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Voorwoord

De Nikon D7ooo, geïntroduceerd in zoro, was een soort compromis. Het
was zowel een opvolger van de D3oo(s) als van de D9o. De D9o was de
beste amateurcamera in het kleiner beeldformaat DX, de D3oos was de
enige professionele camera in dat segment.
De DTooo was beter in veel, maar niet in alle aspecten dan de D3oos. De
DTroo heeft weeï meer te bieden, zodat er voor de koper die op zoek is
naar een opvolger van de D3oo nog maar weinig te wensen over blijft.
De DTroo heeft een professioneel scherpstelsysteem, dat identiek is aan
dat van de topmodellen DBoo enD4,biedt zeven beelden per seconde (wel
met de r.3x uitsnede), heeft twee keer zoveelmegapixels, minder ruis and
zelfs de mogelijkheid om de OK-knop te gebruiken om snel in re zoomen
op het punt waarop je scherpgesteld hebt. (Die laatste mogelijkheid is
overigens mede tot stand gekomen op verzoek van ondergetekende.)
Net zoals de D3oo en DTooo is hijweerbestendig (al is dat geen garantie)
heeft een camerabody van een magnesium legering en een AF-motor voor
oudere AF-objectieven. Het enige wat de camera mist in vergelijking met
de D3oo(s) is een grotere buffer (zie ook hoofdstuk xx.) U kunt er dus
minder opnamen kort achter elkaar mee maken en ook iets minder snel
dan met de D3oo(s).

Soms is minder meer. De DTtoo heeft geen optical low pass frlter. Dat
filter heeft tot doel uirerst kleine ongerechtigheden in opnames te vermij-
den (moiré).

De Nikon DSooE was de eerste Nikon-camera zonder zo'n filter en bij
de introductie van die camera waren er heel veel mensen die er tegen
waarschuweden. Ik hoorde niet bij die mensen, sterker nog, ik heb na
een korte test een vân de eerste DSooE's gekocht. In de praktijk komen
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we die ongerechtigheden eigenlijk nooit meer tegen met camera's met

zoveelmegapixels als de D7roo, ook al omdat de verwerking van de

beeldsignalen zoveel beter is geworden. Het gevolg van dit ontbreken van

het filter, is dat de camera scherpere beelden maakt, Niet alleen in mijn
eigen tests, maar ook in die van anderen blijkt dat de camera de scherpste

z4megapixel-camera op de markt is. De scherpte is overigens van een

bijzonder soort: de camera laat vooral meer contras t zien op kleine details,

een soort scherpte dus, die ook al bij niet al te grote afdrukken zichtbaar

is.

Om u een idee te geven van de scherpte van de camerai de vroeger veel

geroemde Hasselblad was zelfs met 1oo ISO -films een stuk minder

scherp. Daarbij heeft de DTou bij die gevoeligheid ook veel minder ruis.

Voor wie al dit soort technische opmerkingen niets zeggen: de DTroo kent
ook allerlei scene-instellingen, die het fotograferen voor beginners ook

heel gemakkelijk maken en daarnaast uiteraard de groene Auto'-stand en

de stand geen flits.
Natuurlijk is het een beetje zonde de camera zo te gebruiken. Wanneer u

dit boek doorleest, zulT. u zien dat het helemaal niet zo moeilijk is om veel,

zo niet alles, uit de camera te halen wat erin zit.

Ik wens u daar heel veel plezier bij.

Dré de Man

P.S. Op een enkele foto die door Nikon is beschikbaar gesteld na,zijn
alle foto's in dit boek door mij, met Nikon-camera's en Nikon-objctieven

gemaakt. Uiteraard is niet bij alle foto's een DTroo gebruikt, Soms wel,

maar andere foto's zijn gemaakt met eerdere DX-modellen en weer andere

met de D7oo, D3s en DBooE. De opnamegegevens van foto's gemaakt met

de laatste drie camera's (die een ander opnameformaat hebben) zijnterug-
gerekend naar de D7roo. Dat geldt zowel voor de brandpuntsaßtand als

voor het diafragma. Wanneer u dus een opname zou maken met uw DTtoo

met de vermelde opnamegegevens, zou die er net zo uifzien als de opname

in dit boek. Soms ziet u als teken van de terugrekening een tilde (-) voor

de opnamegegevens staan.
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Nikon behoort tot de weinige merknamen in de fotografie die een

legende zijn. Het bedrijf is in r9r7 ontstaan uit een fusie van de twee
grootste optische bedrijven en een overname van een derde. ln r918

begon men onderzoek te doen naar de fabricage van optisch glas en in

het verlengde daarvan werd een achttal Duitse ingenieurs uitgenodigd

naarJapan te komen om hetJapanse kennisniveau te verhogen.

In 1934 wist Nikon een standaardobjectief te produceren dat kon concur-

reren met de beste Duitse objectieven. Canon, dat toen geen objectieven

maarwel camera's produceerde, besloot zqnmeetzoekercamera's uit te
rusten met Nikon-objectieven. De samenwerking stopte in 1948, toen

Nikon metziin eerste camera op de markt kwam. Nikon bleef zich meten

met de beste Duitse objectieven en wist - onder andere door het gebruik

van betere coatings - uiteindelijk scherpere en contrastrijkere objectieven

te maken danLeitz en Zeiss. De Nikon-objectieven uit die tijd blijken

- anders dan vele Duitse objectieven - ook nu nog aan hoge eisen te

voldoen. De faam van de Nikon-objec-

tieven bleefvoorlopig echter beperkt tot

Japan.

Pas nadat een aantal fotografen van

het beroemdeblad Life met de Nikon-
producten ging werken, en vooral door

een publicatie in de NewYorkTimesin
r95o, veranderde de situatie. Vanafdat
moment werd ook buiten Japan duide-

Nikon 1 (1948),

de eerste Nikon-

camera, nog

met het formaat

24x32mml
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Þ Een van de

legendarische

meetzoeker-

objectieven.

Het ontwerp

van Wakimoto

verschilt duidelijk

van de Biogon en

was indert'rjd de

lichtsterkste 2'l mm

ter wereld.

De Nikon F uit

1959 was de eerste

spiegelreflexcamera

van Nikon. De

camera had dezelfde

lensvatting die

Nikon ook nu nog

gebruikt. Op deze

foto ziet u de F met

het Ft-prisma, nog

met een niet door

de lens metende

lichtmeterl

lijk dat Nikon-objectieven
superieur waren aan de

Duitse objectieven. Toen

de Nikon-camera's ook nog
eens de enige waren die

bleven functioneren tij dens

de Korea-oorlog, was de

faam van Nikon voorgoed

gevestigd. De redactie van
Life v erplichtte alle foto gra-

fen voortaan met Nikon-
apparatuur te werken.

Nikon F

In 1959 kwam Nikon op de

markt met de eerste spiegel-

reflexcamera, de Nikon F.

Voor deze camera werd ook
een speciale aansluiting
voor de objectieven ontwikkeld, de Nikon F-bajonet. Deze was zijn tijd
zo ver vooruit dat hij ook nu nog gebruikt wordr. Alle Nikon-objectieven
van 1959 zijn dus nog steeds bruikbaar, zijhet dat met de meeste oudere
objectieven handmatig scherpgesteld moet worden.

Nikon wist op het gebied van optische ontwikkelingen de concuïrenten
ook voor te blijven. Tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw was

i kon
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Nikon hét merk voor professionele

fotografen.

Traag

Maar zoals het zo vaak gaat met

giganten, kwam er een moment waarop

het bedrijfte traag reageerde op de

marktontwikkelingen. In r9B5 veffaste

Minolta vriend en vijand met een geheel

nieuwe serie camera's en objectieven,

die gebruikmaakten van autofocus. Tot
dan toe werd autofocus vrijwel alleen

toegepast in kleine amateurcamera's

(uitzondering: Nikon F3AF en de Pentax ME F, beide uit r98r.) Zowel
Canon als Nikon had niet meteen een antwoord op het Minolta-offensief.

Canonwas met dat antwoord echter een stuk sneller dan Nikon. De

EOS-serie - met een nieuwe lensvatting waardoor oudere objectieven in
één klap onbruikbaar werden - was door de objectieven met ingebouwde

scherpstelmotoren op het gebied van autofocus de concurrentie een stuk
vooruit. Met de komst van de EOS-r (1989) lukte het Canon dan ook

- geholpen door een hoop marketinglawaai - binnen korte tijd Nikon
van de eerste plaats te verdringen bij sportfotografen. Langzaammaar
zeker introduceerde Nikon wel objectieven met scherpstelmotor, maar

pas in 1994 waren vrijwel alle professionele lange teleobjectieven van

ingebouwde motoren voorzien. Nikon had echter ook te kampen met

de wet van de remmende voorsprong, in de vorm van het conservatisme

van de gebruikers én met de enorme aantallen oudere objectieven die bij
professionals in gebruik waren.

Het digitale tijdperk gaf Nikon nieuwe

kansen om de strijd met Canon om de

professionele fotograafaan te gaan. Het
werd een zeer spannende strijd die het

tempo van de technologische vernieu-

wingen flink opvoerde. Op professioneel

gebied kon Nikon aanvankelijk Canon

aftroeven met de Dr. Latere professionele

Canons wisten Nikon echter weer in te
halen dankzij de CMOS-technologie. Met
de komst van de D3 slaagde Nikon erin een

ffi
EF4l !::
ffi

!¡'1

i:

De Nikon F2 staat

symbool voor de

glorietijd van Nikon
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professionele camera te produceren die werkelijk op alle gebieden beter
was dan het vergelijkbare Canon-model, de EOS-rD MkIII.

Ook bij de digitale amateur- en semiprofessionele camera's zien we een
felle concurrentiestrijd. Op deze snel groeiende markt had Canon aanvan-
kelijk een voorsprong, maar met de komst van Dzoo sloeg het klimaat
duidelijk om in het voordeel van Nikon. Vrijwel alle fototijdschriften en
recensenten zagen in deze camera de absolute top in zijn marktsegment.
De daaropvolgende modellen D8o, D4o(x) en D3oo werden eveneens een
zeer groot succes. Het marktaandeel van Canon slonk, dat van Nikon
groeide en sindsdien hebben beide partijen ieder een derde van de markt,
met Sony als een nietzo goede derde.

Net als zijn voorgangers biedt de DTroo voor een uiterst aantrekkelijke
prijs alles wat u nodig hebt om uitstekende foro's te maken. Bij dat alles
blijft het een echte Nikon: een camera die de erfenis in zich draagt van een
merk dat vele decennia de allerbeste foto's heeft gemaakt. Als u wil, kunt u
die met de DTroo ook maken, leest u maar verder.
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Alle afbeeldingen

in dit hoofdstuk

zijn afkomstig van

Nikon.
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U herinnert het zich vast niet, maar uw eerste stappen waren niet
gemakkelijk. Waarschijnlijk hebt u de eerste stappen op het gebied van

fotografie echter al jaren geleden gezet. Misschien hebt u zelfs al een

tijdje met de DTroo gewerkt. Of u nu ervaring hebt met deze of andere
camera's of niet, ik zou u willen aanraden dit hoofdstuk te lezen. Er

staan voor iedereen nieuwe dingen in, al was het maar de precieze
benaming van de knoppen.

Anatomie
Wanneer u de camera net uit de doos gehaald hebt, zult uwaarschijnlijk
een aantal knoppen zien waarvan u niet meteen weet waartoe ze dienen.

Ook wanneer u dat welweet, kan het geen kwaad ze even te benoemen,

zodat we in de rest van het boek weten waarover we het hebben.

Ontspa nknop en omgeving
Wanneer u van boven op de camera kijkt, ziet u rechts de ontspanknop
en omgeving. Wanneer u de camera met uw rechterhandvastpakt, zit uw
hand om de handgreep heen. Uw wijsving er zit daarmee meteen in de

juiste positie om de camera in- en uit te schakelen, op de ontspanknop te

drukken en om de belichtingscompensatieknop (rechts) en de knop voor

de keuze van de lichtmeetmethode (links) te bedienen. Uw duim kan nu

de primaire instelschijf bedienen, oftewel het wiel waarmee u instellingen
als sluitertijd, diafragma en dergelijke kunt doen. Na enige oefening kunt
u al deze knoppen 'blind' bedienen, dat wil zeggeî terwijl u door de zoeker

kijkr.
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1. Ontspanknop

2. Vergrendeling ontspanknop

3. Belichtingscorrectieknop

4, Lichtmeetknop

5. Keuzeknopontspanknop

6. Standknop

7, Ontgrendeling keuzeknop

ontspanknop

B. Primaire (achterste) instelschijf
9. Secundaire (voorste) instelschijf
1 0. AE-L/AF-L-knop

11. Multiselector

12. OK-knop

1 3. Zoekeropening (oculair)

14. Monitor
1 5. Livebeeld-selectieknop fi lm/foto
16. Livebeeldknop

I 7. I nfraroodontvanger

1 B. Objectiefontgrendelknop

1 9. lndexmarkering objectief
20. Objectiefuatting

21, Diafragmasimulator

22. Selectieknop scherpstelstand
(AFlM-knop)

23. AF-standknop

24. AF-hulplicht
25, Afdekking SD(HC)-kaart

26. Flitsschoen

27. Weergaveknop

28, Wisknop

29. Menuknop

30. WB-knop (ook wisvergrendeling en

help)

31. Qual- en inzoomknop

32. lSO, min¡aturen- en uitzoomknop

33. i-knop

34. Fn-knop

35. Voorbeeldknop scherptediepte

36. Flits(correctieJknop

37. Microfoons

38. Luidspreker

39. Sensorvlakmarkering (Filmvlak-

markering)

40. BKT-knop (bracketingknop)

41 . Afdekking aansluitingen

42. lnfoknop

43. Aandrijfas scherpstelling oudere
objectieven

44. Lcd-scherm (display)

45. Objectiefcontacten

46. Spiegel

47. Dioptrieregelaar

48. Sch rijflleesindicatie geheugenkaart

49. Vergrendeli ng multiselector
50. Filmopnameknop

(Naar een afbeelding van Nikon)
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De standknop
Helemaal links ziet u de knop waarmee u de opnamestanden (program-

mastanden) kiest. Nikon noemt dit in het Nederlands de standknop en

in het Engels de mode diaL Wij noemen hem in dit boek ook soms de

programmakeuzeknop, want zo heett€ deze knop in het verleden.

Keuze knop ontspa nsta nd
Om de standknop heen zit de ring die de instellingvoor de ontspanstand
bepaalt. Dit is een vooruitgang ten opzichte van de voorgangers van de

D7too. Het is nu net als bij de professionele modellen mogelijk om heel
snel de instellingen voor de ontspanstand te kiezen. Die instellingen zijn:
t Enkelbeeld (S): normale onrspanstand. Na indrukkenvan de ontspan-

ner maakt de camera één foto.
t Continulage snelheid (CL): de camera maakt bij ingedrukre ontspan-

knop een serie opnamen. De snelheid ervan is in het menu Persoon-
lijke instellingen in te stellen (r tot 5 beelden per seconde).

t Continu hoge snelheíd (CH): als continu lage snelheid, maar nu met
maximale snelheid. Het aantal opnamen per seconde bedraagt nu
zes, met een snelle kaart en jpeg kunnen zelfs tot honderd opnamen
achter elkaar gemaakt worden.

t Zelfontspanner.behoeft geen uitleg. In het Setupmenu kunr u
trouwens de tijd die er verstrijkt nadat u afdrukt en voordat de camera

een foto maakt, nog instellen tussen 2 en 20 seconden.

Oculair
Naast de opening van de reflexzoeker zit een kleine knop die dient om de scherpte van het
beeld aan te passen aan uw ogen (dioptriecorrectie). U kunt deze instellen terwijl u door de

zoeker kijkt naar een goed scherpgesteld beeld. U draait dan aan het knopje totdat u het beeld
scherp ziet zonder uw ogen in te spannen.

Het is ook mogelijk u te richten op de scherpte van de aanduiding van de scherpstelvelden en

de getallen in de zoeker. ln dat geval kunt u het beste zonder objectief, dus naar een onscherp
beeld, door de zoeker kijken.

Er is echterwel een klein verschil tussen de optimale scherpte van het beeld en van de

aanduidingen, dus u moet even onderzoeken wat voor uw ogen het prettigst is. Voor bijzien-
den is meestal de instelling uitgaande van het scherpgestelde beeld het aangenaamst.

Nikon waarschuwt in de gebruiksaanwijzing dat u uw vinger of nagel tijdens het instellen niet
in uw oog moet steken. lk zou eerlijk gezegd niet weten hoe u dat zou moeten doen, maar
kan u ook niet aanbevelen het uit te proberen.

16



r Q: staat voor quiet, dus stil. De camera is nu net iets minder snel, maar
wel een stuk rustiger. Bijzonderh eid zo lang u na het maken van de

opname de ontspanknop ingedrukt houdt, klapt de spiegel niet naar
beneden. Omdat juist het terugklappen van de spiegel veel lawaai
maakt, kunt u op deze manier dat moment even uitstellen totdat het
wat minder opvalt.

s Mup: staat voor mirror up, de spiegel klapt omhoog, bij de tweede
druk op de ontspannerwordt pas een opname gemaakt. (Wacht u
dertig seconden met afdrukken, dan wordt overigens ook een opname

gemaakt).

r Gebruikt u de optionele afstandsbediening ML-L3, dan werkt de

keuzeknop opnamestand niet. In het opnamemenu (zie hoofdstuk to)
kunt u in het onderdeel afstandsbedieningsstand vier opties kiezen:
direct op aßtand, vertraagd op afstand (z seconden na het afdrukken),
spiegel omhoog op afstand en uit, de afstandsbedieningwerkt niet.

Lcd-scherm
Kijkt u naar de achterkant van de camera , dan ziet u midden op de

achterkant het lcd-scherm. Wanneer u een compactcamerâ gewend bent,

dan zult u verwachten dat dit scherm ook de zoeker is. Het scherm kán
inderdaad als zoeker fungeren, maar dat is meer bedoeld voor uitzonde-
ringssituaties; meer daarover hierna. De eigenlijke zoeker zitminof meer

verstopt in de camera. Om deze te gebruiken moet u de camera aan uw
oog nemen en door het kleine vierkante glaasje boven het grote scherm
kijken, het oculair.

Livebeeld en video
Wanneer u de LV-knop indrukt (LV = Livebeeld, rechts naast het scherm),

zalhet scherm als zoeker gaan fungeren. Drukt u daarna met de knop op

de filmstand ook nog eens op de rode video-opnameknop, dan begint de

camera video-opnamen te maken. Weer een keer op de knop drukken en

de opname stopt \Meer. Meer hierover in hoofdstuk to.
Livebeeld is - anders dan bij een compactcamera - een extra mogelijkheid
en niet bedoeld als standaardzoeker.Vergeleken met de gewone reflexzoe-

ker heeft Livebeeld voordelen en nadelen.

Voordelen Livebeeld:

1. U bent veel vrijer in de keuze van uw standpunt; zelfs wanneer u de

camera boven uw hoofd ofop buikhoogte houdt kunt u het zoeker-

beeld nogvrij goed zien.

2. U kunt bij het handmatig scherpstellen heel ver inzoomen op het
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Beperkingen serieopnamen met hoge snelheid en bufferruimte
r Anders dan bij bijvoorbeeld de D3oos kunt u het maximale aantal beelden per seconde

niet verhogen met de voor de DTroo geschikte batterijhouder (de MB-Dtr).
r Langere sluitertijden dan ca. r./rz5 seconde verlagen de snelheid.
r Het maximaal aantal serieopnamen bedraagt roo. (ln het menu Persoonlijke instellingen

kunt u ook een kleiner aantal instellen.)
I De camera beschikt over een snel geheugen, de zogenaamde buffer. Zo gauw deze vol is,

neemt het aantal beelden per seconde af. Het aantal opnamen per seconden is nu afhan-
kelijkvan de snelheid van de gebruikte kaart. Drukt u de ontspanknop half in, dan ziet u

het aantal opnamen dat naar schatting nog in de buffer past.

r De instellingen voor opnameformaat en opnamekwaliteit zijn van grote invloed op het
aantal beelden dat in de buffer past. Zie hiervoorookverderop in dit hoofdstuk.

r Volgens de gebruiksaanwijzing wordt de bufferruimte verkleind wanneer u ruisonderdruk-

king lange sluitertijden instelt. Dit is echter alleen het geval bij echt lange sluitertijden. De

aanduiding van de bufferruimte in de zoeker klopt om die reden niet altijd.

beeld, zodat u de scherpte bijna op pixelniveau kunt controleren.

3. Fotograferen staat wat minder intimiderend. Met enige oefening kan
soms ongemerkt worden gefotografeerd.

4. U kunt met meerdere mensen tegelijk naar het zoekerbeeld kijken.

Nadelen Livebeeld:

1. Automatische scherpstelling gaatlangzamer.
2. De camera verbruikt veel meer stroom.

3. Livebeeld bevordert het kiezenvan een iets te laag camerastandpunt,
omdat lager vasthouden comfortabeler is. Een lager standpunt levert
echter vaak lelijke beelden op, denk hierbij aan onderkinnen. Mensen
zijn vanuit een iets hoger standpunt bekeken meestal juist mooier.
Wanneer u de camera op ooghoogte houdt, levert dat - wanneer u van
gemiddelde lengte bent! -vaak het meesr natuurlijke beeld op.

4. De camera rustig vasthouden is moeilijker, wat kan lijden tot slordige
beelduitsneden en bewogen opnamen.

Kortom, wilt u snel en veel opnamen maken, dan is het zaak omgewoon
door de reflexzoeker te kijken. In sommige situaties kan Livebeeld echter
een uitkomst zijn.

Drukt u in Livebeeld op de Info-knop, dan krijgt u eerst rasterlijnen te
zien enbij nog een keer drukken extra opname-informatie.
Drukt u buiten Livebeeld om op de Info-knop dan krijgt u eerst alle infor-
matie over onder meer sluitertijd en diafragma te zien. Bij een tweede keer
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Wanneer u op de info-knop drukt, verandert Livebeeld zijn verschijningsvorm

drukken kunt u een aantal instellingen ookwijzigen. (Meer hierover in
hoofdstuk ro.)

Aan de riem
Wat u ook allemaal wilt doen met uw nieuwe DTtoo,begin in ieder geval

met het bevestigen van de riem aan de camera. Zonder riem zù. de camera

vroeg of laat vallen en hoewel hij daardoor niet meteen stuk hoeft te gaan,

is het zeker niet goed voor een camera. Hij kan bijvoorbeeld een beetje

ontzetraken, waardoor de scherpte niet meer optimaal is. Belangrijk is dat

u de riem door de dubbele geleider doet en niet (alleen) door de enkelvou-

dige (zie foto).

U¡t
Het is een goede gewoonte om vóór het verwisselen van een objectief de camera uit te
schakelen. Nikon adviseert dit ook in de gebruiksaanwijzing: de camera zou wanneer hij

ingeschakeld zou blijven onder meer kunnen crashen. Ook is het mogelijk dat in zo'n geval de

sensor door statische elektriciteit stof aantrekt. Mocht u echter af en toe vergeten de camera

uitte zetten, dan hoeft u zich daar niet meteen zorgen overte maken. Bij hetverwisselen

van geheugenkaarten is hetdeste belangrijkerdat u de camera uitschakelten moet u er

bovendien op letten dat het groene lichtje op de camera naast het deurtje van het kaartje uit

is. Zolang dit aan is, schrijft de camera data (foto's) naar het kaartje en wanneer u dat proces

onderbreekt door de kaart eruit te nemen, loopt u het risico één of meer, of zelfs alle foto's te

verliezen door datacorruptie. (Tip: repareren met dataretrieval-software, zoals meegeleverd

met de snellere SanDisk-kaarten.)
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Bevestigen objectief
Als de riem vastzit,zult u een objectief op uw camera moeten plaatsen.
In het algem een zijn mensen er nogal huiverig voor om objectieven te
verwisselen, vandaar ook de populariteit van objectieven met een zeer

groot zoombereik. Ik zou u echter juist willen aanraden objectieven vaak
te verwisselen, zodat u er enige handigheid in krijgt. Bent u bang dat er
stof in de camera komt? Bij de DTroo is dat risico erg gering. Mocht het
ooit gebeuren, dan is dat nog niet zo erg. (Zie ook hoofdstuk ro.)

Objectief monteren en verwisselen
Zorg ervoor dat u de camera goed vasthoudt. Dat gaat het beste door met
uw linkerhand de korte kant van de camera (met het naamplaatje) te
omklemmen, met de middelvinger op de ontgrendelknop, en de camera
met de andere kant tegen uw buik aan te drukken. U hebt nu uw rechter-
hand vrij om het objectief of het dopje van de camera af re nemen. De
ontgrendelknop moet u eerst indrukken om het objectiefvan de camera te

halen.

