdschrift uitgenodigd. De gedachte was dat als die journalist er
in zijn blad over zou schrijven, het toerisme vanzelf op gang zou komen.
Op zich niet zo’n vreemde gedachte.
Bovendien werden van enkele landen ook mensen uitgenodigd die als
jurylid konden dienen. En voor Nederland is mij die eer te beurt gevallen.
De hele organisatie was in handen gegeven van een Belgische
duikfederatie en daar onderhield ik nauwe contacten mee omdat ik voor
die organisatie ook al eens per jaar als jurylid fungeerde.

Zodoende zijn we met een man of veertig in Jordanië terecht gekomen.
De zaak was daar uitstekend georganiseerd. We werden in een deftig
hotel ondergebracht. De eerste dag was een dag van ‘proefduiken’. Alle
deelnemers konden de onderwateromgeving verkennen en iedereen kon
te water, de fotografen, de journalisten en ook de juryleden. Die avond

werd het gehele gezelschap vergast op een zeer
royaal diner. De journalisten kregen een gouden
balpen cadeau, ze moesten immers schrijven. Alle
anderen, dus deelnemers en juryleden, kregen een
gouden horloge met inscriptie. Want de tijd zou een
belangrijke rol spelen.
De tweede dag was de wedstrijddag. Mijn taak was om precies te noteren
hoe laat de mij toegewezen deelnemers te water gingen en hoe laat ze er
weer uit kwamen. Want om het eerlijk te houden zou voor iedereen de
werkelijke duiktijd precies gelijk moeten zijn. Korter mocht, maar als je
langer onder water bleef werd dat genoteerd en werd later een evenredig
deel van de filmrol afgeknipt…
Tijdens de wedstrijddag werden er twee duiken gemaakt, een voor de
lunch en een erna. De juryleden verzamelden de filmrollen (allemaal dia materiaal), die ter ontwikkeling naar de hoofdstad Amman gebracht
werden. Ze werden in de nacht ontwikkeld en waren de andere dag
beschikbaar.
Die dag konden de deelnemers hun filmrollen in ontvangst nemen en hun
beelden selecteren en inleveren. Daarmee kon de jury aan de slag. Dat
was nog best lastig met zo veel nationaliteiten. Engels werd de voertaal
en we hebben er met zes man toch een hele dag over gedaan om de
winnaar te bepalen. De dag werd afgesloten met een deftig diner en de
prijsuitreiking.

Op de laatste dag werd het hele gezelschap de keuze gegeven om ofwel
met een boot de Golf van Akaba op te varen en twee duiken te maken of
met een bus naar Petra te gaan. Ik heb gekozen voor het duiken en twee
geweldig mooie duiken gemaakt. En dat alles op kosten van Koning
Hoessein, wiens horloge ik deze week in een laatje tegenkwam.
Het is een van de weinige keren geweest dat vrijwilligerswerk iets
tastbaars en waardevols heeft opgeleverd.
Arthur Palache
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