Zo houdt u de camera goed vast bij het

verwisselen van objectieven.

De ontgrendelknop.

Een onhandige en gevaarlijke manier om de

camera vast te houden bij het verwisselen van

objectieven.

Let op: druk de ontgrendelknop niet in bij het op de camera zetten van
het objectief, want de kans is groot dat u het net iets te ver doordraait.
De elektrische contactpuntjes van het objectief maken dan geen contact
met de camera, waardoor de camera niet scherpstelt, terwijl u verder
geen enkele foutmelding krijgt. Een millimeter de andere kant opdraaien
verhelpt dit probleem. Wanneer u een lens op de camera zet,moet een
pinnetje in een uitsparingvan de lens klikken en dat gaat een stuk gemak-
kelijker wanneer u de knop niet gebruikt. (Zorgt u er ook voor dat u de

Micro Nikkor 200/4
lF 1/5OOsf22
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Plaats het midden van het objectief op de witte punt, draai de lens naar links

totdat het klikt, en klaar!

ontgrendelknop niet ongewilcl indrukt tijdens het foto#aferen, want dan
werkt de camera niet goed.)

Ook is het slim om de camera bij het wisselen van het objectief niet mer
de opening naar boven gericht vast te houden zodat er minder snel stof in
kan komen.

Micro Nikkor 55/2.8 1/9OOs f 22
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Opgepast!
De DTroo biedt lichtmeting met oudere objectieven, maar is ook iets

kieskeuriger dan een D4o, D6o, D3ooo, D3roo of D5ooo. Objectieven van

vó& ry76 die sinclsdien niet Ai-aangepast zijn, mogen niet op de DTroo

genonteerd worclen. (Dat zijn er overigens niet veel, zie daarvoor de foto's

hierna.) Verder zijn een paat zeer speciale oude objectievenwaarvan delen

heel ver buiten de lensvatting uitsteken ook niet bruikbaar in combinatie
met cle DTtoo - overigens met geen enkele cligitale Nikon-reflexcamera.
De DTroo kan in cle praktijk echter bijna alle Nikon-objectieven vanaf
1959 gebruiken en alle objectieven vanaf tg76. Autofocus functioneert ook
met oudere AF-objectieven zonder ingebouwde AF-motor. Lichtmeting
werkt ook met oude objectieven voor handmatige scherpstelling; dat is

een grote vooruitgang ten opzichte van eerdere modellen als de D9o, DBo

of D7o.

Micro Nikkor 200/4lF
1 /25Osf 32

9

Het objectief linksboven heeft een zwarte (diafragma)ring die rondom uitsteekt

buiten de verchroomde objectiefuatting. Het is van vóór 1967 en niet aangepast. Het

past gewoon nìet of alleen met geweld op de D7100 en kan niet gebruikt worden,

tenzìj het aangepast wordt. Het objectief ernaast (een Ai-objectief) verschilt van het

oudere objectief doordat de zwarte (dìafragma-)ring bìjna overal veel dunner is. Een

Ai-omgebouwd objectief zou erwat dat betreft hetzelfde uitzien. Op de onderste

afbeeldingen staat links een ouder AF-objectief. De D71 00 kan er automatisch

mee scherpstellen, lichtmeten en automatisch belichten. Het objectief dáárnaast is

een modern AF-S-objectief met ingebouwde scherpstelmotor. Het werkt eveneens

samen met alle camerafuncties en de scherpstelling is vrijwel geluidloos.

ì1. lì 8 5.ó 4 2.{r .
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(Wanneer u in het Setupmenu de gegevens van het objectief invoert,
worden deze ook in de zoeker en bij de opnamegegevens weergegeven. Op
de foto's op de pagina hiervoor ziet uvierverschillende generaties objec-
tieven.

Geheugen
Het is nu tijd om een geheugenkaartje in de camera te plaatsen.
Bij het kaartformaat van de DTroo (SD) is het vrijwel onmoge-
lijk het kaartje doorverkeerd gebruik te beschadigen. Voor alle

duidelijkheid staat op het deurtje \Mel een rekening die laat zien
hoe de kaart in de camera gestopt moet worden.

Bij het eerste gebruik van een kaart is het vaak noodzakelijk,
maar in ieder geval altijd aan te raden, om de kaart te format-
teren. Voor zover de camera dat niet zelfvoorstelt, doet u dat
door in het Setupmenuformatteer geh, kaattekiezen. U krijgt
een waarschuwing dat alles wat al op de kaart stond nu gewist
zal worden, maar daar hoeft u bij een nieuwe kaart niet bang
voof te zijn.
De DTroo ondersteunt overigens SD-, SDHC- en SDXC-
kaarten. SD is de oudste norm en SDXC de nieuwste. Hoe nieuwer de

norm, des te groter de capaciteit en in principe ook de snelheid. Wanneer
u bij de kaart een kaartlezer koopt (heel handig), let er dan op dat hij de

juiste SD-uitvoering ondersteunt.

Nu we het toch over geheugenkaarten hebben: bezuinigt u vooral niet op
de aankoop van opslagmedia. Niets is zo vervelend als in de hitte van het
gevecht te merken dat de camera niet meer verder wil omdat de kaart vol
is. Zeker bij RAW (zie hoofdstuk n) is een kaarr van z of zelfs + gigabytes
(GB) al snel vol. Kiest u dus liever 16 GB of meer. Persoonlijk heb ik liever
één grote kaart dan twee kleine, want het risico van het verlies van een

kaart is bij twee kaarten veel groter dan het risico van dataverlies door
gebrekkig functioneren van één kaart. Juist bij de kleine kaartjes van de

DTtoo is het risico van verlies verre van denkbeeldig. Bergt u ze dus goed
op!

Kwaliteitskaarten blijken in de praktijk zelfs navliegtuigongelukken en

verblijf in de wasmachine onvernietigbaar (vat u dit echter niet op als een

gebruiksadvies of garantie). Bij goed gebruik (iedere keer in de camera

formatteren) zijn uw data gewoon heel erg veilig. Ik ben niet zo dol op no
name-kaaften: de producent ervan heeft immers ook geen goede naam die

hij kan verliezen. Bovendien is er vaak een duidelijk verschil in snelheid
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De multiselector

van de D71 00 heeft

in het midden een

aparte OK-knop

(Micro-Nikkor 200/4 lF

1/25Osf16)

met kwaliteitskaarten. De gebruiksaanwijzing van de camera noemt
kaarten van Sandisk, Panasonic, Toshiba en Lexar. Ook Kingston produ-
ceert echter kwaliteitskaarten die goed met de DTroo samenwerken en
waarschijnlijk nog andere merken, die heb ik echter niet getest.

Batterij
Een punt van aandacht bij batterijen is het opladen: wanneer u de camera
uitpakt is het batterijtje waarschijnlijk al een beetje opgeladen, maar
het is beter het helemaal op te laden voor gebruik. Overigens is het niet
nodig dat de batterij helemaal leeg is voor u haar oplaadt. Het is voor
de levensduur zelfs beter als u de batterij oplaadtwanneer deze bijvoor-
beeld halfleeg is. De D7rco geeft - anders dan vele andere camera's - de

ladingstoestand van de batterij heel precies aan (in het Setupmenu en op
het lcd-scherm achterop de camera). Deze aanduiding werkt overigens pas
echt goed nadat u de batterij een keer vrijwel leeg gemaakt hebt. Daarvóór
is de aanduiding te pessimistisch.

Een paar belangrijke instellingen
Uw camera wordt geleverd met een paar instellingen \Maarvan Nikon
aangenomen heeft dat die voor de meeste gebruikers in het begin het
handigst zijn. Naarmate u uw camera beter leert kennen, zult u meer en
meer van die instellingen willen veranderen. In hoofdstuk to leest u hier
meer over.

Hier beschrijf ik echter al een paar instellingen die u beter meteen kunt
veranderen. De menu's werken via een keuzeknop die vier kanten op kan:
de multiselector (zie afbeelding). Hoe verder naar rechts, hoe gedetail-
leerder de menupagina's. Als er meer mogelijkhedenzijn,kunt u ook
naar boven of naar beneden bewegen. Zovindt u een reeks min of meer
gelijkwaardige keuzemogelijkheden. Uiteindelijk maakr u een keuze door
de knop helemaal naar rechts te drukken en op de knop OKin het midden
van de multiselector te drukken.

Tøal & døtum
Wanneer u uw camera voor de eerste keer aarrzet, zal meteen het
Taalmenu verschijnen. Dit is heel handig. Drukt u het pijltje een keer
naar rechts, danziet u van boven naar beneden meerdere talen. Klikt u
de multiselector nu naar beneden, net zo lang totdat u bij de taal van uw
keuze uitkomt. Hebt u de taalkeuze gemaakt, dan komr vanzelf de tijds-
aanduiding. Deze werkt op dezelfde manier: met pijltjes naar boven en

beneden. U mag zelfs op een wereldkaart een tijdzone kiezen (ook heel
handig wanneer u in een andere tijdzone op vakantie bentl). De keuze
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voor zomer- ofwintertijd is ookverstandig, maar de camera

schakelt anders dan een computer niet vanzelfover.

Geen gepiep
Aangezien u nu toch in de menu's gedoken bent, kunt u er

ook het beste meteen voor zorgen dat de camera ophoudt

met piepen. Niets is zofuritant als iemand die met zo'n

voortdurend piepend appaïaat in de weer is. Bovendien is

het met een piepende camera onmogelijk om ongemerkt

foto's te maken. Meteen uitschakelen dus!

Dat doet u door van de tijdinstelling naar links te gaan, net

zolangtot u in het algemene menu bent. Vervolgens klikt u
naar boven zodatu in het menu Persoonlijke instellingen
(symbool: potloodje) komt. Daar gaat u weer een positie naar

rechts, en kiest u bij Signaal: Signaaluit.

B esta n dsþ rm a at, kwa I ite it e n g rootte
Via het menu en het snelinstelscherm kunt u het formaat en

de kwaliteit van bestanden en de grootte van de opnamen

instellen. Ook dit is een instelling die u het beste maar

Basic, Normal, Fine of RAW?
Bij de achtereenvolgende instellingen hebt u de keuze tussen twee bestandsformaten:jpeg

en RAW. Jpeg staat voor Joint Photographers Expert Croup. Jpeg's (geschreven als .jpg achter

de naam van de foto) vormen een aardig compromis in termen van bestandsgrootte en

opslagkwaliteit. Voor vrijwel alle digitale camera's is het daarom de standaard. De compres-

sie van jpeg's levert echter ook nadelen op, zoals verlies van scherpte, kleur- en helderheid-

schakeringen en het ontstaan van storende lijnen en figuren die niet in het oorspronkelijke

beeld thuishoren (artefacten). U kunt bij het opslaan kiezen uit drie kwaliteiten:Bøsic,

Normal en Fine. De hoogste kwaliteit kent ook de geringste compressie. Het beste is om Fine

te kiezen, tenzij u tegelijkertijd RAW's maakt.

Het tweede bestandsformaat dat u bij de opname kunt

kiezen heet RAW, of met een andere naam NEF (Nikon

Electronic image FormaÐ. RAW is het interessantste

formaat omdat het de allerhoogste kwaliteit biedt én

mogelijkheden om allerlei camera-instellingen pas bij

het bewerken (in of buiten de camera) te kiezen. Denk

daarbij aan zaken als witbalans en verscherping (zie

verder hoofdstuk rr).
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meteen kunt veranderen. De grootte staat standaard ingesteld op large (L)
en hoeft niet veranderd te worden.
Bij de kwaliteit kiest u in feite rwee dingen: het bestandsformaat (zie
hierna) en de kwaliteit van het bestand. De fabrieksinstelling is Normal,
Fine is echter een betere instelling. Voor gevorderden is RAW of RAW +

Basic echter nog beter. uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waarin
een andere keuze handiger is, bijvoorbeeld wanneer u alleen maar een
klein kaartje bij u hebt. De volgende tabel geeft u een idee van de voor- en
nadelen van de verschillende instellingen. De beoordeling van de kwaliteit
(schaal van 1 tot 10) is van mij, de gegevens met betrekking tot de grootte
en het aantal opnamen van Nikon. Al deze gegevens zijn relatief, in die
zin dat ze verschillen per onderwerp en opname. Jpeg's zijn overigens
altijd 8 bit.

Ca p a cite it g e h e u g e n ka a rt b ij ve rsch i I I e n d e o p n a meþ rm ate n e n
-instellingen

Volledig beeldveld (opnameformaat DX, t6 x z4 mm)

instelling compressie

kwali- grootte opn./

te¡t (MB) B CB

bewer.

noodz. buffer

RAW 14 bit verliesvrij 10 z8,s 148 ja 6

RAW 14 bit gecompr 9,7 24,9 217 Ja R

RAW rz bit verliesvrij gt 22,7 1g.t ja 7
RAW rz bit gecompr, B,B 2o,2 z6o ja 9
JPC fine L vaste grootte 7 12 5o7 nee 33

JPC norm M vaste grootte 6 3,7 16oo nee 100

JPC basic S vaste grootte 5 6ooo nee 100

t 3 x verkleind beeldveld (zie pag, xx, opnameþrmaat 77o/o DX, tz x tB mm)

instelling compressie

kwali- grootte opn./

ICit (MB) B GB

bewer.

noodz. buffer

RAW 14 bit verliesvrij 10 rB,B 2go ja õ

RAW r4 bit gecompr 9,7 t6B æ4 ja 11

RAW rz bit verf iesvrij gJ 15,r zg; ja 12

RAW rz bit gecompr. B,B ß,4 3gg ja 14

JPG fine L vaste grootte 7 B,z 774 nee 73

JPC norm M vaste grootte 6 2,5 24oo nee 100

o,7 Sooo nee

26
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Weergøveopties
Controleer of de camera zo is ingesteld dat na de opname meteen een

beeld weergegeven wordt (standaard). Sommige mensen zijn bang dat de

camera daardoor te veel stroom verbruikt, maar dat valt erg mee. Boven-

dien verdwijnt het beeld zodraude ontspanknop aanraakt. Om deze optie

weer in te schakelen, moet u in het Weergavemenu BId terugspelen op

Aanzetten. Nog beter is het om, nadat u een beeld bekeken hebt, met de

multiselector de diverse opties door te lopen (naar beneden drukken), en

deze op de hogelichten-waarschuwing te laten staan (zie ook hoofdstuk 5).

Dansles
Wanneer u ooit dansles hebt gehad of anderszins met anderen op intieme

voet hebt verkeerd, dan weet u dat de manier waarop u iemand vasthoudt

van groot belang kan zijn. In de relatie met uw camera is het niet anders.

Wanneer u de camera niet goed vasthoudt, wordt het maken van goede

foto's nodeloos ingewikkeld, zo niet onmogelijk.

Zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven, kunt u het beste de

camera met de rechterhand vasthouden terijl u het objectief met de linker-
handvasthoudt. Gebruikt u uw camera met een klein objectief waarbij

niet gezoomd hoeft te worden, dan kunt u in feite met één hand fotografe-

ren. In sommige situaties (bijvoorbeeld bij bergbeklimmen) kan het ook

de enige manier zijn om een foto te maken. Een betere stabiliteit bereikt u

echter wanneer u ook uw linkerhand gebruikt. Bij een klein objectief laat

u de linkeronderkant van de camera op de muis

van uw duim rusten. Met uw duim en uwwijsvin-
ger kunt u nu het objectief omklemmen, om het

te ondersteunen ofzonodig te zoomen ofscherp

te stellen. Bij een groter en zwaarder objectief

houdt u het obj ectiefverder naar voren v asf, zo

ver mogelijk als u het objectief nog stabiel kunt
vasthouden. Meestal betekent dif zover dat uw

onderarm nog net op uw borst rust.

Bij staande (verticale) opnamen wordt het

allemaal ineens een stuk moeilijker. U zult
ontdekken dat dan de ontspanknop een beetje

onhandig zit, waardoor u eerder een spanning in
uw hand en onderarm voelt. Ook nu is het zaak

uw bovenarm op uw borst te laten rusten, opdat

die goed ondersteund wordt. Voor rechtshandigen
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zal,het meestal het gemakkelijkst zijn om het andersom te doen en de

rechterhand te blijven gebruiken voor het afdrukken.

Opslag en back-ups
'I'm a loser, I lost my girlfriend's pictures', staat er op het afñche met
een foto van een wel heel zielige jongen. Foto's weg en natuurlijk zijn
vriendin ook kwijt, want wie wil er nu zo'n sul als vriend? Harde schij-
ven hebben de vervelende gewoonte om van de ene dag op de andere

stuk te gaan, net op het moment waarop u al heel lang geen back-up
hebt gemaakt. U zult de eersre niet zíjn die op die manier tienduizenden
foto's kwijtraakt.

Waar moet u uw originele documenten opslaan? Harde schijven met een
enorme opslagcapaciteit zijn zeer goedkoop geworden. Het is daardoor
heel aantrekkelijk geworden om vele tienduizenden digitale foto's gewoon
op de harde schijf op te slaan. Dat werkt prima, het is alleen zaak ook te
zorgen voor dagelijkse back-ups. Met betrekking tot harde schijven hebt
u weinig zekerheid, maar dat ze op enig moment de geest zullen geven is
wel zeker. Het moment waarop niet: sommige schijven houden er al na
een paar dagen of maanden mee op, andere pas na vele jaren. Rekent u er
ook niet op dat u van te voren gewaarschuwd wordt, wat sommige fabri-
kanten (van overigens verder heel goede harde schijven) ook beweren.
RAID-systemen of een aparte dataserver lijken een goede oplossing,
maar ook daarmee lost u het probleem niet op dat ontstaat wanneer
door inbraak of brand de pc of server verdwijnt of vernietigd wordt. Cd's
en dvd's vormen een nogal omslachtige en deels (in het geval van dvd,s)
onbetrouwbare manier om back-ups te maken. Met Blu-ray-schijven is er
momenteel nog te weinig ervaring om een uitspraak over de betrouwbaar,
heid te doen.

Op dit moment is de aantrekkelijkste oplossing het gebruiken van één
of meer extra verwisselbare harde schijven, die u via een USB-kabel met
uw pc of laptop kunt verbinden. (De zielige jongen van daarnet srond
overigens model in een advertentie voor dit soort producten.) De nieuwste
modellen halen hun stroom uit de USB-verbinding enzijnzo klein dat u
ze in uw binnenzak kunt stoppen. U moet dan wel de discipline opbrengen
omdeze in ieder geval bij afrn'ezigheid op een andere plaats te bewaren dan
waar uw pc staat. Hebt u maaf een betrekkelijke kleine hoeveelheid data,
dan is het bewaren van uw foto's 'in the cloud' dus op internet ook een
oplossing. Nikons My Picturetown (mypicturetown.com) biedt gratis z GB
aan ruimte, die u bovendien vanuit Nikon View kunt benaderen.

28



De instellingen die in dit hoofdstuk besproken worden, maken meteen
duidelijk dat de Nikon DTroo een camera is voor heel verschillende
groepen gebruikers. De automatische stand en de onderwerpsstanden
aan de ene kant zijn bedoeld voor beginnende fotografen, terwijl veel
andere standen juist geschikt zijn voor gevorderden en professionals.

Het grote aantal standen maakt de camera tot een soort alleskunner.
Het kan echter ook verwarring veroorzaken. Veel beginnende gebruikers
zien daarom maar helemaal van een keuze af en gebruiken de camera
uitsluitend in de Auto-stand, wat heel jammer is. Wanneer u dit hoofdstuk
doorleest zult uziendat de andere standenveelvoordelen bieden en niet
moeilijk te gebruiken zijn.

Auto
Om de een of andere duistere reden heeft de Auto-stand een enorme
aantrekkingskracht op een grote groep gebruikers. Iedere andere instel-
ling van de standknop is echter beter dan de stand Auto.
De groene Auto-stand is bedoeld voor iemand die vrijwel niets weet van de

werking van de camera, maar er toch mee wil fotograferen, Op zich is dat
natuurlijk al een slecht idee. Gelukkig hebt u dit boek, dus mocht u ror die

groep gebruikers horen, dan kunt u binnen een paar uur aan die betreu-
renswaardige toestand een einde maken.
De Auto-stand beperkt de mogelijkhedenvan de camera, maarvoorkomt
ook sommige fouten. Zobepaalt de camera in deze stand zelf wanneer
er geflitst wordt, hoe de kleuren eruit gaan zien en de wijze van scherp-
stelling. De camera probeert de scherpstelling aan het onderwerp aan te

29



passen. Binnen zekere grenzen wordt bovendien automatisch ISO Auto
ingeschakeld. Afgezien van deze instellingen is de werking gelijk aan die

van de P-stand, die verderop in dit hoofdstuk besproken wordt.

Automatisch (fl itser uit)
Deze instelling is vrijwel gelijk aan Auto. Ook hier kunt u dus weinig zelf
instellen. Het symbooltje is een flitsverbodsbord en het verschil met Auto
is dan ook dat de camera nooit zal flitsen. De instelling biedt onervaren

gebruikers een snelle manier om te voorkomen dat de flitser te pas en te

onpas uitklapt en flitst. De instelling is bijna altijd beter dan Automa-
tisch. Heel vaak worden foto's zonder flits mooier en omdat de D7rco zo

lichtgevoelig is, heeft hij ook zeldenflitslicht nodig. Het meest van pas

komt deze stand bij landschapsopnamen bij nacht: de flitser zou anders

de voorgrond heel lelijk verlichten en het uitzicht veranderen in een

inktzwarte vlek.

De camera zal dus gebruikmaken van het aanwezige licht, ook al is

het donker. Dit kan soms (zeer) lange sluitertijden opleveren, dus een

statief is in extreem donkere situaties aanbevolen. De camera probeert
de scherpstelling aan het onderwerp aan te passen, Bij weinig licht
werkt de AF-hulpverlichting. Ruisonderdrukking voor lange sluitertij-
den is ingeschakeld. Ookwordt er een speciale toon/contrastaanpassing
gebruikt. (Wanneer u niet weet wat deze termen betekenen: ze worden
verderop in dit boek behandeld.)

Onder.werpsstanden
Draait u de standknop verder naar links, dan ziet u het woord Scene.

Achter die een beetje toneelachtige uitdrukking verschuilen zich de

onderwerpsstanden, zoals ze in de Nederlandse gebruiksaanwijzing
genoemd worden. In feite is zowel de Nederlandse als de Engelse uitdruk-
king toepasselijk: de onderwerpsstanden zijn geschikt voor bepaalde

onderwerpen, maar ook voor bepaalde scènes.

Draait u de standknop nail Scene en draait u aan de hoofdinstelschijf,

dan zult u zien dat de monitor aangaatlJ ziet de op dat moment
ingestelde onderwerpsstand en door te draaien aan de instelschijfkunt u

andere onderwerpsstanden uitkiezen. In de gebruiksaanwijzing schaart

Nikon de onderwerpsstanden onder het kopje creatieve fotografre. U moet

dat echter vo oral zien als indicatie van de mogelijkheden die u krijgt in
vergelijking met de Auto-stand.

Weet u niet zo heel veel van fotografie, dan kunnen de onderwerpsstan-

denwel degelijkvan pas komen. De onderwerpsstanden doen tot op

zekere hoogte dat wat een gevorderde fotograafook doet: ze passen de
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instellingen van de camera aan de omstandigheden en het onderwerp aan.
Bij alle onderwerpsstanden is ISO Auto automatisch ingeschakeld.
De (semi-)professionele camera's kennen deze programma,s niet, omdat
gevorderde fotografen met de A- of M-instelling flexiberer zijnen betere
resultaten bereiken.

De camera heeft de volgende onderwerpsstanden:

Porfret
De camera kiest sluitertijden en diafragma's zodat de achtergrond vrij
vaag blijft (groot diafragma). De cameÍaprobeert de scherpstelling aan
het onderwerp aan te passen. De camera flitst indien nodig. Kleurverzadi-
ging en conrrast zijn beperkt. ISO Auto is ingeschakeld.
Gebruiken bij portrexen wanneeÍ u beginner bent.

Landschap
De camera kiest zelf combinaties van belichtingstijden en diafragma,s
die geschikt zijn voor landschappen (vrijwel identiek aan p en Auto). De
scherpstelling vindt plaats op het dichtstbijzijnde onderwerp. De flitser is
uitgeschakeld en kan ook niet handmatig ingeschakeld worden. Kleurver-
zadigingen contrast zijn beperkt. ISO Auto is ingeschakeld.
Gebruiken bij landschappenwanneeÍ u beginner bent.

Kinderen
De camera kiest levendige kleuren met natuurlijke huidskleuren. De
camera probeert de scherpstelling aan het onderwerp aan te passen. De
camera flitst indien nodig. Gebruiken bíjfoto'svan kinderenwanneer u

beginner bent, maar niet bij snelbewegende kinderen en niet bij portretten van
kinderen.

Sport
De camera kiest steeds eeîzo kort mogelijke sluitertijd om snelle
bewegingen scherp af te kunnen beelden. De camera schakelt zo nodig
overvan het ene scherpstelveld naar het andere, teneinde het bewegende
onderwerp te kunnen blijven volgen. De flitser is uitgeschakeld en kan
ook niet handmatig ingeschakeld worden. ISO Auto is ingeschakeld.
Gebruiken bij sportopnamenwanneer u beginner bent. Ook geschiktvoorfoto's
van rennende en springende kinderen.

Close-up
De camera kiest een klein diafragma voor veel scherptediepte. De sluiter-
tijden kunnen lang worden, dus bij weinig licht is een statief aanbevo-
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len. De flitser is uitgeschakeld en kan ook niet handmatig ingeschakeld

worden. ISO Auto is ingeschakeld. De camera gebruikt enkelpunts-AF

met aanvankelijk het centrale scherpstelveld, maar u kunt een ander

scherpstelveld kiezen (zie hoofdstuk 6).

Gebruiken bij opnamenvan dichtbijwanneer u beginner bent.

Nachtportret
Voor een natuurlijk evenwicht tussen het hoofdonderwerp en de achter-

grond in portretten die met weinig licht zijn gemaakt. De flitser is

ingeschakeld en gebruikt de synchronisatie voor lange tijden (zie hoofd-
stuk 9) maar ookvrij hoge lSO-instellingen.
Gebruíken bij nachtportretten wanneeÍ u een beginner bent.

Nachtlandschap
Om ruis en onnatuurlijke kleuren te verminderen bij het fotograferen
van landschappen's nachts, inclusief straat- en neonverlichting. De

ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting worden uitgeschakeld. Hier is
een statief (of het steunen van de camera op een muur of iets dergelijks)
echt aan te bevelen.

Pafty/binnen
Legt het effect vast van achtergrondverlichting binnen. Er wordt heel

zwak bijgeflitst, zodat de sfeer behouden blijft.

Strand/sneeuw
Legt de helderheid vast van water, sneeuw of zand,badend in zonlicht.
Zorgt er vooral voor dat dit soort onderwerpen niet onderbelicht worden.

De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting worden uitgeschakeld.

Zonsondergang
Deze stand behoudt de diepe tinten van een zonsopgang ofzonsonder-
gang. De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting worden uitgescha-

keld. Deze onderwerpsstand is uiteraard ook geschikt voor foto's van de

zonsopgang.

Schemering
Deze stand legt de kleuren vast bij weinig natuurlijk licht vlak voor
zonsopgang of na zonsondergang. De ingebouwde flitser en AF-hulpver-
lichting worden uitgeschakeld.
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Dierenportret
Voor portretten van levende en levendige dieren. Aardig detail: de
AF-hulpverlichting wordt uitgeschakeld, zodat u de dieren niet te vroeg op
de aanwezigheidvan de camera attent maakt.

Kaarslicht
Voor foto's bij kaarslicht. De ingebouwde flitser wordt uitgeschakeld.
werkt het beste met een lichtsterk objectief. Forograferen bij kaarslicht
is overigens een vrij hachelijke onderneming: het weinige licht dat er is,

geeft heel sterke contrasten.

Komt u er met deze onderwerpsstand niet uit, dan zou u in feite de

hoofdstukken over belichting moeten doornemen. Het instellen van 16oo
of 3zoo ISO buiten dit programma en heel zwak bijflitsen met een flirser
die gebruikmaakt van een oranje filter is vaak een betere oplossing (zie

hoofdstuk 9).

Bloesem

Voor bloemenvelden, boomgaarden die in bloei staan en andere uitge-
strekte landschappen met bloesems. De ingebouwde flitser wordt uiter-
aard uitgeschakeld.

Herfstkleuren
Om de rijke rode en gele kleuren van herfstbladeren vast te leggen. De
ingebouwde fl itser wordt uitgeschakeld.

Voedsel

Voor levendige foto's van voedsel. Het gebruik van een statiefwordt
aanbevolen om onscherpte bij slechte verlichting te voorkomen; de flitser
kan ook worden gebruikt.

Effecten
Naast de onderwerpsstanden kent de DTtoo ook een aantal effecten.

Nachtzicht
Nachtzicht bootst het effect na van een ouderwetse zwatt-witfoto
gemaakt bij weinig licht. De camera gebruikt 64oo ISO, hoge ruison-
derdrukking en flitst niet. Het effect hinkt een beetje op rwee gedach-
ten: enerzijds wordt door gebruik van zwart-wit ruis in kleur vermeden
en anderzijds lijken de foto's zo op popfoto's uit de jaren zeventig en
tachtig. Door de geringe ruis van de DTroo is het bij 64oo ISO echrer
goed mogelijk ook in kleur foto's met weinig ruis te maken. Bovendien
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is het bij eerdere Nikon-camera's soms zichtbare 'Anton Corbijn-effect'
niet meer aanwezig.Voor een sterk Corbijn-effect: kies beeldinstelling
monochroom en pas deze aanmet maximale verscherping, maximaal
contrast, roodfilter en desgewenst licht sepia, schakel de ruisonderdruk-
king uit en stel ISO in op Hiz.

Kleurenschets
Er zijntalloze Photoshop plug-ins en andere frlters verkrijgbaar om door
bewerking foto's eruit te laten zien als schilderijen of pasteltekeningen. De

D5zoo heeft er eentje ingebouwd. Kan ook aardig zijn om bij het filmen
een heel andere situatie of sfeer te suggereren, bijvoorbeeld een droom. In
Livebeeld kunt u na OK drukken bepalen hoe sterk het effect wordt.

Miniatuurefiect
Maakt van de gewone werkelijkheid een soort Madurodam, door boven

en onder een lijn het beeld onscherp te maken. In Livebeeld kunt u na OK
drukken bepalen hoe groot het gedeelte wordt, waarboven en waaronder

het beeld onscherp wordt.

Selectieve kleur
Maakt een ingekleurde zwart-witfoto door alle kleur te verwijderen op

een tot drie door u te kiezen kleuren na. De bediening is echter niet
eenvoudig. Om kleuren (opnieuw) uit te kiezen, moet u het effect binnen

Selectieve kleur werkt het best met één kleur, die bovendien erg levendig is.

Opnamegegevens:1/30 sf/5,6 f = 55 mm.
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Livebeeld gebruiken. Daar drukt u op OK om de kleuren te kiezen. Vervol-
gens richt u het kleine va\e op een (verzadigde) kleur, en drukt de multi-
selector omhoog. Nu hebt u een kleur gekozen die niet in zwart-wit wordt
omgezet. Draait u aan de instelschijf dan kunt u desgewenst op dezelfde
wijze nog andere kleuren kiezen.

Silhouet
Voor een donker onderwerp tegen een fel verlichte achtergrond. Niet
vergeten uit te schakelen, anders worden al uw foto's onderbelichtl

High-key
Levert heel lichte beelden. Doet her vooral goed bij blondines met
make-up en vreemd genoeg ook bij sommige mensen met een donkere
huidskleur. Werkt zeker niet altijd, dus voorzichtigheid is geboden: bij
mensen met een zeer lichte gelaatskleur kan het ook in een afbeelding
van een soort geestesverschijning resulteren. De ingebouwde flitser wordt
overigens uitgeschakeld, wat niet altijd handig is.

Low-key
Voor donkere, stemmige beelden met in het oog springende hoge lichten.
De ingebouwde flitser wordt uitgeschakeld.

Standen P, S, A, M
Alleen de standen R S, A en M ontsluiten alle mogelijkheden van de

D7roo, In de eerste plaats bieden ze u de volledige vrijheid om diafragma
en sluitertijd aan te passen. Belangrijker nog is dat u alleen bij deze

standen ook werkelijk alle andere instellingen kunt wijzigen: Picture
Control-instellingen (zie hoofdstuk ro), witbalans (hoofdstuk 7), Actieve

D-Lighting, meervoudige belichting, lichtmeting en belichtingscorrectie
(hoofdstuk 5), bracketing, flitsinstellingen en flitscorrectie (hoofdstuk 9)
Voor het gebruik van aI deze mogelijkheden hebt u wel wat kennis van

de fotografle nodig. Gelukkig vindt u alle noodzakelijke informatie in dit
boek.

P'sta n d : Auto m ati sch p rog ra m m a
Het idee achter programma's (daar staat de P voor) is vrij simpel: wanneer
je een automatische camera óf alleen de sluitertijden, óf alleen de diafrag-
ma's laat veranderen, dan kan de camera zich slechts op een vrij klein
aantal lichtsituaties instellen. Om dit aantal uit te breiden zijn in de jaren

zeventig de eerste spiegelreflexcamera's op de markt gekomen die in
gecombineerde stappen zowel diafragma als sluitertijd konden verande-
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ren. Alle Nikon- spie gelrefl exc amera's hebb en e en zo genaamde P- s tand,

waarmee de camera zelf combinaties van sluitertijden en diafragma's

kiest. In feite is er niet éénprogramma, maar maakt de camera verschil-
lende programma's op basis van informatie over de (ingestelde) brand-
puntsafstand en de hoeveelheid licht. Deze stand is eigenlijk ook bedoeld

voor beginners. Hij verschilt ook niet veel van de Auto-stand , maar u kunt
in deze stand al wel allerlei instellingen wijzigen.
Wanneer u in P aan de hoofdinstelschijf draait, veranderen de combina-
ties van diafragma en sluitertijd. Op zich is dat heel goed, want de combi-
naties zijn vrij willekeurig, dus zelden optimaal. In de onderwerpsstanden

zijn de combinaties van sluitertijd en diafragma aan het onderwerp aange-

past, dus beter. In de onderwerpsstanden kunt u echter die combinaties

weer niet wijzigen. (De mogelijkheid de combinaties te veranderen wordt
in de gebruiksaanwijzingflexibel programma genoemd. Het heet soms ook
weI program shift.)

De standen A, S en M die hierna besproken worden, vormen echter een

betere manier om de keuze van diafragma en sluitertijd te beïnvloeden.

A- sta n d : D i afra g m avoo rke uze

In de praktijk is het eerst kiezen van het diafragma een veelvoorkomende

werkwijze, bij iets gevorderde fotografen zelfs de meest populaire.
Diafragmavoorkeuze bepaalt in sterke mate het beeld. Bovendien wordt in
deze stand door het kiezen van het diafragma ook de sluitertijd gekozen.

Omdat de sluitertijd verder verlengd kan worden, is het gevaar voor onder-

belichting nauwelijks aanwezig. De sluitertijd is bovendien heel duidelijk
zichtbaar in de zoeker, zodat ook het risico op bewogen opnamen klein is;

u zult het vanzelf zienwanneer de sluitertijd te ver afzakt. Bovendien kan
diafragmavoorkeuze goed gecombineerd worden met een automatische

ISO-instelling. In dat geval wordt automatisch voorkomen dat de sluiter-
tijd te ver afzakt. Een paar richtlijnen per situatie:
r Weinig licht. Kies het grootste of één na grootste diafragma en kies de

ISO-instellingzo dat een redelijke sluitertijd gebruikt kan worden.

r Sport- of lange teleobjectieven. Ga op dezelfde manier te werk als

wanneer er weinig licht is.

r Portretten. Ook hier doet u hetzelfde als wanneer er weinig licht is,

I Macro- of andere opnamen ruaarbij veel scherptediepte vereist is.

Kies een klein diafragma.

r Landschapsopnamen. Kies het diafragma dat de optimale scherpte en

contrast waarborgt (meestal B à rr) , tenzij zeer veel of juist zeer weinig
scherptediepte vereist is ofwanneer u een langzeer goed teleobjectief
gebruikt waarmee u op volle opening kunt werken.
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S- sta n d : Sl u ite nij dvoo rke uze
sluitertijdvoorkeuze is in zekere zin eenalternatiefvoor diafragmavoor-
keuze. De werking ervan is bedrieglijk eenvoudig: je kiest een sluitertijd
die kort genoeg is om de foto in ieder geval niet bewogen te laten worden
en de camera kiest er een diafragma bij. voor sport en telelenzen en situa-
ties met weinig licht lijkt het op her eerste gezicht voordelen te hebben.
Alleen: wat gebeurt er wanneer er te weinig licht is voor de gekozen
sluitertijd? Het diafragm a - zeker bij relatief lichtzwakke amareurobjec-
tieven - zal niet erg ver kunnen openen, en de camera zal gaanonderbe-
lichten. In de zoeker is dat niet heel duidelijk re zien: er verschijnr ineens
een balkje met streepjes en een plusje en een minnetje, en wanneer u goed
oplet zult u zien dat de belichtingsaanduiding'in de min'staat. Geen
instellingvoor beginnende fotografen dus en zelfs niet altijdvoor gevor-
derden, want in de hitte van het gevecht ziet u de aanduiding snel over
het hoofd. Zelfsbij het bekijken van de opnamen zuk u niet alttldzien
dat deze te donker zijn: zeker in een relatief donkere omgeving kan een

onderbelichte opname er heel goed uitzien.
Wanneer u de lichtomstandigheden kent en weet dat het met het onder-
belichten wel mee zal vallen kan sluitertijdvoorkeuze een redelijk goede
optie zijn. Een andere mogelijkheid is het instellen van Auto ISO bij
sluitertijdvoorkeuze. Na het openen van het diafragm a, zal de camera in
dat geval de ISO-gevoeligheid automarisch verhogen om onderbelichting
te voorkomen. Boven het daarvoor ingestelde maximum zal de camera

zelfs de ingestelde sluitertijd verlagen, maar alleen bij Auto ISO.

M-stønd: Handmatig
De allereenvoudigste en tevens meest gecompliceerde instelling is M.
Eenvoudig omdat u zowel de sluitertijd als het diafragma zelf instelt.
Gecompliceerd omdat u zelf moet verzinnen welke combinatie u zult
gebruiken. Sommige fotografen hebben er weinig moeite mee,maar zíj
die opgegroeidzijnmet automatische camera's zullen zicher een beetje
hulpeloos bijvoelen. Dat is op zich niet nodig, want de camera laat in de

zoeker zien of u onder- of overbelicht, zelfs met oudere objectievenvoor
handmatige scherpstelling, In situaties waarin de automatische instel-
lingen (dus alle instellingen behalve M) een minder goed resultaar geven,

is Mvaak een goede oplossing. Denk daarbij aan situaties als congressen,

waarbij het hoofdonderwerp steeds hetzelfde verlicht wordt, mogelijk
zelfs in combinatie van wisselende achtergronden en lichten die direct in
beeld komen. Bij flitsen zal de flitser ook door de lens meting roepassen.

Zo is dus automatische (flits)belichting met handinstellingvan de gewone

belichting mogelijk.
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Bij opnamen met

studioflitsers zoals

deze, is M de enig

mogelijke instelling.

(1/250 s, f/l 1 , 135 mm)

M is ook de enig mogelijke instelling bij flitsen met

studioflitsers. M is niet zo handig wanneer het licht erg

veranderlijk is, bijvoorbeeld wanneer er voortdurend

wolken voor de zon schuiven en weer verdwijnen.

M metAuto ISO

In de gebruiksaanwijzing wordt het niet met zoveel

woordenvermeld, maar M in combinatie met Auto

ISO (tegenwoordig offrcieel: automatische instelling
ISO-gevoeligheid) werkt als een soort ISO-automaat.

Net zoals bij diafragmavoorkeuze de sluitertijd wordt
aangepast aan de hoeveelheid licht, gebeurt dat nu

met de ISO-gevoeligheid. Concreet houdt dat in dat de

ISO-instelling niet alleen verhoogd, maar ook verlaagd

wordt ten opzichte van de ingestelde waarde. Het werkt
niet goed in situaties met veel licht waar u met zeer lage

ISO-instellingen werkt: de camera kan niet minder dan roo ISO kiezen.

In situaties met minder licht daarentegen werkt het heel goed: bij een

dreigende overbelichtingzakt de ISO-waarde, bij een dreigende onder-

belichting stijgt hij. Wordt het ingestelde maximum bereikt, dan zal de

camera zelfs de sluitertijd verlengen. Ook hieruit blijkt al dat M in combi-

natie met Auto ISO van M een heel andere instelling maakt.

In de praktijk blijkt het een werkwijze die vaak de voordelen van diafrag-

mavoorkeuze (A) en sluitertijdvoorkeuze (S) combineert.

Let op: in combinatie met een Nikon-flitser werkt het echter niet zo, want

dan wordt het flitslicht gevarieerd om de belichting te regelen. Dat is zelfs

het geval wanneer de flitser op handmatige belichting staat.

Ul en U2

De gebruikersinstellingen Ur (U = user oftewel gebruiker) entJz zijn
overgenomen van de D3s. Ze komen bij (semilprofessionele fotografie

dan ook zeer goedvan pas, maar dat wil niet zeggen dat ze voor minder
ervaren gebruikers niet handig kunnen zijn.

Het grappige ervan is datzenetzoveel ofweinig simpele of ingewikkelde

instellingen voor u onthouden als u maar wil. U kunt ze gebruiken als

vervangingvan éénknop, of om een geheel eigen combinatie van instel-

lingen te verzinnen, bijvoorbeeld voor gebruik in de studio.
Het instellen ervan is heel erg simpel: u drukt op de knop Menu, vervol-

gens kiest u het Setupmenu en daarbinnen weer Gebruikersinstellingen

opslaan,vervolgens h (of Uz) en Opslaan. Bijna alle instellingen die

de camera op dat moment gebruikt, zijn vanaf dat moment onmiddel-

U1 en U2 zijn

eenvoudig in te

stellen met de

stand knop,

(1/250 s, f16, 200mm)
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Auto-lSO
Een handige manier om bewegingsonscherpte te voorkomen, is het gebruik van Auto-lSO
in combinatie met een te kiezen langste sluitertijd. De camera verhoogt dan de |SO-waarde
automatisch op het moment dat de sluitertijd onder een bepaalde waarde dreigt te zakken. U

kunt Auto-lSO instellen door de lSo-knop in te drukken en de voorste instelschijf één klik te
, draaien' Het kan ook via het opnamemenu; daar kunt u ook opties aangeven voor de kortste

sluitertijd. Een interessante vrij nieuwe mogelijkheid is de optie 'automatisch': de camera
kiest dan de sluitertijd op basis van de vuistregelop pagina 45. Celukkig kunt u de vuistregel
aanpassen. Zo kan de camera dan bij een twee of vier keer kortere of langere sluitertijd de
ISO-waarde verhogen. Jammer is, dat de camera geen rekening houdt met VR. Hier zou u
dus de correctiefactor willen aanpassen met een factor acht. Wanneer u echter standaard de
sluitertijd met een factor twee verkort (aan te bevelen) dan is de maximale verlenging (factor
vier) voor VR precies goed (z x 4 = B). U moet dan weer wel de aanpassing wijzigen wanneer
u van een VR-objectief wisselt naar een niet-VR-objectief. Ook werkt het niet bij objectieven
waaryan u de brandpuntsafstand handmatig hebt ingevoerd.

lijk op te roepen door de standknop naar Ur te draaien. Voor Uz geldt
precies hetzelfde, maar in dat geval kiest u uiteraard Uz. De instellingen
van diafragma en sluitertijd horen er - voor zoyeÍ ze niet automatisch
gekozen worden - ook bij. Bij M zijn dat dus zowel diafragma als sluirer-
tijd, bij A het diafragma, bij S de sluitertijd en bij p geenvan beide. U kunt
overigens ook instellingen binnen de gebruiksinstelling wijzigen en die
gewijzigde instellingen vervolgens weer als gebruikersinstelling opslaan.
Slaat u ze niet op, dan komen de oorspronkelijke instellingen weer terug
wanneer u de standknop opnieuw op de betreffende gebruikersinstelling
zet.

Uitzonderingen
Heel veel, maar niet alle instellingen kunnen opgeslagen worden wanneer
u Gebruikersinstellingen opslaan kiest. Ik heb vijf instellingen kunnen
vinden waarbij dat niet mogelijkwas. Omdat zeniet in de gebruiksaanwij-
zing genoemd worden, kunnen het er ook meer zijn. Die uitzonderingen
betreffen bijna allemaal instellingen die deels mechanisch ingeschakeld
worden en die dus niet door de camera bediend kunnen worden. Alleen
voor de eerst genoemde instelling geldt dat niet. (Nikon: ook deze graag
opnemen!) Het zijn:
r de volgorde van de items binnen Mijn Menu (voor het belang daarvan

zie hoofdstuk ro);
r de ontspanstanden;

I Livebeeld;
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r de keuze voor handmatige scherpstelling of AF;

r het uitklappen van de ingebouwde flitser (de flitsinstellingen zoals de

flitsbelichtingscorrectie echter weer wel).

De net genoemde uitgezonderde instellingen zijn wel te veranderen als u

Ur of Uz eenmaal ingesteld hebt, u kunt ze alleen niet opslaan als onder-

deel van een gebruikersinstelling.

Voo rbee I d e n va n ge b ru i ke rsi n ste I I i n g e n

Om u de mogelijkheden van de gebruikerinstellingen duidelijk te maken,

heb ik twee voorbeelden gemaakt. Het eerste voorbeeld is voor echte

beginners, waarbij de keuze tussen Ur en Uz ook slechts een minimale

verandering inhoudt.

Voorbeeld r: Camera in de groene Auto-stand, met Ur in zomertijd,Uzin
wintertijd.
Bij het volgende voorbeeld heb ik bijna alle instellingen bij elkaar gezet,

die iemand mogelijk zou willen veranderen met een gebruikersinstelling.

Voorbeeld z: Ur: camera in de opnamestand M, r/z5os, f/5.6, zoo ISO,

witbalans zonlicht, AF-S, statische scherpstelveldkeuze, RAW+Jpg fine

large, bracketing van drie beelden met een verschil van r.3 diafragmawaar-

den (EV's), AF-fijninstelling aan. Uz: idem, maar met opnameformaat/

kwaliteit ingesteld op Jpg basic small.

De persoonlijke instellingen Ur en Uz vormen een zeer waardevolle

aanvulling op de mogelijkheden om de camera aan uw smaak aan te

passen. Beoefent u vaak een bepaalde soort fotografie (bijvoorbeeld

portretfotografie ofjuist sport- oflandschapsfotografre) dan kunt u zo

uw camera met een draai aan de standknop helemaal instellen op de te

verwachten situatie.

U kunt er ook als het ware uw eigen onderwerpsstand mee maken, maar

zonder alle nadelen die aan onderwerpsstanden verbonden zijn. Gebruikt

u u\M camera regelmatig in een studio-opstelling, dan is het helemaal

handig, omdat daar vaak steeds dezelfde instellingen worden gebruikt,

zelfs voor sluitertijd en diafragma. Misschien ziet u het voordeel ervan

nu nog niet in, maar wellicht is het een goed idee om later nog eens naar

gebruikersinstellingen terug te keren.
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'lk droomde, dat ik langzaam leefde..
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikkelijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,

war sr¡l l¡jkt.'

Sluitertijden
Deze regels uit het gedicht 'Tijd' van Maria Vasalis illustreren wat je met
sluitertijden kunt doen: je kunt de waarneming van de tijd erdoor veran-
deren. Je kunt het tijdsperspectiefvan een eendagsvlieg laten zien, of
dat van iemand die eeuwen oud wordt. Misschien klinkt dat een beetje
poëtisch, maar het is goed mogelijk sluitertijden zo te gebruiken.

Hoe langer, hoe meer
In de eerste plaats heeft de sluiter echter een minder verheven functie: hij
regelt hoeveel licht er op de opnamechip valt. Dat is te vergelijken met een

glas waar water in stroomt: stâat de kraan (de sluiter) langer open, dan
loopt er meer water in het glas. In de praktijk is de keuze van de sluitertijd
dan ook vrijwel altijd een compromis. Buiten, zeker overdag in de volle
zon, heb je meestal geen andere keuze dan sluitertijden van tlz5o seconde

of korter te kiezen en wanneer het een beetje begint te schemeren zit je
al snelvast aan sluitertijdenvan enkele seconden ofmeer. In donkere
ruimtes, zoals kerken, moet je ook al snel vrij lang belichten. Belichtings-
tijden van r/B tot zelfs I seconde zijndan niet ongewoon.

Het reguleren van de lichthoeveelheid door de sluitertijd heeft ook
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Bij het licht van de

sterren zijn vaak

extreem lange

belichtingstijden

nodig, waarbij de

camera op B (bulb)

ingesteld moet

worden.

(AF-5 Nikkorl2-24/4.0

op 20 mm, 159 s

f 5.6, statief, spiegel

vooronstpann ing,

zelfontspanner, lange

tijden ruìsonderdrukking)

Door een

vrij snelle

sluitertijd (of de

onderwerpstand

'sport') te kiezen,

worden de

waterdruppels

scherp afgebeeld.

(1/5O0s,f 4,175
mm)

nadelen. Een te korte sluitertijd kan bewegingen te sterk bevriezen. Erger

is dat met een te lange sluitertijd vaak alles gaat 'beven', om met Vasalis te

spreken. Er ontstaat bewegingsonscherpte.

Bewegingsonscherpte
Er zijn twee soorten bewegingsonscherpte: door beweging van het onder-

werp en door beweging van de camera. De eerste soort is vrij goed voor te

stellen: wanneer mensen spreken, bewegen ze,Zebewegen niet alleen hun
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mond, maar ook hun handen, en sommigen zelfs hun hele lichaam. Met
sluitertijdenvan r/3o ofbeter r/6o seconde kunje datvrij goed opvan-
gen. Bij het fotograferen van kinderen zijn vaak nog kortere sluitertijden
nodig. Wat vaak helpt, is om kinderen samen met een speeltje of een
huisdier te fotograferen.

Afstand
Ook de afstand tot uw onderwerp is van groot belang: hoe verder iets
van u vandaan is, des te minder beweegt het ten opzichte van de camera.

Soms kan een korte sluitertijd een beweging echter totaal bevrie zen,wat
onnatuurlijk overkomt. Een rijdende auto zonder enige onscherpte ziet
eruit alsofhij stilstaat. Bij dat soort objecten is het dus beter een langere
sluitertijd te kiezen (tussen rl3o enrlz5o seconde) en de camera mee te
trekken. Wat beweegt wordt daardoor scherp, maar de achtergrond wordt
onscherp, wat een sterk gevoel van snelheid geeft. Bijgaande foto van een

Amsterdamse riksja laat het effecr zien bij r/3o seconde. De fietser rijdt
overigens op ongeveer anderhalve meter langs de fotograa{ maar door het
gebruik van de fisheye lijkt die afstand grorer.

Het effect van de bevroren beweging door een korte sluitertijd kan natuur-
lijk op zijn plaats zijn.Inhet algemeen geldt bovendien dat hoe verder
bewegende zaken van u verwijderd zijn, hoe minder bewegingsonscherpte
noodzakelijk is voor een realistische weergave van de beweging. Dat komt
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natuurlijk omdat voor ons oog dingen die zeer ver verwijderd zijn, ook
heellangzaam lijken te bewegen.

De bewogen camerq
Wanneer u een teleobjectief gebruikt, of inzoomt, vergroot u de eigen
beweging (of de beweging van de camera door de opklappende spiegel)
net zo sterk als het objectief de dingen dichterbij haalt. Twee dingen
maken dit minder erg dan het lijkt.
De klassieke vuistregel is dat de kortste sluitertijd waarmee nog scherpe

foto's uit de hand gemaakt kunnen worden gelijk is aan één gedeeld
door de brandpuntsafstand van het objectief. (Dit is ook de regel waar de

camera bij Auto-ISO gebruik van maakr, zie pagina 38.) Voor de DTroo
met zijn crop-factor en hoge resolurie, is één gedeeld door de dubbele
brandpuntsafstand van het objectiefeen betere waarde. Deze regel geldt
echter voor kleinbeeld. In verband met de cropfactor voor DX en de hoge
resolutie van de D7roo, zou ik hem voor opnamen waarbij de scherpte
cruciaal is, aanpassen. Eén gedeeld door de dubbele brandpuntsafstand
is dan een betere waarde. Afgezien daarvan is dit een zeer individuele
zaak: de een heeft een veelvastere hand dan de ander. Daarnaast speelt
het soort opname een belangrijke rol: aan landschapsopnamen stellen
we veel hogere scherpte-eisen dan aan portretten. Toch zult u met name
bij lange teleobjectieven al snel merken dat die regel er niet voor niets
is. Bij 3oo mm moet u onder de r/3oo seconde de camera echt goed stil
houden, en bij nog langere brandpuntsafstanden wordt het nog moeilij-
ker een scherpe opname te maken. Objectieven met vibratiereductie (VR)

kunnen het effect van die bewegingen verzwakken. Nikon geeft aan dat
er een factor acht (drie diafragma's) tot zestien (vier diafragma's) winst te
behalen valt. Die factor zestien geldt overigens voor de tweede generatie
van VR, zoals bij de r8-ro5, 16-85 en rB-zoo objectieven. Voor de meeste

mensen kloppen die factoren wel. VR is echter niet in staat bewegingen
van uw onderwerp op te vangen.

Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van een statief, of de camera op een

muurtje zetten of tegen een boom aandrukken. Een beproefde methode
is de camera met teleobjectief op eenzakrijst te laten rusten, die op zijn
beurt op het autoportier steunt.

Bewegi ngsonscherpte voorkomen
Wilt u ook met langere sluitertijden en/of langere objectieven (zie ook
hoofdstuk 6) scherpe foto's maken, dan moet u op een paar zakenletten:
r het bedienenvan de ontspanknop;
z het ondersteunen van camera en objectief;

{ Soms is een

sluitertijd snel

genoeg om de

omgeving vast te

leggen, maar niet

snel genoeg om de

bewegingen van een

kind te bevriezen.

Zoals deze foto laat

zien, is dat niet altijd

storend.

(Nikkor DX 12-24/4 op

24mm 1/30s f 4)
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3 uwhouding;

4 uw ademhaling;

5 uwhartslag;

6 het gebruik van een VR-objectief;

7 het gebruikvan de flits.

De ontspønknop
Allereerst: met de ontspanknop moet heel voorzichtig omgegaan

worden. Nikon-camera's hebben een ontspanknop met een duidelijk
drukpunt. U kunt dat goed voelen wanneer de camera uitgeschakeld is.

Drukt u met uitgeschakelde camera de ontspanknop in, dan voelt u de

weerstand steeds sterker worden. U kunt de ontspanknop tot op een

bepaald punt indrukken, zonder dat de camera afgaat. Door de knop zo

ver in te drukken activeert u de camera: de belichtingsmeter gaat werken,

het display toont zijn informatie, een eventueel aangesloten flitser
ontwaakt uit de stand-by en de camera begint scherp te stellen (tenzij u de

standaardinstellingen veranderd hebt). De camera maakt echter nog geen

foto. Vanaf dit punt kunt u nog maar een heel klein stukje verder drukken.

De ontspanknop is speciaal ontworpen om zo weinig mogelijk beweging

te veroorzaken bij het nemen van een foto. Wilt u daarvan profiteren, dan

moet u uzelf oefenen, idealiter net zolang totdat u over het frjne toucher
van een Horowitz beschikt. Drukt u te hard, dan geeft u de camera een

zwiep, precies op het moment dat de camera de foto maakt en veroorzaakt
u dus bewegingsonscherpte. Nog erger is het wanneer u niet alleen uw
vinger gebruikt, maar uw hele arm omlaag trekt. Nu denkt u misschien:

dat soort dingen doe ik niet, maar iedereen heeft de neiging dat te doen

wanneer hij snel een foto maakt. U zult verbaasd staan hoe gemakkelijk
het is met snelle sluitertijden nog onscherpe foto's te maken, en - aan

de andere kant - hoe u met een uiterste beheersingvan de kunst van

het afdrukken met zeer lange sluitertijden scherpe foto's kunt maken.

Onthoud dus: de ontspanknop is een knop die u op een zeer ontspannen

manier moet indrukken. Omdat de afstand die uw vingertop moet afleg-

genzo klein is, is snel indrukken ook helemaal niet nodig.

Houding
Liefst zo ontspannen mogelijk. Staat u bijvoorbeeld een beetje naar rechrs

gebogen, dan raken na verloop van tijd uw spieren vermoeid en wordt
u gespannen. U gaat misschien zelfs trillen. In beide gevallen zal dat de

bewegingsonscherpte vergroten.
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Ademhaling
U moet ademhalen zoals een klassieke zanger dat doet: diep vanuit uw
buik, maar dan wel heel licht. Dit bereikt u door te doen alsof u aan een
roos ruikt. Daardoor is uw buik een heel klein beetje gespannen, net
genoeg om uw lichaam stil te houden.

Haftslag
Uw hartslag veroorzaakt een trilling door uw gehele lichaam die weer
doorgegeven wordt aan de camera en zo bewegingsonscherpte veroor-
zaakt,zekerbij teleobjectieven, Dit kunt u compenseren door af te druk-
ken op het moment dat uw hart slaat. De foto zal daniets later gemaakt
worden, net ná de hartslag. Lukt dat niet meteen, dan kunt u ook probe-
ren een serie opnamen te maken, als het ware ongemerkt, zonder uw hand
te bewegen. Op die manier zal er zeker een foto bij zitten die scherp is.

Zelfs bij objectieven van de eerste VR-generatie is VR ook in combinatie met een

statief nuttig, tenzij het een zeer zwaar statief is op een zeer stabiele ondergrond.

Bij de 80-400 heeft het overigens geen zin om verder te diafragmeren dan f B, bij

de combinatie 70-2OO en TC1 7E-ll is f 'l '1 optimaal. (Opnamen zijn gemaakt in

augustus en in oktober, op vrijwel hetzelfde tijdstip.)
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Nikkor AF 80-400/4.5-5.6 VR op 290 mm, 1,230s f B, statief

én VR, spiegel vooronstpanning, zelfontspanner

Nikkor AF-S 7O-2OO/2.8VR met TCl 7E-ll op 290 mm, 20s

f 11, -0.67 , ruisonderdrukking (lange tijden), statief én VR,

spiegel vooronstpanning, zelfontspanner
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Diafragma
Om het diafragma op iedere camera hetzelfde te kunnen instellen, is er een maat voor

verzonnen, de diafragmawaarde, in het Engels vaakf-stop genoemd. Diafragma B op een

heel grote camera (of lens) laat dus net zoveel licht door als diafragma B op een heel kleine

camera. De openingwaardoor het licht naar binnen valt, is natuurlijk bij de grotere camera

groter. De diafragmawaarden zijn daarom relatiel en worden gemeten aan de brandpunts-

afstand van het objectief. Het is steeds een deel van de brandpuntsafstand. Je schrijft
diafragma z dan ook eigenlijk als f /2. Vóór op een objectief kun je ook zien dat er bijvoorbeeld

1iz op staat. Diafragma z betekent dat de opening half zo groot is als de brandpuntsafstand,

diafragma 4 een kwart zo grool, diafragma B een achtste enzovoorts. Een objectief van f = 50
mm heeft bij diafragma z dus een openingvan 25 mm en een objectief van 12 mm heeft bij

diafragma z een opening van 6 mm.

Eigenlijk is dat alles wat u van diafragmaopeningen hoeft te weten. Nou ja, bijna alles. Een

diafragmaopening die z keer zo groot is, heeft een oppervlakte die 4 keer zo groot is. (De

oppervlakte van een cirkel is immers gelijk aan n r'.) Omgekeerd heeft een opening die dubbel
zo groot is, een straal die wortel z dus circa r,4 maal zo groot is. Een normale reeks waarbij de

hoeveelheid licht steeds gehalveerd wordt, luidt dan ook: t; t.4; z; z.B; 4',5.6; B; rr; t6; zz; 3z;
45:64.

Wanneer u zich net erg ingespannen hebt, zal uw hart sneller maar ook
krachtiger kloppen. Het is dan veel moeilijker om een scherpe opname re

maken. Het beste is te wachten totdat uw hartslag weer gedaald is.

VR

Wanneer u gebruikmaakt van een VR-objectief, dan kan de eerderge-

noemde vuistregel ongeveer met een factor acht verlengd worden. Juist
voor mensen die moeite hebben de camera stil te houden is dit een

uitkomst. Wel moet u zich ervan bewust zijn dat VR niet goed werkt bij
bewegende onderwerpen.

Flits

Het meest gebruikte maar minst geslaagde middel om bewegingson-

scherpte te voorkomen is flitslicht. Het is echter wel effectief, want
flitslicht heeft een heel korte belichtingstij d. Zelfs de combinarie van een

lange belichtingstijd en flits kan nog redelijk scherpe foto's op leveren.

Het diafragma
Het diafragma is een van de mooiste maar ook een van de minst begrepen
onderdelen van een fototoestel. Toch is het principe doodeenvoudig. Net
als ons oog heeft een camera een pupil die groter en kleiner kan worden
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om de hoeveelheid binnenvallend licht te regelen. Diafragmawaarden
zijn per objectiefverschillend, maarvariëren meestal tussen f z.B en f 16.

Diafragmawaarden hebben een drietal eigenaardigheden:
¡,i Ten eerste: bij grote camera's (en objectieven) is alles groter, dus ook

het diafragma. Dat is aan de getallen, de diafragmawaarden, echter

niet te zien, want dre zijn relatief.
¡'t Ten tweede: wanneer je je ogen een beetje dichtknijpt, zie je dingen

scherper. Dat is bij camera's ook zo. Dingen die verder we gzijn, die
dus normaliter onscherp zouden worden, worden scherper door
het diafragma dicht te knijpen. Daardoor wordt de scherptediepte

namelijk groter. Dit wordt verderop uitgelegd.
hr Jsrì derde: de diafragmagetallen zijn nogal verwarrend. Een kleine

Bij open diafragma

is de scherpte

voor portretten

meestal meer dan

voldoende, terwìjl

de achtergrond

mooi vaag wordt.

(1 /200 s, f2.8, ^-85

mm)
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1/25Osf 11 - NikkorEDAF 3OO/4.O
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Teleobjectief en groot diafragma: zeer kleine

scherpted iepte.

Standaardlens en groot diafragma: al bij een

groot d iafragma een redel ij ke scherptediepte,

vergelijkbaar met die van het teleobjectief bijf 32,

Teleobjectief en gemiddeld diafragma: scherpte-

diepte iets vergroot, maar nog steeds heel klein.

Standaardlens en normaal diafragma: bij een

gemiddeld diafragma grote scherptediepte,

1/2OO0s f 4 - NikkorAF 35'70/2.8 op 35 mm
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Teleobjectief en gemiddeld klein diafragma: on-

danks dat er maar één diafragma meer gediafrag-

meerd is, ziet het beeld er heel anders uit.

Groothoeklens en groot diafragma: ondanks het

grote diafragma grote scherptediepte.

Teleobjectief en zeer klein diafragma: duidelijk

grotere scherptediepte, maar nog geen scherpte

van voor naar achter.

Groothoeklens en normaal diafragma: bij een

normaal diafragma scherpte van voren naar

achter.
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Verwarrende cirkels
Circles of dffision (soms ook wel circles of confusion genoemd) is een enigszins verwarrende
term die op internet nog weleens opduikt als het over scherptediepte gaat. Scherptediepte
is namelijk een relatief begrip. ln een ideale wereld zouden lichtstralen in een punt moeten
samenvallen. ln onze wereld vallen lichtstralen samen tot een cirkeltje. Wanneer dat cirkel-
tje maar klein genoeg is, dan valt het niet op en eryaren wij het als een punt en ontstaat er
een scherpe afbeelding. Over de ideale grootte van dat cirkeltje kun je discussiëren. Voor
het DX-formaat zou je de verstrooiingscirkels anderhalf keer zo groot moeten maken als die
voor kleinbeeld, wat betekent dat scherptediepte met die factor afneemt. Rekening houdend
met het feit dat brandpuntsafstanden bij het DX-formaat anderhalf keer kleiner zijn,zou 1e

kunnen zeggen dat per saldo de scherptediepte bij DX ongeveer één diafragma groter is dan
bij kleinbeeld en bij DX. Wanneer het echter gaat om het vloeiende effect van de onscherpe
achtergrond, speelt het bokeh (zie het kader Bokeh in hoofdstuk B) echter zeker zo sterk mee
als het diafragma, waardoor eventuele vergelijkingen tussen verschillende formaten eigenlijk
niet opgaan.

opening heeft een groot getal, en omgekeerd. Diafragma z is dus veel
groter dan diafragma 16. Ook de scherptediepte is bij diafragma 16

veel groter. Onthoud dus: hoe groter het getal, hoe kleiner de opening.

Het diafragma doet dus twee dingen: het regelt de invallende lichthoeveel-
heid én het regelt de scherprediepte. Het eersre is vrij goed te begrijpen:
doet u de gordijnen steeds verder dicht, dan valt er steeds minder licht
de kamer binnen. Maar wat is scherptediepte nu eigenlijk? Kijkt u maar
naar de foto's op de volgende pagina's. Daar wordr duidelijk hoe sterk de

invloed van zowel het diafragma als de brandpunrsafstand van het objec-
tiefop de scherptediepte is.

Uit de voorgaande foto's wordt duidelijk hoe sterk de invloed van zowel
het diafragma als de brandpuntsafstand van het objectiefop de scherp-
tediepte is. Uit de opnamen blijkt echter ook dat het nier zo eenvoudig is
om een ander objectiefte kiezen ter vergroting van de scherptediepte: de

beelduitsnede - en daarmee de compositie - verandert sterk.

Optimaal diafragma
Het vergroten van de scherptediepte heeft nog een prettig neveneffect:
het vergroot de scherpte van de opname, ook op die plaatsen waarop heel
goed scherpgesteld is. objectieven - in hoofdstuk B vindt u een uitvoerige
uitleg hierover - zijnnamelijk een beetje zoals wij: verre van volmaakr.
De optische wetten zorgeî ervoor dat iedere lens, en bijgevolg ook ieder
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objectief, imperfect is. In het algemeen komt het erop neer dat deze fouten
door diafragmeren tot op een zeker punt gecorrigeerd kunnen worden.

Vanafdat punt zal een andere optische wet ervoor zoïgeî dat de scherpte
weer afneemt. Bij een optisch vrijwel foutloos objectief is het dan ook
beter niet te diafragmeren, maar bij vrijwel alle andere objectieven wel.
In de praktijk komt het erop neer dat vanaf diafragma 8 de scherpte weer

afneemt. Dit effect wordt echter pas bij grore vergroringen (boven A3)
zichtbaar.

Het andere effect, de correctie van objectieffouten, is daarentegen ook bij
kleinere vergrotingen heel goed te zien. Goedkope telezoomobjectieven
zullen bij de langste brandpuntsaßtand bij volle opening niet geweldig
presteren. Dat is des te vervelender, omdat dit soort objectieven vrij licht-
zwak is. Het wordt dan al snel een afweging tussen een aantal kwaden:

ruis versus bewegingsonscherpte versus onscherpte door onvoldoende

gecorrigeerde obj ectieffouten.

Het diafragma instellen
Er gelden drie vuistregels bij het instellen van het diafragma:

r Bij portretten kunt u vrijwel altijd beter de volle opening gebruiken,
behalve bij de 5o/r.8 en de (oudere, niet AF-S) Sola. ; dan kunt u beter

één stop diafragmeren tenzrl er echt heel weinig licht is.

z Wanneer het kiezen van een optimaal diafragma betekent dat u een

minder gunstige sluitertijd of gevoeligheid moet kiezen, dan is het
beter om een groter diafragma te gebruiken.

3 Bij de beste objectieven gaat verder diafragmeren dan B ten koste van

de scherpte en is dus - behalve wanneer u de scherptediepte nodig
hebt - zinloos. Bij sommige objectieven zult u echter voor de hoeken
tot f Í moeten diafragmeren.

> Bij deze foto werd het water met een sluitertijd van meer dan een seconde

vervormd tot een soort mist, het tijdsperspectief is daardoor duidelijk veranderd. De

foto kon overigens alleen gemaakt worden met behulp van een statief.

(1 ,6 seconde, f/8, brandpuntsafstand: 48 mm)
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Nikon-camera's hebben een uitstekend lichtmeetsysteem, het beste

dat er op de markt is. Paradoxaal genoeg veroorzaakt juist die hoge

kwaliteit een probleem: gebruikers zijn geneigd te denken dat de

camera het altijd wel goed zal doen. Ondanks de hoge kwaliteit van het
lichtmeetsysteem is eigen initiatief echter nog steeds noodzakelijk!

Ieder belichtingsysteem is in wezen een compromis. Het probleem voor
de maker van de camera is dat hij niet weet wat de gebruiker wil. De

DTroo heeft de modernste versie van het lichtmeetsysteem, dat vergele-

ken met eerdere camera's weer beter functioneert. Natuurlijk heeft ieder

voordeel zijn nadeel, dus voor gebruikers van andere Nikon-modellen
is het misschien even wennen. Dit nadeel weegt echter bij lange na

niet op tegen de veel betere lichtmeting, die nu in veel situaties al een

perfecte belichting garandeert. Bovendien kan met actieve D-lighting
(zie verderop) een nog betere doortekening van felle lichten bereikt
worden.

Niettemin, wilt u met de DTroo perfecte foto's maken, dan zult u toch
moeten letten op de hogelichten-waarschuwing en af en toe de belich-

tingscorrectie moeten instellen.

Belichtingstheorie
Foutloze lichtmeting is eigenlijk maar op twee manieren mogelijk. De

eerste is de opvallend-lichtmeting: u meet het licht dat op het onder-

werp valt. Dat kan alleen met behulp van een losse belichtingsmeter. Bij
de tweede methode meet u het door uw onderwerp gereflecteerde licht
waarbij u heel precies rekening houdt met de hoeveelheid licht dat het
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(Nikon VR 1 B-55/
3.5-5.6, op 55 mm,

meestal i /50s f9)

Fotol (delichtstefoto) isgemaaktmetdeinstellingAuto.Foto2isgemaaktmeteen

belichtìngscorrectie van -0,66 en witbalansinstellingDirectzonlicht,infeite zoals een

camera met een speciale instelling voor zonsondergangen. Foto 3 is als foto 2, maar

nu met een belichtingscorrectie van -1 ,7, zodat de waarschuwing hoge lichten niet

meer knipperde. Foto 4 is ook als foto 2, maar nu met een belichtingscorrectie bij de

fotobewerking van het RAW-bestand in Nikon Capture NX.

Uit het voorbeeld blijkt dat beheersing van schaduw en Iicht eigenlijk niet zonder

fotobewerking kan; foto 4 lijkt ook het meeste op de werkelijkheid. Alle foto's zijn

gemaakt met Actieve D-lighting.

onderwerp terugkaatst. Het zonesysteem van Ansel Adams is de meest
geperfectioneerde uitwerking van de laatste methode.

Problemen
De bron van de problemen bij lichtmeting door de lens is het nivelle-
rend effect. De camera gaat eryan uit dat u een gemiddeld grijs voorwerp
fotografeert en compenseert dus niet voor onderwerpen die lichter of
donkerder dan gemiddeld zijn. De matrixmeting probeerr dar wel, maar
dat gaat niet altijd goed.

Orn dit te illustreren heb ik een wit en een zwart voorwerp en een grijs-
kaart gefotografeerd met de verschillende lichtmeetmethoden.
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oqDe eerste serie voorbeeldfoto's laat zien wat alle systemen gemeen

hebben. Wanneer je maar een onderwerp fotografeert dat gemiddeld grijs

is, dan gaat het altijd goed: zowel matrixmeting, centrumgerichte meting

als spotmeting geven hetzelfde resultaat, net als opvallendlichtmeting.

Hieronder een - niet eens zo extreem - voorbeeld waarbij de camera nogal

in de war raakt: zowel het onderwerp als de achtergrond is licht. Alleen de

foto die is gemaakt met opvallendlichtmeting is goed belicht, de andere

zijn allemaal ongeveer een lichtwaarde (diafragmawaarde, verdubbeling

van de sluitertijd) te donker.
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Matrixmeting

Spotmeting

Opvallend lichtmeting

Centrumgerichte meting
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Matrixmeting

Spotmeting

Ook het omgekeerde gaat niet goed: een donker onderwerp zal de camera
ertoe verleiden te gaan overbelichten, in een poging van het onderwerp een
grijs voorwerp te maken. Een beetje ruimer belichten kan bij een donker
onderwerp overigens geen kwaad, maar hier is het te veel.

Opvallendlichtmeting

Centru mgerichte meting

overigens meet de spotmeting bij objectieven met cpu alleen op de plaats
van het actieve scherpstelveld. Bij objectieven zonder cpu (en bij automa-
tisch veld-AF) wordt uitsluitend her centrale scherpstelveld gebruikt. Een
beetje verwarrend, omdat u voor de scherpstelindicatie wel alle scherpstel-
velden kunt gebruiken. (Bij een objectief zonder cpu beschikr de camera
niet over informatie over de vignettering. Daardoor zou de belichtings-
indicatie niet juist zrlnbij een gediafragmeerd objectief.)

u moet bij deze voorbeelden wel bedenken dat dit situaries zijn waarmee
de camera grote moeite heeft; in veel doorsnee situaties zal de camera
wél de juiste (of nagenoeg de juiste) belichting kiezen, en andere merken
camera's hebben nog veel meer moeite met situaties als deze. U hebt nu
echter wel gezien dat het in moeilijke gevallen toch mis kan gaan. De
cametaheeft dus af en roe uw hulp nodig. Die hulp begint mer het begrip
voor de werking van de verschillende lichtmeetmethoden die de camera
aanbiedt.
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Matrix, centrumgericht en spot
De DTroo kent drie lichtmeetmethoden. Deze kunnen via de monitor
ingesteld worden, maar alleen in de standen PSAM. De belangrijkste is de

matrixmethode. Dit is ook de enige methode die in de onderwerpsstanden

en in de groene Auto'-stand gebruikt kan worden. Matrixmeting probeert
op een slimme manier de nadelen van de systemen die andere reflexca-

mera's gebruiken te omzeilen. In feite is het een expertsysteem. Het deelt

het beeld op in een matrix van circa duizend kleine vlakken en de cameta

probeert aan de hand van het patroon van lichtere en donkerder vlakjes

de situatie te herkennen. Denkt de camera dat hij een landschap voor zich

heeft, ofjuist een persoon,danzalhij de belichting daaraan aanpassen.

Matrixmeting is dus een slimme methode die inveel gevallen een heel

goed resultaat oplevert. Letwel: niet in alle gevallen! Eénvoorbeeld
hebben we aan het begin van het hoofdstuk al gezien. Een ander voor-

beeld: u bent met uw partner aan het strand, en de zon gaat onder. Laten

we aannemen dat u eerst een foto van de ondergaande zon met de prach-

tige wolkenlucht wil maken, en daarna van u\M partner met de onder-

gaande zon als achtergrond. Bij de eerste opname wilt u dus graag dat

de zon en de wolkenlucht goed zichtbaar zijn, bij de tweede wilt u graag

dat het gezicht van uw partner nog herkenbaar blijft. Uw camera kan dat

natuurlijk niet raden en neemt een beslissing voor u, waar u het mogelijk
niet mee eens bent. Staat uw partner midden in het beeld, dan herkent

de camera uw intentie waarschijnlijk wel. Verandert u de compositie,

dan denkt de camera dat u uw partner ineens minder belangrijk vindt.
Het kiezen van een ander scherpstelpunt (zie hoofdstuk 6) kan ook van

ln extreme

situaties is het

beter de belichting

handmatig in te

stellen.

(AF-Nikkor 35-70/2.8

bij 35 mm, f 2.8 1/1 00s

800 rso)
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Actieve en minder actieve D-lighting
Tot nu toe was het zo dat wanneer uw onderwerp zowel

felle lichten als donkere schaduwen had, alleen het achteraf
bewerken van een foto een bevredigende oplossing kon

bieden. Behalve het bewerken in en buiten de camera kent
de DTroo nog een mogelijkheid om ook jpeg's grote contras-
ten te faten overbruggen:Actieve D-lighting De DTroo is

namelijk in staat om al tijdens het maken van opnames dit
soort situaties automatisch extra te corrigeren. Ook de belichting wordt aan deze correctie
aangePast. Bij de onderwerpsstanden staat het bijna altijd ingeschakeld (zie hoofdstuk +). Via
het snelinstelscherm, én via het opnamemenu > Actieve D-lighting kunt u het in de standen
PSAM in- en uitschakelen. Aan Actieve D-lighting zijn twee nadelen verbonden: het maakt de
camera iets langzameren in de schaduwpartijen kan bij hoge |SO-instellingen een beetje ruis
ontstaan. ln de praktijk zult u in de meeste situaties echter nog steeds meer opnamen per
seconde kunnen maken dan u nodig hebt, Mocht uiterste snelheid wel noodzakelijkzijn, dan
kunt u het uitschakelen of ervoor kiezen alleen RAW's te maken. Actieve D-lighting kan ook
achteraf ingeschakeld worden via het retoucheermenu, wat in het bijzonder bij RAW's zinvol
kan zijn (zie hoofdstuk rr). Actieve D-lighting verandert overigens ook bij RAW de opname:
de belichtingwordt iets krapper ingesteld. De DTroo kent overigens meerdere standen voor
Actieve D-lighting:automatsich (geen gekke keuze), *H (extra hoog), H (hoog), N (normaal), L

(laag) en uiteraard uit.

De foto links is zonder D-lighting, de rechterfoto mét en met achteraf verhoogde kleurverzadiging
(Nikkor DX 12-24/4 op 24mm 1 /3Osf 4)
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invloed zijn. U begrijpt het al, u moer goed opletten war de camera doet
in moeilijke situaties. De marrixmeting-methode is echter goed genoeg

om als uitgangspunt te nemen. Bovendien is het goed mogelijk om op
basis van het resultaat van de matrixmeting te corrigeren (daarover hierna
meer),

De andere twee meetmethoden zijn niet zo slim en gaan er gewoon van
uit dat u een egaal grijs vlak fotografeert. Ze zijn overigens alleen in te
stellen in de instellingen P, S, A en M. Is uw onderwerp duidelijk lichter
of donkerder, dan gaat het dus fout, zoals we hiervoor al gezienhebben.

Beide methoden werken alleen goed wanneer u compenseert voor de

mate waarin uw onderwerp licht reflecteert: meet u iets wits, dan moet u

twee tot drie diafragma's meer licht geven dan uw camera aangeeft, meet

u iets zwarts, dan ongeveer twee tot drie stoppen minder. Bij de gemid-
delde blanke huid moet u ongeveer één diafragma meer licht geven dan

de camera bij deze meetmethode aangeeft, en bij de gemiddelde donkere
huid is geen correctie noodzakelijk. Spotmeting doet overigens wat het
Engelse woord zegt: het meet op één plaats, waarbij gebruikgemaakt
wordt van de actieve scherpstelsensor. Centrumgerichte meting meet het
gehele beeld, maar geeft het centrum van het beeld een hoger gewicht in
de meting. Kortom: matrixmeting is bijna altijd het geschiktst. De beide

andere methoden zijn bedoeld voor speciale situaties. Standaard staat de

camera dan ook op matrixmeting ingesteld. De andere methoden zijnin
te stellen via het Setup-menu.

Oplossingen
Om de belichting van uw camera volledig te beheersen zijn er twee

methoden: de eerste komt neer op het gebruik van een paar in de camera

ingebouwde hulpjes. De tweede bestaat uit het benutten van kennis van
de fotografische techniek. We beginnen met de ingebouwde hulpjes.

Licht via de zoekeropening
Bij statiefopnamen en opnamen via de afstandsbediening (extra accessoire) is een veel

voorkomende oorzaak van onderbelichting te vinden in licht dat door de zoekeropening naar

binnen valt. De lichtmeetcellen pikken het licht op en zien dus meer licht dan er uiteindelijk
tijdens de belichting op de sensor zal vallen. Wanneer uw oog de zoekeropening afdekt, is

dit geen probleem. Bij gebruik van een statief is dit echter mogelijk wel problematisch, zeker

wanneer er veel meer licht de zoeker binnendringt dan er op het onderwerp valt. Nikon levert

voor dit soort gevallen daarom een zoekerafdekking.
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Kijken
Om te bepalen of u een foto met de juiste instellingen maakt, is controle
een eerste vereiste en uw Nikon biedt de allerbeste controlemethoden. De

eenvoudigste methode is gewoon het bekijken van de opname. Ziet die er

te donker of te licht uit, dan moet u op de een of andere manier corrigeren.

Het nadeel van deze methode is dat hij erg onprecies is. De verlichting
van de omgeving beïnvloedt bovendien de beoordeling van de foto. In een

donkere omgeving lijken uw foto's bijvoorbeeld lichter.

Hogel ic hten-waarsch uw¡ ng
De tweede methode bestaat in het gebruik van de hogelichten-waarschu-

wing. Delen van de foto die waarschijnlijk later te licht zullenzijn,
knipperen afivisselend zwart en wit. Wilt u zichniet te zeer verdiepen in
de mogelijkheden, dan kunt u het hierbij laten: corrigeerr u de belichting
bijvoorbeeld met de belichtingscorrectieknop en maakt u een of meer

nieuwe foto's totdat de hoge (= felle) lichten niet meer knipperen en u

bent klaar. Wanneer er echter geen sprake is van knipperende hogelichten
dan bent u alsnog op de eerste methode aaîgewezen om te voorkomen dat
de foto's nu juist weer te donker worden.

Histogram
De derde methode maakt gebruikvan het histogram. Her is niet altijd
nodig het histogram te gebruiken, en u hebt er ook niet altijd de tijd voor.
Wel geeft deze methode de beste controle. Het histogram ziet er lastig uit
en heeft een moeilijke naam, maar met wat uitleg kan iedereen het begrij-
pen. Met histogram wordt in dit geval gewoon een staafgrafrek bedoeld.
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Hoe werlct een histogrøm?
Van links naar rechts laat het histogram een schaal zien,van absoluut
donker (zwat) tot absoluut licht (wit). Iedere toonwaarde, iedere afzon-

derlijke helderheid op die schaal vanzwattnaarwit, heeft zijn eigen

waarde - om precies te zijn tussen o en 25S.

Verder is er nog maar één ding dat u moet weten: hoe groter het deel van
de foto dat een bepaalde toonwaarde heeft, hoe hoger de grafrek op de

plaats van die toonwaarde wordt. Zou de foto maar uit één toonwaarde

bestaan (bijvoorbeeld alleen sneeuw) dan zou et maar één balk in het
histogram te zien zijn. Anders gezegd: naarmate er een groter gedeelte van

de foto is dat een bepaalde donkerte oflichtheid heeft, wordt de grafiek
hoger. Samengevat: horizontaal ziet u de helderheid, verticaal het aantal
pixels.

Bij het bekijkenvan het histogramzijn drie dingen heel belangrijk:
r Overbelichten is fataal. Houdt het histogram aan de rechterkant niet

op, dan zijn er lichte delen op de foto die geen doortekening hebben.

Meestal levert dat lelijke foto's op, met uitgevretenwitte plekken. Die

doortekening komt er ook bij het bewerken niet meer in. Bij extreem

felle verzadigde kleuren kan hetverstandig zijn om rechts zelfs iets

meer ruimte te laten.

z Onderbelichting, maar ook te krappe belichting levert ruis op,zeker

bij hogere lSO-waarden. Idealiter loopt het histogram mooi van links
naar rechts. Is de rechterkant leeg, dan is uw opname zeer waarschijn-

Voorbeeld van een

goed histogram.

Aan de rechterkant

is er een heel klein

beetje ruimte,

maar dat kan geen

kwaad. De matrix-

belichting heeft er

hier (terecht) voor

gekozen om de

doortekening in de

lichte delen van de

vacht te behouden.

Micro-Nikkor 1/Bs f B

63

@
ID

ê:
oe
lD:

3
lD

qq



Belichtingscorrectie
Voor het aanpassen van de belichting bestaan verschillende

methoden: het gebruiken van de belichtingscorrectieknop, het
gebruiken van de knop AE-lock, of het handmatig instellen van

de belichting. Alle methoden hebben zo hun voor- en nadelen:

r Belichtingscorrectie. Direct naast de ontspanknop, aan de

rechterkant zit de belichtingscorrectieknop. Deze heeft bij Nikon een zeer groot bereik.

De bediening is heel eenvoudig: u drukt met uw rechterwijsvinger op de knop en draait
met uw duim aan de instelschijf. Plus (+) betekent meer licht geven, min (-) minder. ln de

zoekerziet u ook dat u de correctie hebt ingesteld, zodat u eraan herinnerd wordt deze

later weer uit te schakelen.

z Een andere methode maakt gebruik van het feit dat de belichting verandert wanneer u de

camera anders richt. Door op de vergrendelingsknop AE-L/AF-L te drukken blijft de meting
zoals die op dat moment gedaan wordt in het geheugen van de camera zitten. Op deze

manier kunt u de belichting nemen van een ander deel van uw omgeving, waar minder of
juist meer licht is. Een typisch voorbeeld is de hemel, bijvoorbeeld bijondergaande zon.

Richt u de camera iets omhoog dan wordt het beeld donkerder (de camera ziet meer licht),
omlaag lichter. Stelt u de knop in op AE-vergr. (Setupmenu, zie hoofdstuk ro), dan is de

bediening iets eenvoudiger, want u hoeft de knop niet in te blijven drukken.

3 Wanneer de verlichting niet verandert, is handmatige belichting vaak de beste oplossing.

Denkt u daarbij aan situaties binnen bij kunstlicht, maar ook buiten zolang er niet telkens
wolken voor de zon schuiven. Ook bij het fotograferen van iemand op de voorgrond
die constant verlicht wordt met een wisselende achtergrond of omgekeerd werkt deze

methode heel goed.

lijk onderbelicht. In sommige situaties kan het zijn dat slechrs een

deel van het histogram gebruikt wordt, meestal als er weinig contrast
is. In zo'n geval kunt u beter wat ruimer belichten, zodat de foto er net
iets te licht uitziet, maar niet over de rechterkant van het histogram
heen komt. Op die manier heeft uw foto de minimale hoeveelheid ruis
en kunt u het maximum uit uw schaduwpartijen halen.

3 Het histogram is wel heel belangrijk, maar niet helemaal exact. In
feite is het gebaseerd op eenJPG;maakt u RAW's dan is er aan beide
kanten van het histogram nog wâr speelruimte (zie ook hierna).
Gelukkig geeft de D7rco wel zowel de algemene helderheid weer,

als de helderheid van de drie primaire kleuren rood, groen en blauw
(awel,laat u niet door schilders wijsmaken dat rood, geel en blauw
primaire kleuren zijn!). Bij foto's met heel veel rood (groen, blauw)
moet u dus goed letten op het rode (groene, blauwe) histogram.
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Overigens is het histogram tevens de weergave van een foto die al in B bit
omgezef is, met onder meer de contrastinstellingen van dat moment.

Wanneer u in RAW fotografeert, werkt u echter in rz bits en zult u de

instellingen van contrast en dergelijke pas bij het bewerken van de

foto doen. Dat betekent dat u aan allebei de kanten van het histogram

speelruimte hebt. De speelruimte aan de rechterkant is uitgaande van

wit (wolken) meer dan één diafragmawaarde, en aan de linkerkant
(schaduwpartijen) nog meer. Op deze manier is duidelijke winst te
behalen in doortekening in de schaduwpartijen, en ook wordt de ruis

minder. Wanneer u de tijd hebt, kunt u ook een belichtingstrapje maken

en dan later in een fotobewerkingsprogramma kijkenwelke opname

optimaal is.

Lichtgevoeligheid en ru¡s
Bij analoge camera's is de ISO-waarde een vast gegeven. Bij digitale camera's is dat anders.

De DTroo biedt een standaardgevoeligheid van 1oo lSO. Die gevoeligheid is te verhogen door

de camera elektronisch de door de sensor afgegeven signalen te laten versterken. ledere

, versterking houdt echter een kwaliteitsverslechtering in. De dynamiek (het verschil tussen

de lichtste en donkerste partijen) wordt kleiner, de kleurweergave wordt slechter en de foto

krijgt steeds meer lastvan ruis (een onregelmatige structuur in de foto die doet denken aan

korrels). Ruis verslechtert ook de scherpte van foto's: waar eigenlijk details van het onderwerp

te zien zouden moeten zijn,ziet u nu ruis.
rDeDTroolevertechterzeergoedeprestatiesbijhogerelSO-instellingen.Zelfsbij lSOt6oo
I ziet het beeld er nog goed uit. Wees daarom niet bang om met deze camera een hogere

lichtgevoeligheid in te stellen. Landschapsopnamen zijn wat kritischer wat ruis betreft en
I daar ligt de grens ongeveer bij 64o lSO, al blijft zoiets een kwestie van smaak. Ook heeft de

ruimere belichting van de DTroo vergeleken met eerdere modellen een positieve invloed op

de hoeveelheid beeldruis.

Ruis is het meest storend bij onderbelichting, en bij slecht verlichte onderwerpen. Verscher-

pen (tijdens de nabewerking of tijdens de opname) vergroot de ruis. ln het algemeen wordt

, het nadeel van ruis erg overdreven. Compactcamera's bijvoorbeeld hebben veel meer ruis dan

digitale reflexen. Zelfs de digitale Nikon-reflex met de meeste ruis (D7o) had veel minder ruis

dan films korrel hadden. ln die zin is er dus een grote vooruitgang. Bij de nominale gevoelig-

heid is bij goede belichting geen ruis te zien, ook niet bij gebruik van Actieve D-lighting.

Ruis kan bovendien bij de verdere bewerking van foto's of zelfs al bij de opname verminderd

worden. Dit gaat echter ten koste van de scherpte. Sterke toepassing van ruisonderdruk-
' king(noise reduction, NR) geeft foto's iets wasachtigs: bepaalde lijnen zijn nog wel scherp,

, sommige andere details zijn echter verdwenen. Een extreem voorbeeld is het verdwijnen van

de tekenen van baardgroei bij portretten van mannen.
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Ruisonderdrukking lange sluitertijden
De DTroo past in de standaardinstelling een zeer goede vorm van hoge ISO-ruisonderdrukking
bij jpeg's toe. Lichtere ruisonderdrukking handhaaft de meeste scherpte, maar geeft toch
nog vrij veel ruis, en sterkere ruisonderdrukking gaat echt ten koste van de scherpte. Meestal
is de standaardinstelling de beste, maar ook dit is afhankelijk van uw voorkeur én van het
onderwerp. ceen ruisonderdrukking kan - zeker bij RAW's - te prefereren zijn wanneer
u gebruikmaakt van ruisonderdrukking bij de aflverking van de foto, bijvoorbeeld met een
speciaal programma als NoiseWare Pro. (Dit levert dan ook uiteindelijk foto's op met verreweg
de minste ruis.).

Ruisonderdrukking lange sluitertijden is iets heelanders dan de hoge ISO-ruisonderdrukkíng. Bij

opnamen langer dan een seconde maakt de camera dan ná de eigenlijke opname een tweede
'lege' opname, en trekt de details van de tweede opname (die eigenlijk helemaal zwart zou
moeten zijn) van de eerste af. Deze methode werkt alleen bij belichtingstijden langer dan één
seconde en is bij kortere tijden ook niet noodzakelijk. Nietvergeten in te schakelen bij het
maken van nachtopnamen. Astro-fotografen houden niet van Ruisonderdrukking tange sluiter-
tijden, omdat hij de allerkleinste sterren ook als ruis zou kunnen behandelen. Ook hier kan het
gebruik van een speciaal ruisonderdrukkend programma als NoiseWare Pro een alternatief
bieden.

ook met de Actieve D-lighting kunr u soms meer doortekening in de felle
lichten krijgen; in de schaduwen is dat zeker het geval.

In ieder geval geldt: een te lichte foto is ook in een fotobewerkingspro-
gramma niet meer te redden, een te donkere foto meestal wel. Let dus
vooral op de rechterkant van een histogram, en/of op de knipperende
delen van het beeld wanneer uw toestel waarschuwt voor overbelichting.

Contrast
Het verschil tussen de lichtste en de donkerste partijen in een foto
noemen we contrast. Het histogram laat het contrast heel goed zien:
îaarmate de grafiek breder is, is het contrast groter. u kunt het contrast
van de foto zelr groter en kleiner maken, of het automatisch laten bepalen
door de camera. wanneer u in RAWwerkt, kunt u ook het contrast tijdens
de bewerking bepalen, dat geeft de groorsre flexibiliteit en kwaliteir.
Werkt u niet in RAW of maakt u tegelijkertijd RAW's en jpeg,s, dan kunt
u kiezen uit een aantal instellingen onder picture control, tenminste in
de standen PSAM (zie verder hoofdstuk ro). Werkt u alleen in RA\Ãd dan
zurlen deze instellingen alleen de weeïgave van het beeld na de opname
bepalen. Bij het gebruik van Actieve D-lighting kunt u geen contrasr
instellen, dat wordt door Actieve DJighting bepaald.
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Ten slotte: verlies bij het bekijken van een histogram nooit het werkelijke
contrast van het onderwerp uit het oog.

Robot
Hans Borreb ach zegt in Filtercn, scherpstellen en belichten: 'Een der groot-
ste moeilijkheden bij de lichtmetingis zich te realiseren dat de lichtmeter

- hoe consciëntieus ook gebouwd - een robot is, die nu eenmaal niet kan

denken. Het denken komt bij elk geval afzonderlijk van uzelf.' Precies

daarover gaat het bij het histogram. Zelfs de Nikon-matrixmeting met

zijn veertigduizend voorgeprogrammeerde scènes kan niet denken, Dat

wordt nog steeds aan u overgelaten.

Wanneer u er goed gebruikvan maakt, biedt het histogram de mogelijk-

heid de belichting precies af te stemmen op het onderwerp en een foto de

ideale belichting te geven. Zoiets was in de fotografie tot nu toe eigenlijk
alleen in de studio mogelijk, of uitsluitend in zwart-wit met behulp van

spotmeting en het zonesysteem. Het histogram lijkt wel ingewikkeld,

maar het geeft een mate van controle over het beeld die vóór de digitale

fotografre eenvoudigweg niet bestond.

Niet onderbelichten
Ten slotte: alhoewel overbelichting in de digitale fotografre een

doodzonde is, mag u ook niet onderbelichten. Allereerst zullen onderbe-

lichte delen van een foto na het lichter maken in een fotobewerkingspro-

gramma of in de camera ruis gaan vertonen. Belangrijker echter is dat

u al bij een onderbelichting van een diafragmawaarde fof halvering van

een sluitertijd) de helft van uw mogelijke toonwaardes verspeelt. Onder-

belicht u twee diafragmawaarden, dan houdt u in jpeg zelfs nog maar 64

toonwaarden over.

Þ Volgende pagina: Een voorbeeld van een foto waarbij de belichting zeer belangrijk

is. Door de donkere achtergrond is de camera ondanks het wit van de zwaan geneigd

tot overbelìchting, vandaar de correctie van -1.3, Verder had de foto echter niet

onderbelicht mogen worden, aangezien er anders in het zwart geen doortekening

meer zou overblijven. Door het grote contrast was correct belichten alleen niet

voldoende: alleen dankzij het werken met RAW was het mogelijk om zowel in het

wit als in het zwart doortekening te hebben, en om daarnaast het geheel een goed

contrast te geven. ln dit specifieke geval is geen Actieve D-lighting gebruikt. Dat zou

het contrast van de donkere partìjen hìer te zwak gemaakt hebben.

(NikkorAF lF-ED 300/4.0, 1/1250s f5.6, -1.3)
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Autofocus werkt minder automatisch dan je zou denken. Heel soms

lukt het de camera zelfs niet eens om scherp te stellen. Gelukkig komt
dat zelden voor, maar de camera blijkt er relatief vaak geheel eigen

opvattingen met betrekking tot scherpstelling op na te houden. Zo

kan het gebeuren dat niet uw kinderen scherp op de foto staan, maar
de struiken op de achtergrond. Alle problemen met betrekking tot
scherpstelling zijn echter op te lossen met kennis van de werking van

het autofocussysteem.

Anatomie
Om de scherpstelmogelijkheden goed te benutten,
is het handig wanneer u begrijpt hoe het systeem

werkt. Een spiegelreflexcamera gebruikt een

spiegel endeze reflecteert de lichtstralen die door
het objectiefvallen. Vlak voor het maken van de

opname klapt de spiegel overigens snel omhoog,

want hij zit eigenlijkvóór de opnamesensor. Het
licht dat anders op de sensor zou vallen, wordt -
tot het moment van de opname -via de spiegel

omhoog gestuurd naar het matglas dat net zo ver van het objectief verwij-
derd is als de beeldsensor.

Een matglas heeft de eigenschap dat lichtstralen die samenkomen op het
oppervlak als beeldpunten worden weergegeven. Als het beeld scherp is,

ziet u het dus ook scherp; is het vaag, dan ziet u het vaag. Dat systeem met
het matglas is er echter alleen om u te laten zien of het beeld scherp is.

Het prisma zorgt

ervoor dat het

zoekerbeeld

rechtop staat en

niet gespiegeld is
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De D7-l 00 kent

zeer uitgebreide

scherpstel-

mogelijkheden.

Het rode puntje in

het midden geeft

het scherpstelpunt

aan, dat ook bij

objectieven of

objectief-conve r-

tercombinaties met

een lichtsterkte van

f B nog werkt.

(Naar een afbeelding

van Nikon.)

Het autofocussysteem zelfwerkt met speciale senso-

ren die meten of het beeld scherp is. Deze zitten
onderin de camera en ontvangen licht via kleine
'gaatjes' in de reflexspiegel en een apart, daar weer

achter zittend,klein spiegeltje. De sensoren splitsen
het licht per sensor in twee bundels, waarvan de

onderlinge afstand varieert met de scherpstelling.
Zokan de camera aan de hand van de signalen van
de sensoren bepalen wat de scherpstelmotor in de

camera (of in het objectief) moet doen. Het autofocussysteemweet zelfs

in welke richting het objectief moet scherpstellen en hoe snel.

Er zijn maar liefst 5z scherpstelsensoren en hun plaats in het beeld wordt
aangegeven door scherpstelvelden op het matglas, zodat vheel precies

kunt uitkiezen waarop de camera scherpstelt. Het AF-systeem van de

DTtoo is van een extteem hoge kwaliteit; het is ook beter dan dat van
de Nikon-topmodellen van nog maar enkele jaren geleden. Wanneer u
eenmaal weet hoe het werkt zult u erin slagen in vrijwel alle denkbare
situaties scherpe foto's te maken.

Controle via het matglas
Afgezien van deze sensoren werken de moderne spiegelreflexcamera's

nog net zo als de Nikon F uit 1959. Via het prisma ziet u het beeld op het
matglas en daardoor kunt u zien wanneer het beeld scherp is. Doet de

autofocus niet precies wat u wilt, dan kunt u ook meteen ingrijpen. Dat is
een niet te onderschatten voordeel. U hebt namelijk tijdens het fotogra-
feren vaak niet de tijd te zien of de foto's die u al gemaakt hebt wel scherp
zijn, dus u moet het in de zoeker al kunnen zien.

AF-fijnafstelling
De DTtoo biedt in het setup-menu onder AF-fijnafstelling de mogelijkheid zeer kleine aflvij-
kingen in hetAF-samenspeltussen camera en objectief te corrigeren. Dat kan per objectief
en Per objectief/converter-combinatie. De fijnafstelling kan geschieden na scherpstelling met
de camera op statief op een vast object met veel detail via de zoeker en via LiveView, liefst bij

verschillende diafragma's. Na vergelijking van de resultaten kan de gewone scherpstelling net
zo lang gecorrigeerd worden totdat de twee resultaten identiek zijn. Let u er bij het corrige-
ren wel op, dat u een onderwerp gebruikt waarop de camera goed kan scherpstellen, zonder
objecten kort voor of kort achter dit onderwerp. Corrigeren kan ook via speciale kaarten,

bijvoorbeeld die van Datacolor (verkrijgbaar in de meeste fotowinkels).
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Wanneer u nooit met de hand
scherpgesteld hebt, dan is nu
het moment gekomen om dat

te gaan oefenen. Niet omdat
het beter zouzijn om met de

hand scherp te stellen, maar

om uw oog erop te trainen te

zien wanneer het beeld echt

helemaal scherp is en om een

gevoel te krijgen voor wat
de camera doet wanneer hij
scherpstelt.

Automatisch scherp - en onscherp
Handmatig scherpstellen is heel goed mogelijk, tenslome hebben genera-
ties fotografen geweldige foto's gemaakt zonder autofocus. Autofocus
werkt echter meestal sneller, zodat je in dezelfde tijd meer scherpe foto's
kunt maken. De term autofocus is dan ook een beetje ongelukkig: het
is niet zozeer een systeem om automatisch scherp te stellen, maar een

techniek om het scherpstellen te versnellen. Ook bij het gebruik van
autofocus moet u de camera namelijk vertellen waarop en hoe hij moet
scherpstellen. Doet u dat niet, dan wordt het scherpstellen een soort
Russische roulette: soms gaat het goed, soms niet - en wanneer het fout
gaat weet u dat meestal pas wanneer het te laat is.

Onderwerpsstanden en autofocus
Zoals we al in hoofdstuk 3 gezien hebben, kent de DTtoo een aantal

onderwerpsstanden. Deze zijn vooral bedoeld voor beginnende fotografen.
Bij deze onderwerpsstanden en bij de standen Automatisch en Automa-

tisch (flitser uir) kiest de camera meteen voor een bepaald soort scherp-

stelling. Meestal is dat scherpstelling op het dichtstbijzijnde onderwerp.
Dat betekent - u vermoedde het al - dat de camera zal scherpstellen op
het onderwerp dat het meest dichtbij is, de camera is dus vaak een beetje
bijziend. Met het kiezen van een andere onderwerpsstand - bijvoorbeeld
sport - verandert die bijziendheid weer in verziendheid. Op zich is dat

heel verstandig van Nikon ,want zo zal de niet al te ervaren fotograaf
in veel situaties erin slagen scherpe foto's te maken. Hebt u wat meer

ervaring, dan zult u echter betere resultaten bereiken door zelfin te stellen
hoe de camera scherpstelt, zie verderop.

Ook al stelt

de camera

automatisch

scherp, uw

oog blijft het

belangrijkste

instru ment.

(-265 mm, 1,2250s

f/22, studioflitser,

handmatige

scherpstel ling)
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Voor een foto -
zeker bij grotere

diafragma's - kan

het heel veel

verschil maken, op

welk punt u of de

camera scherpstelt.

(1,¿1600s-135mm

- 1/2,O (200mmf/2,8

op FX))

Autoþcus bij Liveheeld
Bij Livebeeld stelt de D7rco op een heel andere manier scherp dan
normaal. De reflexspiegel is immers opgeklapt dus de autofocussensoren

ontvangen geen licht meer. De camera gebruikt nu het elektronische beeld

en stelt scherp door het beeldcontrast te beoordelen op bepaalde punten
in het beeld. Die punten of vlakken kunt u weer uitkiezen, daarover

verderop meer.

In feite stelt de camera op dezelfde manier scherp als een compactcamera.

Het voordeel van de snelle scherpstelling van de spiegelreflexcamera is bij
het gebruik van Livebeeld dus eventjes verdwenen. Wel stelt de DTroo bij
Livebeeld beter scherp dan zijn voorgangers, zodat het nu ook mogelijk is

scherp te stellen terwijl u video-opnamen maakt.

Toch is de minder snelle scherpstelling een van de redenen om Livebeeld
alleen te gebruiken wanneer het echt nodig is.

Scherpstelling bij Livebeeld kan echter ook voordelen bieden, bijvoor-
beeld bij macro-opnamen of in andere situaties waarin u de tijd hebt.

Wanneer u namelijk inzoomt op het zoekerbeeld tijdens het scherpstellen

kunt u heel precies zien waarop scherpgesteld wordt, zeker in combinatie
met handmatige scherpstelling (zie hierna).

Autoþcu ssta n d e n b ij Live bee I d
De DTroo kent vier autofocusstanden bij Livebeeld:

1. Gezichtsprioriteit-AF: de camera detecteert tot vijf gezichten en

stelt scherp op het gezicht dat het dichtst bij de camera is. Opmer-
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king: werkt alleen echt goed bij onderwerpen die niet of nauwelijks
bewegen.

2. Breedveld-AF: werkt relatief snel maar is minder kritisch in de keuze

van het onderwerp. Werktvooral goed met een gemiddeld diafragma.

3. Normaalveld-AF: goed om scherp te stellen op een klein gebied,

eventueel met statief.

4. AF met meevoþende scherpstelling: de camera volgt het onderwerp met

behulp van de 4zo-pixelRGB-sensor en bijbehorende onderwerpher-
kenningstechnologie. Dit werkt goed, zelfs \Manneer het onderwerp

even uit het beeld verdwijnt. Wel wordt het enigszins in zijn werking
beperkt door het lage tempo van het scherpstellen bij Livebeeld.

U kunt deze scherpstelmethodes instellen in het menu onder Persoonlijke

in s t ellin g e n (Au t oþ cu s, AF v o or liv eb e el d lflm), of bij Livebe eld dire ct

vanaf het lcd-scherm. Bij Normaalveld-AF en Breedveld-AF kunt u het

scherps telveld b ovendien verplaats en en bij N orm a al v eI d - AF kunt t
inzoomen om een zeer klein detail uit te kiezen. Wanneer de camera klaar

is met scherpstellen wordt het randje om het scherpstelveld groen.

Scherpstellen en scene-instellingen
In de onderwerpsstanden, of scene-instellingen zoals Nikon ze tegen-

woordig noemt, heeft u voor wat betreft de scherpstelling weinig keus; de

keuzes maakt de camera voor u, In alle onderwerpsstanden zd, de camera

zelfbepalen ofer slechts één keer ofcontinue scherpgesteld zal worden. In
feite staat altijd AF-A ingesteld (zie verderop).

Verder zaI de camera ook vaak het onderwerp proberen te herkennen om

daarop scherp te stellen (automatische veldkeuze, zie hierna). Voor niet-

gevorderde fotografen (en dat zijn de gebruikers van onderwerpsstanden)

werkt het vrij goed. Gebruikt u echter onderwerpsstanden en begrijpt u

niet waarom sommige foto's goed scherpgesteld zijn en andere niet, dan

heeft u hier de verklaring. De camera probeert te raden waarop u wil dat

er scherpgesteld moet worden, maar dat gaat soms mis. Wanneer u meer

invloed wil hebben op de scherpstelling, dan zult u dit hoofdstuk verder

uit moeten lezen en de scherpstelinstellingen zelf moeten bepalen.

Voor alle zekerheid nog een overzichtvan de scherpstelinstellingen bij de

onderwerpsstanden, voor de uitleg van de begrippen zie hierna:

t AF-A (automatische keuzevan continue of enkelvoudige scherpstelling):

alle onderwerpstanden.

t Automatischeveldkeuzej poftret; landschap; kinderen; nachtportret;

nachtlandsch ap; paty hinnen; strand/sneeuw; zonsondergang;

schemering; bloesem en herfstkleuren.
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Groen licht
U kunt met handmatig scherpstellende objectieven ook nog steeds de informatie van het
autofocussysteem gebruiken. Wanneer het groene lichtje in het zoekerbeeld oplicht, is het
beeld net zo scherp als wanneer u met een autofocusobjectief zou werken en de camera het
werk zou laten doen. Met lichtzwakke objectieven (vanaf f/5.6) wil deze elektronische scherp-
stelindicatie echter nogwel eens moeilijkheden opleveren. De indicatie gaat dan knipperen,
met een regelmatig interval. Dit gebeurt wanneer de camera niet kan scherpstellen omdat het
onderwerp onvoldoende contrast heeft, te donker is, of geen lijnen in de juiste richting heeft.
Wanneer u uw teleobjectief echter een beetje heen en weer beweegt, kan de indicatie ook
gaan knipperen omdat u steeds net voorbij het scherp te stellen object schiet. Dit is overigens
ook een goede indicatie voor het gevaar van bewogen opnamen. Bij stilstaande onderwerpen
waarbij uiterste scherpte vereist is en bij een beperkte scherptediepte is het ook een goed idee
om een serie in scherpstelling verschillende opnamen te maken ('focus bracketing').

t Enkelpunrs-AF; close-up; kaarslicht;voedsel; silhouet; hi key; low key.
. S2-punten dynamischveld-AF:sport; dierenportret.

Handmatig scherpstellen
Als u niet helemaal goed kunt zien wanneer het zoekerbeeld scherp is,
draait u de scherpstelring heen en weer tussen twee punten waarop het
beeld waarneembaar onscherp is. Daarna draait u verder tussen twee

punten die nog dichter bij elkaar zirten en zo vindt u wij snel het optimale
punt. Als extra hulpje kunt u een zoekerloep gebruiken, die
als ofñcieel Nikon-accessoire verkrijgbaar is. Het handma-
tig scherpstellen lijkt moeilijker dan het is;wanneer u
denkt dat het beeld scherp is, dan is het dat meestal ook.
Handmatig scherpstellen gaat meestal mis wanneer het
onderwerp sneller beweegt dan u kunt scherpstellen. In het
algemeen helpt het wel wanneer u al van te voren scherp-
stelt op een punt waar u uw bewegend onderwerp verwacht.

Er kan gekozen

worden tussen

handmatige en

automatische

scherpstell ing.

(Micro Nikkor 200/4 lF

met TC300 f1 6 1 /250s)

Er kan gekozen worden voor handmatige en automatische scherpstelling.
Daarvoor zijn verschillende methodes:

7. Allereerst kunt u de selectieknop voot scherpstelstand gebruiken.
Deze heeft maar twee standen: AF en M. (Andere AF-instellingen stelt
u in met het kleine knopje in het midden van deze knop.)

2. Bij objectieven met scherpstelmotor (AF-S) zitvaakeen speciale knop
op het objectief.

3. Heeft zo'n objectief ook nog de instelling M/A dan kan door aan de

scherpstelring te draaien ook als het ware 'vliegend' op handmatige
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scherpstelling overgeschakeld worden. Opnieuw op de ontspanknop
of AF-ON-knop drukken, zorgt ervooÍ dat de camera weer overgaat

op autofocus. (Sommige objectieven kennen ook nog een A/M-stand.
Die werkt hetzelfde, alleen moet u nu veel meer moeite doen om het
commando over te nemen.)

Sche rpste lvel d e n e n se nso re n

De DTroo maakt gebruik van 5z scherpstelsensoren,

een stuk meer dan zijn voorgangers. Hun positie in het

zoekerbeeld wordt aangegeven door een soort vierkant-
jes, die we scherpstelvelden noemen. De middelste

vijftien (in de afbeelding turqoise) geven de positie van
de zogenaamde kruissensoren aan. Die kunnen op lijnen
in alle richtingen scherpstellen. De andere scherpstel-

velden geven de positie van sensoren aan die vooral op horizontale lijnen
kunnen scherpstellen, in ieder geval niet op echt verticale. Overigens zijn
in de praktijk de meeste lijnen zelden precies horizontaal ofverticaal, dus

dan slagen ook deze andere sensoren er vaak in toch in hun werk goed te

doen. Toch werken de kruissensoren het beste, zeker bij weinig licht.

Scherpstellen i n het (bijna-)donker
Hoe minder licht er op de sensor valt, des te slechter kan hij zijn werk
doen. Bij weinig licht, zeker in combinatie met een lichtzwak objectief,

verloopt de scherpstelling daarom vaak wat moeizaam.

Wat helpt in zo'n geval?

I Kies een deel van het onderwerp dat contrastrijk genoeg is.

r Kies een van de centrale kruissensoren, die doen het vaak nog wel.

r Gebruik een lichtsterk objectief.

r Gebruik een objectief dat een hoog contrast levert bij volle opening.

r Gebruik een AF-instellicht van camera of flitser.

Over de objectieven: Nikon garandeert scherpstelling alleen bij een licht-
sterkte van minimaal f 5,6. Een aantal populaire vreemdmerk-objectieven

werkt bij 2oo mm met een lichtsterkte 6.3, wat eigenlijk net te weinig is.

Bij Nikon is het altijd minimaal f/s.6; ook hebben alle Nikon-objectieven

genoeg contrast bij volle opening om scherpstelling te waarborgen.

Een allerlaatste redmiddel is het AF-instellicht. Dit werkt echter alleen

op vrij korte afstanden en kan vrij storend zijn. De Nikon-flitsers 58-6oo,

SB-7oo, SB-8oo en SB-9oo kunnen zo ingesteld worden dat zij fungeren

als AF-instellicht.
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Scherpstelling en detail
De DTroo heeft een nieuwe scherpstelmodule (de Multi-CAM 35ooDX), die tot nu toe alleen

in deze camera gebruikt wordt. Deze module is veel beter dan die van alle andere niet profes-
sionele Nikon-camera's en in veel opzichten bijna net zo goed als die van de D3oos en de

FX-camera's. ln vrijwel alles is hij net zo goed als die van de DBoo en D4. (Uitzondering: bij

de DTroo werkt alleen het centrale scherpstelpunt bij f/8, bij de andere twee camera's de

centrale tt scherpstelpunten). De mogelijkeAF-instellingen zijn gelijk aan die van de profes-
sionele modellen.

Bij de camera kunt u in grote lijnen tweeverschillende dingen instellen:
r of de camera maar één keer scherpstelt of de hele tijd blijft scherpstellen (AF-S/AF-C/

AF-A).

r van welke sensoren/scherpstelvelden de camera gebruikmaakt voor het scherpstellen.

Moeilijkheden
In sommige situaties kan het scherpstelsysteem niet of niet goed scherp-
stellen. In de vorige paragraaf is al gesproken over situaties met weinig
licht. Andere situaties zijn:
I een onderwerp dat qua contrast niet verschilt van de achtergrond of

voorgrond of dat nauwelijks contrast vertoont;
r een onderwerp met verticale lijnen wanneer u niet een van de negen

kruissensoren gebruikt en de camera niet gedraaid vasthoudt;
r een onderwerp met horizontale lijnen wanneer u niet een van de

negen kruissensoren gebruikt en de camera gedraaid vasthoudt;
I een onderwerp met een bijzonder patroon van lijnen, zoals bij

sommige gebouwen;
r een zeerklein onderwerp (let er ook op dat de scherpstelvelden in de

zoeker kleiner zijn dan de AF-sensoren);
I een onderwerp in de schaduw dat zich naast een fel verlicht ander

onderwerp bevindt (vooral in combinatie met dynamisch veld-AF).

AF-C, AF-S en AF-A
Deze instellingen zijn te regelen via de AF-standknop, her kleine knopje
in het midden van de selectieknop voor scherpstelstand. Het instellen
geschiedt door de knop in te drukken en vervolgens aan de primaire
instelschijf te draaien. AF-A is de standaardinstelling. Deze is ook het
eenvoudigst, in die zin dat de camera op basis van de beweging van het
onderwerp voor u bepaalt of AF-C of AF-S gebruikt wordt.
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Het principe van het eenmalig scherpstellen (AF-S) is dat wanneer u de

ontspanknop half indrukt, de camera scherpstelt. Laat u de ontspanknop
halfingedrukt dan blijft de scherpstelling behouden, ook al veranderr de

camera of het onderwerp van positie. Om opnieuw scherp te stellen laat u

de ontspanknop even los en drukt u hem opnieuw in.

Het principe van AF-C is simpel: zolangu de ontspanknop ingedrukt
houdt, blijft de camerâ scherpstellen. Volgt u dus bewegende onderwer-

pen met uw camera, dan zal de camera continu de scherpte bijregelen, Bij
AF-C kan de camera ook bewegingen waarnemen. Beweegt een onder-

werp naff de camera toe, dan rekent de camera uit waar het onderwerp

zich op het moment van het opengaan van de sluiter zal bevinden, en

corrigeert de scherpstelling daarvoor. In het algemeen geldt: bii snelbewe-

gende onderwerpen is AF-C beter, in de meeste andere situaties AF-S.

AF-A is zo mogelijk nog simpeler: hier bepaalt de camerawanneerAF-S
of AF-C gebruikt wordt. Dat werkt vaak, maar niet altijd goed. Ook hier is
zelf eenbeslissing nemen weer beter. AF-A is ook de enige mogelijkheid
bij gebruikvan de onderwerpsstanden.

Let op: bij AF-S zal de camera alleen een foto maken wanneer er scherp-

gesteld is. Verder kunnen serieopnamenwatlangzamer gaan. Zie ook
verderop het kader Prioriteiten bij scherpstelling,

De DTroo kentvier mogelijkheden om de scherpstelvelden te gebruiken,
zo genaamde AF-velds tanden.

1,. Enkelpunt: deze methode voldoet bij niet (snel) bewegende onderwer-

pen heel goed. Met behulp van de centrale selector kiest u tijdens het
fotograferen het scherpstelveld dat het handigst is. Let u wel op dat

de centrale selector niet op 'lock' staat, want dan kunt u wel drukken

Met behulp van

deze knop kunt u

de belangrijkste

AF-instellingen

doen.

De D7100 kent 52 scherpstelvelden. Hun werkingsgebied is in

de zoeker aangegeven door een soort vierkantjes, die we scherp-

stelvelden noemen. De aanduidingen in de zoeker zijn kleiner,

maar komen verder vrij goed overeen met de positie van de

werkelijke focussensors, maar nooit 'l 00o/o. Alleen de middelste

vijftien sensoren zijn kruissensoren. De overlge zevenendertig

sensoren kunnen alleen scherpstellen op horizontale lijnen, de

kruissensoren op allebei,
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Wanneer uw foto's niet (helemaal) scherp zijn, is het heel verstandig om met behulp

van Nikon ViewNX (of Capture NX) naar de scherpstelgegevens te kijken. Zowel het

gebruikte scherpstelveld als alle andere gegevens zijn te controleren. Op deze manier

komt u er al snel achter welke instellingen u beter kunt veranderen. Let u er wel op

dat bewegingsonscherpte moeilijk te onderscheiden kan zijn van onscherpte ten

gevolge van een foutieve scherpstelling. Op deze foto aan het begin van de serie

opnames is het scherpstelveld op de achtergrond in plaats van op het onderwerp

geplaatst; daardoor zal de camera verder blijven scherpstellen op de achtergrond in

plaats van op het eigenlijke onderwerp.

op de centrâle selector, maar gebeurt er niets. U ziet in de zoeker en

op het display bovenop de camera het actieve scherpstelveld. Drukt
u in het midden van de centrale selector, dan wordt onmiddellijk het
centrale scherpstelveld gekozen.

Dynamisch veld: deze instelling is vooral handig bij vrij onvoorspel-
baar bewegende onderwerpen. Hij lijkt op enkelvelds AF, u kiest weer
zelf een scherpstelveld, alleen zal de camera \Manneer uw onderwerp

uit het bereik van de geselecteerde sensor verdwijnt automatisch
overschakelen op de naburige sensor. U kunt kiezen van hoeveel
naburige sensoren de camera gebruikmaakti g,2r of 5z (dus allemaal),
waardoor deze instelling in feite dus uit nog drie instellingen besraat.

Veldstand

enkelpunt,

boven: aanduiding

bedieningspaneel,

onder: aanduiding

in de zoeker.
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3. Automatisch veld: Bij deze instelling kiest de camera in principe het
veld waarin het dichtstbijzijnde onderwerp zichbevindt. Er vindt
echter ook gezichtsherkenning plaats met behulp van de zo16 pixel
RGB-sensor, dus wanneer de camera een gezicht waarneemt wordt
daarop scherpgestel d.Deze methode werkt bij foto's van mensen vrij
goed en is de standaardinstelling voor veel programmastanden.

4. 3D-tracking: hierbij wordt de zo16 pixel RGB-sensor - behalve voor
de belichtings- en witbalansmeting - gebruikt om onderwerpen
te herkennen en te volgen. Daarbij maakt de camera gebruik van
kleur- en 3D-informatie. Op het moment dat het onderwerp buiten
het bereik van een van de 5z scherpstelsensoren beweegt, neemt
de RGB-sensor het over. De scherpstelling wordt dan gecorrigeerd
ofvastgehouden tot het moment dat het onderwerp binnen het
bereik van een volgende scherpstelsensor komt. Dit systeem wordt

3D-tracking genoemd. De keuze voor het onderwerp/de kleur wordt
gemaakt op het moment dat u de ontspanner half indrukt. Door deze

los te laten en opnieuw in te drukken maakt u een nieuwe keuze.

Het systeem werkt vrij goed bij niet al te onvoorspelbaar bewegende

onderwerpen. Het is ook fascinerend om te zienhoe de camera een

onderwerp kan volgen. (Dat kan overigens ook zonder foto's te
maken, door gewoon de ontspanknop indrukken.)

Toch moet u wel degelijk nog nadenken over het scherpstelpunt dat u

uitkiest en het bijbehorende onderwerp. Verschilt de kleur bijvoorbeeld
genoeg van andere kleuren in de omgeving? Verandert de kleur niet
tijdens het fotograferen (denk aan schaduwen)? Wanneer iemand een

shirt draagt dat aan de voorkant groen is, en aan de achterkant rood,

danzal de camera deze persoon 'kwijtraken' op het moment dat hij zich
omdraait. Wel iets om rekening mee te houden. Zoals eerder opgemerkt,

werkt dit systeem ook niet zo goedbij weinig licht en bij lichtzwakke
objectieven.

De dynamisch veld-instelling kán dus in sommige situaties beter werken.

In het begin kan het verstandigzijn om wat tests te doen, zeker bij belang-

rijke opnamen.

Scherpte en verscherp¡ng
De scherpte van digitale opnamen wordt sterk beïnvloed door de instel-
ling van de verscherping in de camera en/of tijdens het bewerken . Zonder

verscherping zien foto's er onscherp uit. Met een te sterke verscherping
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Dynamisch veld (9,

21 of 52 punten),

boven: aanduiding

bed ien ingspaneel,

onder: aanduiding

in de zoeker.

ñ"rÞn

Automatisch veld,

boven: aanduiding

bed ieningspaneel,

onder: aanduiding

in de zoeker.

1d

E
3D-tracking,

boven: aanduiding

bed ien ingspaneel,

onder: aanduiding

in de zoeker.
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Prioriteiten bij scherpstelling
Bij Enkelvoudige servo-AF (AF-S) maakt de camera normaal pas een opname, wanneer er

scherpgesteld is. Bij Continu servo-AF (AF-C) geeft de camera de prioriteit aan het maken

van zoveel mogelijk opnames per seconden, wacht dus niet totdat optimaal scherpgesteld is.

ln het menu Persoonlijke instellingen kunt u deze standaardinstellingen veranderen via het

menu Autofocus > Selectie AF-C prioriteif of de optie Selectie AF-S prioriteit. De beide mogelijke

instellingen zijn prioriteit ontspannen en prioriteit scherpstelling.

Prioriteit ontspannen heeft zin wanneer u niet met de volle opening werkt en dus een grotere

scherptediepte heeft en wanneer u de camera tijdens het fotograferen wil laten scherpstellen

Prioriteit scherpstellen heeft bij AF-C zin, wanneer u bijvoorbeeld bij volle opening werkt met

een lichtsterk objectief en er te veel onscherpe opnamen ontstaan.

daarentegen zienze er 'digitaal' uit: er verschijnen witte randjes om

zwaÍte contouren. Bij een te sterke verscherping kunnen sommige lijnen
ook zodanig verscherpt worden dat er kunstmatige vormen ontstaan,

artefacten genoemd.

Verscherping is in feite het verhogen van het contrast op contouren. De

randen worden dus scherper afgebeeld, en dat wekt de indruk alsofde foto
op zich veel scherper is. Sommige beginnende gebruikers van Nikon-
reflexcamera's zijn teleurgesteld over de scherpte van de opnames. Dit is
een rechtstreeks gevolgvan het feit dat Nikonvoor de standaardinstelling
een voorzichtige benadering van het verscherpen van foto's heeft gekozen.

Op zich is dat heel verstandig, want voor verscherpen geldt: overdaad

schaadt.

Wilt u zo scherp mogelijke jp.g'r, dan is het zaakdeverscherping in de

camera uit te schakelen ofvrij laag te zetteî,hoe merkwaardig dit ook
klinkt, en de foto nadien in een beeldbewerkingsprogramma (extra) te

verscherpen. Nog beter is het RAW's te maken, waarbij de verscherping
niet in de camera plaatsvindt. U verscherpt de foto dan twee of zelfs drie
keer: een keer bij de RAW-verwerking, een tweede keer bij de gewone
beeldver-werking en een derde keer bij de eindverwerking, op het moment
dat u weet hoe de foto gebruikt gaat worden. De eerste verscherping (in de

RAW-verwerking) kiest u zodanig dat er net geen extra contouren zicht-
baarworden, vaak betekent dat bij Nikon CaptureNX midden-laag, maar
het is ook afhankelijk van de scherpte van de opname en van de grootte
van de details in de opname.

Voor de laatste verscherping is het van belang dar u weet hoe groot hij
afgedrukt zal gaanworden en op welk papier (mat vereist een hogere
verscherping). Eerst verscherpen en daarna vergroten levert namelijk
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1 . Uitsnede van jpeg (middelhoge

i n-camera-verscherpi ng).

2. Uitsnede van RAW met lage

verscherpi ng.

3. Uitsnede van RAW met gelijke lage

verscherping en lichte verhoging van

contrast door curve.

4. Als 3 met een lichte naverscherping

in Photoshop, hoeveelheid 'l 2'l o/o

straal 1,0 pixel.

5. Als 3 maar met gemiddelde

naverscherping in Photoshop

hoeveelheid 144o/o straal 1,3 pixel

6. Als 3 maar met (te?) sterke

naverscherping in Photoshop

hoeveelheid 1 98o/o straal 1,6 pixel

De opnamen

hieronder laten

het effect van

verscherping zien.

Het zijn allemaal
'l 00o/o-uitsneden

uit de opname die

hiernaast in zijn

totaliteit afgebeeld

is (verscherpt als

in voorbeeld 4

hieronder).
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Bij een foto als deze

is overduidelijk

waarop

scherpgesteld moet

worden. Laat u

het aan de camera

over, dan is de kans

groot dat die óf op

de achtergrond,

óf op de meest

rechtse , dichtstbij-

zijnde, Boedddha

scherpstelt.

(-75 mm, f2,0,

1 /2000 s)

kwaliteitsverlies op. Wilt u het echt goed doen, dan verscherpt u iedere

foto individueel. Lichtgevoeligheid, het gebruikte objectief, het onderwerp
en de uiteindelijke afdrukgrootte en het papier bepalen allemaal de eisen

aan de verscherping. Een interessante techniek is ook verscherpen waarbij
u vervolgens de verscherping in bepaalde delen van het beeld weer terug-
draait, met het historiepenseel. Dat voorkomt ook het door de verscher-

ping accentueren van ruis, met name in egale vlakken.

AF-AAN
Een van de mogelijkheden van de knop AElAF-lock is hem de functie AF-AAN te geven (zie

ook hoofdstuk ro,). Dat betekent dat de camera alleen scherpstelt als u deze knop indrukt en

niet wanneer u de ontspanknop indrukt.

Het grote voordeel ervan is dat de momenten van scherpstellen en afdrukken definitief
gescheiden kunnen worden. Er zìjn echter ook nadelen. Eén nadeel is dat er geen AE(/AF)-

lock-knop meer is. U kunt daar nu de ontspanknop voor gebruiken (half indrukken), maar daar

moet u wel aan wennen. Een ander nadeel is, dat u nu een extra knop moet indrukken bij het
fotograferen.

Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van AF-AAN, ook al omdat het snel verleidt tot een

soort luiheid bij het uitkiezen van het juiste scherpstelpunt. Sommige mensen zweren er

echter bU. AF-AAN was vooral populair in de tijd dat de scherpstelsystemen niet zo goed

werkten. Het is in ieder geval moeilijk aan te wennen, maar ook weer moeilijk af te wennen.
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Kleur kan een foto maken of breken. Gelukkig kunt u in de digitale
fotografie iedere foto precies die kleuren geven die u wilt, tot zelfs
de afdruk aan toe. Daar moet u echter wel wat voor doen, want aan
de andere kant hebben de belichting, het contrast, de witbalans, de
verzadiging en de kleurstanden allemaal invloed op de weergave van de
kleuren.

Kleuren creëren stemmingen of versterken die. De een is er wat gevoeli-
ger voor dan de ander, maar belangrijk zijn ze vooÍ iedereen die ze kan
zien. Des te vreemder is het, dat de meeste mensen zich bij het fotografe-
ren nauwelijks met kleur bezighouden. Komt dat doordat de camera de

kleuren vanzelf altijd goed weergeefr? Nee, net als bij de belichting en de

scherpstelling gaat het bij de weergave van kleuren ook nier altijd goed.

Voor kleuren geldt dat waarschijnlijk zelfs nog meer, alleen al omdat voor
de juiste weergave van de ene kleur, de andere een beetje tekort gedaan
moet worden. Dat doen onze hersenen ook, maar die schakelen voort-
durend tussen verschillende kleurweergaven heen en weer en dat doet
de camera niet. Daar komt nog bij dat wij veel meer kleurschakeringen
kunnen zien dan door de camera, laat staan door het beeldscherm ofde
drukpers, weergegeven kunnen worden.

Misschien merkt uvan die tekortkomingen helemaal niets. Waarschijn-
lijker is, dat u met de kleuren van sommige foto's toch niet helemaal
tevreden bent. Die zou u dus kunnen veranderen. Is dat moeilijk om de

weergave van kleuren aan te passen? Nee, voor een deel is het heel erg
eenvoudig. Voor een ander deel is het iets waar u even aandacht aan moet
besteden, maar moeilijk is het niet. Zelfs wanneer u volledige controle
over de kleurenwilt hebben, dan is dat niet moeilijk, U zou danwel in
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Hoewel het licht

ook verschilt, zijn

het toch vooral de

kleuren die aan deze

twee foto's een

volkomen andere

sfeer geven. De

donkerder foto werd

gemaakt aan het

einde van een dag

met bedekt weer, de

lichtere de volgende

dag toen het

stralend weer was.

Beide werden

gemaakt met

16 mm APS-C,

12 mm m4/3,

9 mm Nikon CX. t

RAW moeten fotograferen (zie hoofdstuk z en het kader aan het eind
van dit hoofdstuk) en de foto's zelfverwerken. Ook dat is niet rnoeilijk, al

zien de neeste mensen er helaas enorm tegenop. (Foto openen, één keer
klikken en u hebt de kleuren al aangepast!) Zelf verwerken is de enige

manier om de volledige controle over de kleuren te krijgen, maar ook
zonder clat kunt u veel ten goede veranderen.

Het belangrijkste is dat u er zich van bewust bent dat de kleurweergave

door de camera een compromis is. Dat was overigens in de tijd van de

films ook zo. Toen kon u alleen door de keuze van de film, het onder-
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werp en opnâmetijdstip iets aan de kleuren veranderen. Een van de
grote verworvenheden van de digitale fotografre is dat u ook de volledige
vrijheid hebt om de kleurweergave zo goed mogelijk met de werkelijkheid
of uw smaak in overeenstemming te brengen.

KIeur en moment
u bent er zich waarschijnlijk niet van bewust, maar de kleuren verande-
ren in de loop van de dag voortdurend. (Nu, ja, behalve op van die weinig
fotogenieke kleurloze grijze dagenwaarvan we er hier in Nederland veel
te veel hebben.) De kleuren veranderen geleidelijk en daardoor merken
we het niet zo,maar als je even niet oplet ziet eentafereel er ineens heel
anders uit.
Nu wordt de sfeer van een foto voor een groot gedeelte bepaald door kleur,
Dat betekent dus ook dat de sfeervoortdurendverandert. De tijd tussen
twaalf en drie uur's middags is in onze streken meestal het minst geschikt
voor het maken van foto's. Het mooist zijn de kleuren rond zonsopgang
en zonsondergang. De kleuren bij zonsopgang zijn echter anders dan
's avonds, veel minder rood, eerder roze (de rozenvingerige dageraadl).
De atmosfeer is 's ochtends nog schoon, waardoor ook na zonsopgang
met name bij vergezichten de kleuren veel helder der zijn dan 's avonds.
Gedurende de ochtend worden de kleuren dan langzaam sreeds minder
mooi tot op het moment dat de zon op zijnhoogst staat (in de zomer in
landen met zomertijd niet om twaalf uur, maar tussen één enharftwee).

De kleuren van de natuur vormen een onu¡tputtelijke inspiratiebron.

APS-C 66 mm, m4l3 50 mm, Nikon CX 36 mm
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Tip: probeer het later nog eens
Wanneer u iets probeert te fotograferen en de kleuren zijn niet naar uw zin, probeer het dan

op een ander moment van de dag nog eens. Dat geldt overigens niet alleen voor de kleuren,

zeker ook voor schaduwen en lijnen.

Bij deze vier foto's zien we dat uitsluitend het opnametijdstip voor sterk verschillende kleuren zorgt.

De foto's werden gemaakt om "l 4.40 uur, 20.01 uur (boven van links naar rechts) 20,22 uur en 20.42

uur(onder, idem). De brandpuntsafstanden zijn voorAPS-C resp. 16 mm, 13 mm,'l B mm en 9,5 mm,

voor m4/3 12 mm, 10 mm, 'l 5 mm en 7 mm en voor Nikon CX 9 mm, 6,7 mm, 1 1 mm en 5 mm.

Daarna worden ze weer mooier, met de zonsondergang als hoogtepunt. In
de herfst en winter zijn er veel meer uren met mooi licht - tenminste, op

de schaarse dagen dat dan de zon schijnt. Let op bij het maken van foto's

gedurende zonsondergang en zonsopgang: het licht verandert nu vrijwel
elke tien seconden. U hebt niet veel tijd voor het maken van een foto.
Probeer bij het maken van foto's daarom alle camera-instellingen vooraf
te doen, zodatu alleen nog maar hoeft te wachten op het moment dat de

kleuren op hun mooist zijn.

Het is raadzaam RAW-opnamen te maken en uitgaande van de witbalans-
instelling 'direct zonlicht' bij de verwerking van de foto te kijken welke

witbalansinstelling de mooiste kleuren geeft. Voor de belichting is het
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zaakîaar de hoge lichten-waarschuwing te kijken en overbelichting van
met name rood te vermijden. Het rood van de zon zelf mageventueel wel
overbelicht zrln,zolangde rest van het beeld het maar niet is.

Wie is er bang voor rood, groen, blauw?
In de fotografie worden kleuren uitgedrukt in RGB (rood, groen, blauw),
de primaire kleuren van het additieve model. De intensiteit van een van
deze drie primaire kleuren wordt uitgedrukt in een waarde tussen o en
255. Helderheid en kleur zijnindit sysreem precies hetzelfde. Daarmee
stuiten we meteen op een belangrijk punt in de kleurenfotografie:
maakt u een foto lichter ofdonkerder, ofverandert u het contrast, dan

Tijdens de zons-

ondergang verande-

ren de kleuren zeer

snel, zodat er maar

weinig tijd over blijft

om foto's te maken.

(AF B0-400/4.s-5.6
ED VR, foto 1 : 280 mm

1 /1 BOs f 5.3 -1,
foto 2,3 en 4:400 mm
bij resp. 1/250s
f 7,1/32Osf 7.1 en

1/25Os f 5-6)
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veranderen ook de kleuren. wanneer u een zonsondergang fotografeert,
zorgt de camera er meestal keurig voor dat de voorgrond goed belicht
wordt. Daarmee gaat echter het mooie dieprood van de hemel verloren.
Omgekeerd kunnen kleuren veel rijker worden door een opname iets
donkerder te maken. Er zijnnog meer simpele zaken die de kleuren
beïnvloeden.

Veranderen van de kleulweergave
De kleuren van een foto worden door heel veel dingen beinvloed. veel
daarvan kunt u op uw beurt ook weer beïnvloeden. Mogelijkhe denzqn
onder meer
I een ander opnamemoment kiezen;
r een andere beeldcompositie kiezen;
r de belichting aanpassen;

r het contrast aanpassen;

r de witbalans aanpassen;

r de kleurstand wijzigen;
r de kleurverzadiging wijzigen;
r de kleurwarmte of -toon wijzigen.

Deze punten worden allemaal in dit hoofdstuk toegelicht. Eerst bekij-
ken we echter een paar voorbeelden die laten zien wat voor gevolgen het
veranderen van de belichting, kleurver zadiging, zwart-witweergave en
quadtoonweergave heeft.

Het donkerder of lichter maken van een foto heeft, zoals uit de voorbeel-
den blijkt, grote gevolgen voor de kleurweergave. Let echter op: het
lcd-scherm laat de foto vaak wat 'mooier' zien danhij wordt. Om hem
echt zo te maken als hij getoond wordt, moet u hem vaak bewerken. Ook
hier geldt weer: overbelichting is vaak fataal, onderbelichting is meestal
achteraf te compenseren.

Witbalans
Digitale camera's zijn vergeleken met analoge camera's heel goed in staat
met verschillende lichtbronnen om te gaan. Bij analoge camera's is het
fotograferen met kunstlicht lastig, tenzij speciale frlters of films worden
gebruikt. Foto's gemaakt bij tl-licht zijn nog moeilijker re corrigeren en
combinaties van verschillende lichtbronnen hebben een desastreus effect
(het zogenaamde kiepen van de kleuren). Bij de berere digitale camera,s is
dit probleem opgelost.

< AF 80-400,/4.5-5.6

ED vR, 1 /32ôs f 7.1
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Alle foto's:

1/40s,f8,-47 mm

Standaard, 0,66 stop lichter

Standaard, 0,66 stop donkerder,

Standaard, lichter via curve

-Ì=r

Standaardbelichting en picture control, maar bij

fotobewerking donkerder gemaakt via curve.

Camera control standaard, normale belichting, niet bewerkt.

|æõ -rå

. .. :;_
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standaardbelichting en camera control standaard, contrast verhoogd via curve bij

fotobewerking, kleu rverzad igi ng verhoogd

Camera control levendig, belichting normaal,

niet bewerkt

Belichting en camera control standaard, lichtervia

cu rve bij bewerki n g, kleu rve rzadiging verhoogd

-ffi

Standaard zwartwit uit camera (picture control

monochrom)

Standaardfoto in Photoshop CS6 omgezet in

zwartwit en daarna in quadtone
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Kleurtemperatuur
De kleur van een lichtbron op een schaal van rood naar blauw wordt de kleurtemperatuur van

een lichtbron genoemd. Hij wordt uitgedrukt in graden Kelvin. Het is een enigszins verwar-

rende grootheid, omdat een hoge kleurtemperatuur blauw is, terwijl wij dat een koele kleur

i noemen. Denk daarbij echter aan vlammen: een blauwe vlam is zeer heet, terwijl een rode
: vlam minder heet is. Licht van een gewone gloeilamp is ongeveer zToo graden K, op een

¡ lichtbewolkte dag is de kleurtemperatuur buiten ongeveer 6ooo graden K. Tl-buizen vallen
I weer enigszins buiten deze indeling omdat daar ook de kleur groen een rol speelt. De camera

r herkent tl-licht overigens aan het specifieke geflikker, zodat de witbalans bij dit licht meestal

, vrij goed is.
l

De DTroo kent verschillende instellingen van de witbalans. De standaard-
instelling is 'automatisch'. De andere instellingen kunnen alleen in de

standen P, S, A en M gekozen worden. Het instellen van de witbalans gaat
het snelst via de witbalansknop (opschrift: Wn) links naast de monitor.
U drukt op deze knop en draait vervolgens aan de primaire (achterste)

instelschijf. Op het kleine display bovenop de camera en in de zoeker

en desgewenst op de monitor ziet u dan welke instelling u kiest. U kunt
kiezen tussen:

Automatisch (symbool: A)

De camera probeert op basis van de waargenomen kleuren zelf vast te
stellen welke lichtbron is gebruikt en corrigeert aan de hand daarvan.

Geen enkele camera slaagt er echter in dit altijd goed te doen en boven-

Extra fijn
U hebt de mogelijkheid de witbalans per instelling fijn te regelen. ln situaties met een

constante kleur licht kan dit zeer welkom zijn. U kiest de witbalansinstelling zoals hiervoor
beschreven, maar drukt vervolgens de multikeuzeselector nog verder naar rechts.

U kunt de witbalansinstelling nog verder instellen via het menu. U kiest daartoe eerst het

opnamemenu, daarbinnen de witbalansinstelling en

daaru it weer een instelling (bijvoorbeeld gloei lam plicht)

Vervolgens drukt u de multiselector verder naar rechts.

U komt nu in een grafische instelling die het mogelijk

maakt de witbalans om het even welke correctie te

geven. Er zijn daarvoor twee assen: Amber - Blauw, en

Croen - Magenta en de camera toont getallen die de

positie op deze twee assen weergeven.

Wttbalans

Gloeilamplicht

@0K
t¡

(l)Aannas

ra A-B m. 
G-ilm
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dien is de witbalansinstelling ook een kwestie van smaak. Kiest u Aufo-
matischvia het menu, dan kunt u ook nog kiezen tussen Autot en Autoz.
Autotkomtvaak overeen met onze waarneming en is meestal de beste
keuze' Autoziswat roodgeler, wat soms sfeervoller beelden oplevert.

Gloeilamplicht (symbool: lampje)
wanneer u deze instelling combineert met een frjninstelling 6B (zie
hierna), danzit u in de meeste situaties met kunstlichtwel goed (enzo'n
rooo graden Kelvin lager dan met Automatisch mogelijk is!).

Tl-licht, fl uorescent licht (symbool: tl-buis)
Tl-licht wordt vaak door de camera herkend door het karakteristieke
5oHz-geflikker, dus dit gaat ook goed zonder deze instellin gtekiezen.
Alleen de combinatie van tl-lichr en ander richt (gloeilampen of daglicht)
is problematisch. Hier is het vaak zaak omeen paar instellingen uiite
proberen. De DTroo heeft binnen de fijninstelling nog een hele reeks aan
buistypen, wat een zeer goede aanpassing mogelijk maakt.

Bij een onderwerp als dit kan de camera bij gebrek aan een referentie niet tot een
goede witbalans- en belichtingsinstelling komen. De eerste foto laat zien wat de
camera zonder correctie doet, de tweede toont het effect van een belichtingscor-
rectie en de derde toont het effect van een handmatige witbalansinstelling (bewolkt,
want in de schaduw). ln situaties als deze is het beter om handmatig te kiezen voor
daglicht.

(Nikkor AF 35-70/2.8,1/60s f 8.0)
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Direct zonlicht (symbool: zonnetje)

Geschikt voor situaties buiten. Meestal onnodig omdat bij dit licht de

camera zelf dejuiste keuze maakt, maar in situaties met extreme kleuren

toch zinvol.

Flitslicht (symbool: bliksemschicht)

Heel handig, omdat dit licht een bekende kleuftemperatuur heeft. Bij de

automatische instelling van de witbalans worden flitsopnames vaak net

iets te koel (blauw), vooral bij externe flitsers.

Bewolkt (symbool: wolk)
Net als de instelling Direct zonlicht geschikt voor situaties buiten.

Meestal onnodig omdat bij dit licht de camera zelf dejuiste keuze maakt,

maar in situaties met extreme kleuren toch zinvol.

Schaduw (symbool: huis met schaduw)

Geschikt voor situaties buiten. Net als bij de instelling Direct zonlicht en

Bewolkt is het meestal onnodig, maar in situaties met extreme kleuren
toch zinvol.

Handmatige preset (PRE)

Deze laatste methode is theoretisch ideaal: de camera stelt de witba-

lans vast op basis van een wit ofneutraal grijs vlak. Het resultaat van

de meting zal de camera opslaan, zodat het later voor vergelijkbare

situaties beschikbaar blijft. Iedere nieuwe meting \Mist de voorgaande.

Wanneer er nog nooit een meting uitgevoerd is, geldt de instelling
Daglicht als voorinstelling. Er zijn twee methodes voor de witbalans-

voorinstelling.

r Methode r (bij een nieuwe foto). Kies de instelling Handmatige

preset. Richt de camera op een wit blad papier of een niet extreem

donkergrijs voorwerp dat het gehele beeld vult. Denk erom dat wat wit
lijkt niet altijd wit is. Gebruik een grijskaart om zeker te zijn. Kies met

de multiselector opnieuwvoor Handmatige preset. Nu zal op het snel-

instelscherm WB PRE gaan knipperen. Nu drukt u op de ontspanner

en maakt u de foto. Wanneer de camera in staat was de witbalans te

meten, zalhet display gedurende een paar seconden hetwoord Good

tonen. De witbalans is nu vooringesteld.

In te donkere situaties en bij sterk afruijkende kleuren kan het voor-

komen dat de meting mislukt, de camera zal danNo Gd tonen.
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Bij menglicht is het zaak een compromis te vinden tussen de verschillende soorten
licht. De linkeropname laat het effect van de instelling op daglicht (het licht van
de laptop!) zien, de middelste het resultaat van de automatische witbalans (heel

aardig) en de rechteropname is een bewerkte - warmer gemaakte - versie van de
linkeropname, naar mijn mening optimaal.
(Alle opnamen: 50 mm 1/40 s f/1,4 i OO0 ISO)

Methode z (bij een bestaande foto). Kies in het opnamemenu voor
witbalans. Druk de multiselector naar rechts en kies Handmatige
preset. Druk nu de multiselectorweer naar rechts en kies vervolgens
gebruik foto. De camera stelt dan voor de laatst gemaakte foto te
gebruiken. wilt u die niet gebruiken, dan drukt u de multiserector
naar beneden en kiest u voor selecteer foto. vervolgens drukt u de
multiselector naar rechts en kiest u een map en een foto uit.

Kleurmanipulat¡e
Witbalansmeting biedt ook de mogelijkheid om de witbalans heel gericht te verschuiven
door een blad papier met bijvoorbeeld een net iets warmere kleur als referentie te kiezen.
Natuurlijk kunt u op deze wijze de kleuren ook extreem verschuiven door een sterk gekleurd
blad papiervoor de lens te houden. Daardoor hebt u als het ware de beschikking over een
hele reeks met gekleurde filters. Een soortgelijk effect (maar dan iets beperkter) bereikt u door
opzettelijk een foute witbalansinstelling te kiezen, bijvoorbeeld kunstlicht terwijl u buiten
fotografeert (opname wordt blauw). Natuurlijk hebt u bij de bewerking van uw foto,s per
computer achteraf écht onbeperkte mogelijkheden de kleuren te wijzigen.
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Smurfenblauw
Afhankelijk van de gekozen kleurverzadiging (zie: Picture control) kunnen kleuren meer of

minder juist worden weergegeven. Soms geeft een iets overdreven weergave van kleuren

deze voor ons gevoel beter weer, soms is een iets bescheidener weergave meer op zijn plaats.

Beeldstand neutraal is ook qua kleurweergave het meest neutraal, terwijlVl (levendig) de

kleuren overdreven weergeeft, maar misschien wel weer precies zoals u zich die herinnert. Bij

het weergeven van natuurlijke kleuren moet u zich altijd realiseren dat dit een onmogelijke

opgave is: zelfsAdobe RCB ziet maar een deel van de kleuren die de meeste mensen waarne-

men. Daar komt nog bij dat de beperkte contrastweergave van de (camera-)monitor ook al

een beperking met zich mee brengt. Ten slotte dient u er rekening mee te houden dat een

niet-gekalibreerde monitor de kleuren nooit juist weergeeft. Alleen wanneer u niet kleuren-

blind bent én gebruik maakt van een speciaal monitorkalibratieprogramma met een meetcel,

kunt u ervan uitgaan dat de kleuren die u ziet, ook de kleuren zijn die door de camera zijn

opgenomen.

Kleuren in de ruimte
De DTroo kent twee kleurruimtes. Kleurruimtes zijn in het leven geroe-

pen om de kleurweergave van verschillende apparaten en de menselijke

kleurwaarneming op elkaar af te stemmen. In feite zijnze de weergave

van mogelijke kleuren uitgedrukt in de primaire kleuren rood, groen en

blauw. Maak je daarvan een grafiekje met de drie dimensies rood, groen

en blauw, dan krijg je een ruimtelijk model, dus een kleurruimte. De twee

kleurruimtes van de Nikon DTroo zijn ook de twee belangrijkste: sRGB

en Adobe RGB (1998). sRGB is de standaardkleurruimte van Windows.

De afbeelding laat de kleur-

ruimtes sRGB (de kleinste

zwarte driehoek), Adobe RCB

(de grootste zwarte driehoek) en

de kleurruimte voor het drukken

van dit boek (de grijze vijfhoek)

zien. De grote gekleurde ruimte

die eveneens min of meer

driehoekig is, geeft de kleuren

weer die de gemiddelde mens

waarneemt. Opvallend is dat in

druk veel kleuren weergegeven

kunnen worden, die buiten de

sRGB-kleurruimte vallen.
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Epson levert uitstekende kleurenprinters die het

maken van kleurafdrukken tot een zeer precies

controleerbaar proces maken. De iets duurdere

modellen bereiken een kleurprecisie die zelfs met

profess ionee I afged ru kte conve nti one le (zi lver-

halogenide) foto's niet haalbaar is.

Veel printers en beeldschermen, en vrijwel alle afdrukcentrales, werken
ermee. Het grote voordeel is de universaliteit, het nadeel is dat hij vrij
beperkt is: vooral veel blauw- en groentinten kunnen niet weergegeven
worden. Adobe RGB heeft duidelijk een grorere kleurruimte (zie afbeel-
ding). Deze past beter bij de mogelijkheden van de camera en is voor
foto's die u later bewerkt ideaal.

Kleuruenadiging
Verzadiging staat in zekere zin los van de kleurtemperatuur: het bepaalt
of alle kleuren feller of minder fel zullen worden weergegeven. In het
opnamemenu kunt u bij de verschillende Picture control-instellingen
kiezen voor een meer of minder sterke verzadiging. Voor de meeste onder-
werpen is de standaardinstelling de beste. Bovendien geldt ook hier, net
als bij verscherping, dat overdaad schaadt. U moet u er namelijk rekening
mee houden dat bij sterkverzadigde kleuren u gemakkelijk re ver kunt
gaan: dan vallen de nuances tussen bijvoorbeeld verschillende roodtinten
weg. Deze zijnbtl een latere bewerking van de foto's ook niet meer terug
te halen. Omgekeerd is het wel mogelijk om bij het bewerken voor een
sterkere kleurverzadiging te kiezen.

Þ Zwart-witfoto's roepen vaak een bijzondere sfeer op. Wanneer u de foto op de

volgende bladzijde vergelijkt met die op pagina 107 , zult u zien dat beide foto's een

geheel ander gevoel oproepen.

(N ikkor AF- D 35-70/2.8 op 38 m m, 1 /6Os f 11 , zwart-witbewerking in photoshop CS3 met onder

meer roodfrlter-effect, daarna quadtoon met eigen curven, eveneens in Photoshop cs3 (een quadtoon

is een zwart-witfoto die op een speciale manier ingekleurd is))
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Stelt u zich een auto voor, waarbij u in een oogwenk de motor zou

kunnen vervangen. Stelt u zich dan ook nog eens voor dat u er iedere
denkbare motor in zou kunnen zetten, van een superzuinige diesel tot
een Formule 1-motor, en u krijgt een ¡dee van de mogelijkheden van uw
reflexcamera.

Belangrijk accesso¡re
Het objectief is het meest tot de verbeelding sprekende accessoire voor
een reflexcamera. Het is zelfs belangrijker dan de camera: u kunt beter

een uitstekend objectief gebruiken met een middelmatige camera dan

omgekeerd. Gelukkig is er een groot aanbod aan betaalbare (en minder
betaalbare) objectievenvoor uw camera, en zijn ook de goedkopere objec-

tieven zeer goed.

Op dit moment zijn er meer dan zestig nieuwe autofocus Nikon-
objectieven beschikbaar, plus drie conveïteß en een aantal objectieven

met handmatige scherpstelling. Wel moet daarbij opgemerkt worden
dat de DTroo alleen met een deel van die objectieven automatisch kan
scherpstellen. Daarnaast levert Nikon haar camera's desgewenst met
zogenaamde setobjectieven, die qua kwaliteit zeer goedpassen bij de

diverse cameramodellen.

Beeldfoutenm¡x
Wat is eigenlijk een objectief? Net als in ons eigen oog heeft een camera

een lens nodig om het beeld te vormen. Omdat één enkele lens allerlei
fouten heeft (onder meer doordat hij aan de rand dunner is dan in het
midden) worden meerdere lenzen gecombineerd. Door negatieve en

Oudere

AF-objectieven

Wanneer u een

objectief koopt,

hoeft het geen

AF-5-objectief te

zijn. De D7100

kan met de oudere

AF-objectieven

(dus AF ofAF-D)

ook automatisch

scherpstel len.
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Objectieven zien er

zowel van binnen als

van buiten vaak zeer

indrukwekkend uit

(zeer lichtsterke

portretlens 85/1.4).

positieve lenzen van verschillende glassoorten en brandpuntsafstanden
met elkaar te combineren, heeft een objectief aanzienlijk minder lensfou-
ten dan iedere lens afzonderlijk. Ieder objectief is dus een compromis, een
mix van beeldfouten.

Dit besefis van groot belang bij het beoordelen van objectieven. Zelfs bij
de beste objectieven zult u bij volle opening aan de rand een wat minder
hoge scherpte aantreffen. Testopnames zullen dat soort fouten genadeloos
blootleggen, terwijl aan de andere kant bij afdrukken van technisch goed

gemaakte praktijkopnamen er vrijwel nooit iers van terug te vinden is. Dat
komt doordat Nikon als geen ander de overblijvende optische fouten zo

weet te verdelen dat ze in de praktijk niet opvallen of storen.

Brandpuntsafstand
Het belangrijkste kenmerk van een lens, en dus van een objectief, is de

brandpuntsafstand. Deze naam is als volgt te verklaren: wanneer u een

lens op de zon richt en aan de andere kant van de lens op een paar centi-

Alternatieven
omdat Nikon al sinds r959 objectieven voor reflexcamera's produceert, zijn er meer dan

tweehonderd verschillende oudere Nikon-objectieven beschikbaar, zowel autofocus als met
handmatige scherpstelling. De allernieuwste objectieven zijn in het algemeen beter, de

vooruitgang staat tenslotte niet stil. De paradepaardjes uit de vroegere Nikon-reeks zijn echter
zo goed dat ze nog steeds kunnen concurreren met de beste huidige objectieven. Wanneer
u een goedkoop alternatief voor een nieuw Nikon-objectief zoekt, bieden tweedehandse,
eventueel zelfs niet-autofocus Nikon-objectieven veel meer waar voor hun geld dan nieuwe
objectieven van n iet-cameragebonden merken.
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meter afstand een blad papier houdt, zietu eenlichtvlek. Die lichtvlek
is een afbeelding van de zon.Wanneer u het papiertje op een bepaalde
afstand houdt, wordt het beeld van de zon zo klein en scherp mogelijk.
Omdat de lens niet alleen licht maar ook warmte bundelt, wordt het
papiertje plaatselijk heel heet en begint te smeuien. Het punr waarop het
papier begint te smeulen is het brandpunt, en de afstand van dat punt tot
het midden van een lens is de brandpuntsafstand. Alle objectieven hebben
een brandpuntsafstand. Een converter niet, maar dat is dan ook geen

objectief maar een a-focaalstelsel, vergelijkbaar met een verrekijker. Veel
objectieven (zoom, groothoek, tele) bestaan uit een combinatie van een

a-focaalstelsel en een 'gewoon' objectief.

!: ED glass elements I: Aspherical lens elements

Een zoomobjectief

bestaat uit een

combinatie van

een a-focaalstelsel

en een 'gewoon'

objectief.

Ook de goedkopere

N ikon-objectieven

hebben een zeer

goede afbeel-

dingskwaliteit,

onder meer door

toepassingen van

technieken als

ED-glas.
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VR
VR betekent vibratiereductie. Objectieven met deze technologie

kunnen bij veel langere sluitertijden gebruikt worden omdat ze

bewegingsonscherpte tegengaan. Dat gebeurt doordat één of meer

lenzen in het objectief bewegen. Omdat teleobjectieven de camera-

beweging net zo sterk vergroten als het beeld, is VR vooral daar heel

zinvol, bij kortere brandpuntsafstanden minder. Bewegingen van

het onderwerp worden echter niet goed gecompenseerd door het

VR-systeem.

Behalve de on/offknop kennen VR-objectieven meestal nog een tweede knop: active.

Deze is bedoeld voor situaties als het fotograferen op een schip of vanaf een motor. De AF

Bo-4oo/ 4.5-5.6 VR (het eerste Nikon VR-objectief) heeft in plaats daarvan een mode //-instel-
ling waarbij VR alleen inschakelt vlak vóór het maken van de opname. Behalve wanneer u het

stroomverbruik wil minimaliseren is het beter dit objectief gewoon in mode / te laten staan.

Net als bij de andere VR-objectieven schakelt VR dan al in wanneer u de ontspanknop halver-

wege indrukt. U hoort dan waarschijnlijk een heel zacht schurend geluid en het zoekerbeeld

verschuift mogelijk iets. Onmiddellijk na het maken van de opname kan het zoekerbeeld een

beetje onscherp zijn; dat betekent echter niet dat uw opname onscherp geworden is.

Een klein nadeel van VR is wel dat de beeldcompositie wat moeilijker wordt: op het moment
van de opname kan aan de randen van het beeld net wat meer of minder in beeld komen.

Ruim kadreren of het beeld controleren na het maken van de opname is dus wel aan te

bevelen.

VR blijft in combinatie

met de teleconverters

TCt¿E(-l l), TCr zE(-l l) en

TCzoE(-ll & -lll) gewoon

behouden. Dat is heel

prettig, want door de

com binatie van verlenging

van de brand pu ntsafstand

en lichtverlies hebt u VR

nog harder nodig.

[: ED glass elements f,l: VR units
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Doorsnede van een VR-objectief: de 80-400/4.5-5.6 (eerste versie)



Converters
Lange teleobj ectiev en zijn erg duur. Een converter
(verlengt de brandpuntsafstand met een facf.or t.4,rq
of z) is vaak een redelijk goede en vooral betaalbare

oplossing. De kwaliteit van de (Nikkor-)converters is

zeer hoog, wat echter niet wil zeggen dat met iedere

combinatie van objectief en converter goede foto's te

maken zijn. De resultaten van een zoomobjectief in
combinatie met een converter bijvoorbeeld zijn meestal

niet heel erg goed, omdat een zoomobjectief in feite

al een objectief met ingebouwde converter is. Vaste

brandpunten doen het beter in combinatie met een

converter. Ze zijn ook door hun hogere lichtsterkte in
het voordeel, want converters nemen het kwadraat van hun verlengings-
factor aan licht weg.

Dat laatste vormt meteen een heel grote beperking voor het gebruik van
converters. Eigenlijk werken ze allen goed met lichtsterke objectieven en

dan ook nog eens met lichtsterke teleobjectieven. Bij minder lichtsterke
objectievenwordt de scherpstelling meteen onmogelijk en daar komt
noch bij dat u daardoor gedwongen wordt zo'n objectief bij een verre van

optimaal diafragma te gebruiken. Alle niet al te dure objectieven hebben

een lichtsterkte van f 5,6 bij de maximale brandpuntsafstand, dus dat

betekent meteen daf ze niet met converters te combineren zijn.

Nikon maakt verschillende zeer goede converters voor objectieven met
ingebouwde scherpstelmotoren. Bij aankoop is het echter altijd zaak om

de combinatie van uw objectief en de converter in kwestie in ogenschouw

te nemen, en liefst uit te testen. (In de gebruiksaanwijzing bij uw objectief
en op de Nikon support-site (wwwnikon.nl ) vindt u alle mogelijke en

24 MP en objectieven
De standaardzoom (r8-55/3.5-5.6 VR) is beter dan de

concurrentie maar minder goed dan de sensor. Objectieven

als de Nikkors 35/'r.B,5o/t.B,5o/t.4, B5/r.B en de Micro-

Nikkors 4o/z.B en B5/3.5 bieden echter topkwaliteit voor

relatief weinig geld en vormen een zinvolle uitbreiding voor

wie zeer hoge eisen stelt. Let u er bij de 5o en 85 mm's wel op,

dat u de AF-S-versie koopt, want die zijn optisch veel beter en

kosten nauwelijks meer. (Foto: Nikon)

De TC17E-ll

converter wordt

vaak als ideaal

compromis gezien

Foto: Nikon.
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Overzicht van het effect

van een reeks objectieven

van 10,5 mm fisheye tot

400 mm supertele. De

opnamen zijn allemaal

vanaf hetzelfde stand pu nt

genomen, meestal bij

1 /25Os f B.
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Þ Het standaard-

objectief heeft een

weergave die wij als

natuurlijk ervaren.

Het geeft een

beeld een zekere

vertrouwdheid,

soms zelfs rust.

(NikkorAF 35-70/2.8 op

38mm, 1,260sf11)

Links: De DX ED

10-24/3.5-4.5 is

de opvolger van de

12-24/4DX.De

kwaliteit van dit

objectief is bij f B

à 11 vrijwel even

hoog als die van

zijn voorganger;

een test vindt u op

nikonreflex.com.

Links: NikkorAF-S

14-24/2.8:zeer

lichtsterke extreme

groothoekzoom voor

zowel FX als DX.

Foto: Nikon.

onmogelijke combinaties. Op www.nikonreflex.com vindt u ook vergelij-
kende tests van de diverse convetters.)

DX en FX
Nikon-digitale reflexcamera's hadden tot de komst van de D3 in augustus
zooT allemaal een beeldsensor van ca. 1S,B x 23,6 mm. (De sensor van de

DTtoo is z% kleiner;75,4x23,Lmm.) De D3 en de latere DToo en D3s/x
hebben een grotere beeldsensor: 23,9x36 mm, wijwel rLetzo gÍoot als het
beeldvlak van kleinbeeldcamera's.

Eind zooz kondigde Nikon het eerste objectiefaan dat speciaal voor
DX-camera's was ontworpen, de DX ED tz-2414. Later zoudenverschil-
lende andere DX-objectieven volgen, waaronder een DX-fisheye. Het
belangrijkste verschil met de andere objectieven is dat ze berekend zijn
voor de kleinere sensorvan de DX-camera's.Ze dekken in ieder geval
in een deel van hun zoombereik de beeldcirkel van de professionele
FX-camera's niet helemaal af.

De beperking in de eis met betrekking tot de beeldcirkel geeft Nikon
extra mogelijkheden bij het ontwikkelen van objectieven. DX-objectie-
venzijn qua brandpuntsafstanden altijd toegesneden op DX-camera's.
Ze werken alleen met beperkingen op FX-camera's. Vaak zijn DX-
objectieven lichter, kleiner en goedkoper en soms beter dan conventio-
nele objectieven met hetzelfde bereik. Eenwijdverbreid misverstand met
betrekking tot DX-objectieven is datze een andere beeldhoek ofvergro-
tingsmaatstaf hebben dan'gewone' objectieven. Dat is onzin: de optische
werking is precies dezelfde. Verschillen in beeldhoek en vergrorings-
maatstafworden uitsluitend veroorzaakt door de grootte van de sensor.
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DX-objectieven vullen niet het gehele beeldvlak wanneer ze op FX-camera's worden

gebruikt. De linkerfoto laat dat zien.

(Nìkkor DX 1 B-1 05/3.5-5.6 op de FX-camera Nikon D700, 1 / 400s f1 1 bij 1 B mm)

Lichtsterkte
Ergaat niets boven lichtsterkte. Hetverschiltussen f z.B en f 5.6 is vaak

hetzelfde verschil als tussen een opname die je niet kunt maken en

een geweldige foto. Lichtsterke Nikon-objectieven zijn - anders dan

sommige andere objectieven - ook echt goed te gebruiken bij volle

opening. Lichtsterke objectieven hebben echter ook nadelen: ze zijn

groter en zwaarder énzezijn duurder dan langzamere objectieven.

Vibratiereductie en vooral de uitstekende prestaties van de nieuwere

camera's bij hoge ISO-waarden hebben het belang van lichtsterke

objectieven wel iets kleiner gemaakt. De voordelen van de fraaie

achte rgrondonscherpte en het he ldere zoe ke rbeeld

blijven echter onverminderd groot. Boven-

dien wegen voor (sem i)professionals

en veeleisende amateurs bovenge-

noemde nadelen meestal niet

op tegen de voordelen. Bij

Nikon zijn de lichtsterkste

objectieven ook vaak

de beste.
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Alle niet-DX-obj ectieven zijn inprincipe ook geschikt voor het
DX-formaat, Wel zullen de allernieuwste objectieven,zeker die met
nanocoating, het beter doen dan de oudjes. De AF-S Nikkor 1.4-24mm
f z. 8 G ED bijvoorbeeld evenaart of overrrefr vergelijkbaar lichtsterke
oudere objectieven met een vast brandpunt. Deze lichtsterke groothoek-
zoom dringt zelfs voor DX-camera's al behoorlijk ver in het groothoekge-

bied door. In combinatie met FX-camera's bereikt dit objectief zelfs een

beeldhoek van maar liefst n4 graden, bij de DTroo blijft het beperkt tot 9o
graden.

Groepen objectieven
Objectieven kunnen ingedeeld worden naar toepassingsgebied, denkt u
daarbij aan portretten, sport, huwelijksreportages enzovoorts. Meestal
worden ze echter ingedeeld naar brandpuntsafstand, en dan weer in
aparte groepen onderverdeeld.

Teleobjectleven leveren door de grote opnameafstand en het hiermee verbonden

vlakkere perspectlefvaak een bijzonder beeld op. Zie ook volgende pagina.

(NikkorAF-S 70-200/2.8 EDVR +TCl7-Ell op 320 mm 1/125sf B)
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De door het teleperspectief benadrukte grafische vormen leveren een verrassende

kijk op een alledaags onderwerp op.

(Nikkor AF 80-400/4.5-5.6 ED VR op 400 mm, 1/320s f B)

Bokeh
Bokeh is de benaming voor de manier waarop onscherpte wordt weerge-
geven. ldealiter is deze mooivloeiend. Bijeen lelijk bokeh is de onscherpte
onrustig, met dubbele lijnen en vijfhoekige vormen. Het bokeh kan van

objectief tot objectief ste rk versch i I le n, afhan kel ij k van het ontwerp
ervan. Ook het diafragma is van invloed: hoe ronder het diafragma, des

te fraaier de onscherpte. Zou een diafragma driehoekig zijn, dan zouden

de onscherpe delen van het beeld ook driehoekig worden. Nikon heeft
zelfs twee objectieven in het assortiment waarvan het bokeh instelbaar
is: de DC AF Nikkor rc5/z.o en t35/2.o. Het verloop van de onscherpte

kan bij deze objectieven meer naar voren of naar achter worden verscho-

ven, waardoor het bokeh aangepast wordt aan het onderwerp. Bokeh was

traditioneel heel belangrijk bij objectieven waarmee portretten gemaakt

worden. De oude Nikkor 2.5/to5 mm - in de jaren zeventig en tachtig hét
portretobjectief- had dan ook een uitstekend bokeh.
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Standaard (DX: 28-35 mm)
Tot in de jaren tachtig werd vrijwel iedere reflex camera aangeboden met
een standaardobjectief. Deze objectieven hadden een brandpuntsaf-
stand die vrijwel gelijkwas aan de diagonaal van het kleinbeeldformaat.
Een dergelijke brandpuntsafstand levert een beeldhoek op van circa 5o
graden. Toevallig is dat ook de beeldhoek van ons oog, wanneer we bewust
redelijk scherp en in kleurwaarnemen. Omgerekend naar DX zou het
ouderwetse 50 mm kleinbeeldstandaardobjectief 33 mm zijn.

De DX 35/'l.B is een echt standaardobjectiefvoor DX, dat zeer betaalbaar is en

uitstekende prestaties levert. Het enige nadeel is dat het - anders dan zijn grote

broer voor FX - geen afstandsschaal heeft, wat het instellen van de hyperfocale

afstand vrijwel onmogelijk maakt.

(Micro-Nikkor 200/4)

Groothoek (DX: 17-24 mm)
Zelfs de goedkoopste nieuwe 'standaardzoomlenzen'van Nikon kennen
een echte groothoekstand. Deze is circa r8 mm (vergelijkbaar met 27 mm
kleinbeeld). De toepassingen van deze objectieven (ofvan het groothoek-
gedeelte van hun zoombereik) liggen vooral op het gebied van reporrage,
landschap, steden en dergelijke.Zehlken dus op die van de supergroot-
hoeken, maar zijnminder extreem.

Ultragroothoek (DX: 12-16 mm)
De grotere beeldhoek van een groothoek geeft het effect van iemand die
zijn ogen of zelfs zijn hoofd beweegt om snel alles waar te nemen, ofvan
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Objectieven met een gemiddelde brandpuntsafstand zijn zeer geschikt voor

familiefoto's.

(AF Nikkor35-70/2.8op40 mm, 1/BOsf 5.0)
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Een groothoek geeft dynamiek aan een opname en is mede daarom geschikt voor

fotojournalistieke opgaven, hier de viering van tien jaarJava tijdens JavaOne 2005.

De opname is oorspronkelìjk gemaakt voor de bladen Sofi.ware Release Magazine en

Java Magazine.

(Nikkor DX 12-24/4 op 1 2 mm, 1/1 00s f 5, diafragmavoorkeuze, 800 ISO)

bewegende dingen die in ons beeldveld dringen. Dit veroorzaakt dus

onrust, of positief gezegd: dynamiek. Er zijn drie Nikon-objectieven in dit
bereik, in volgorde van kwaliteit: de DX rc-24þ.5-4.5, de DX 72-2414 en de

AF-S Nikkor t4-z4mmf z.B.

De '1 8-200 VR.
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Een (ultra)groothoek

is bij uitstek geschikt

voor het tonen van

een mens in zijn

omgeving. Hier ziet

u Oracle's Chief

Security Officer

MaryAnn Davidson

in het Figihotel te

Zeist. De opname

is oorspronkelijk

gemaakt voor het

blad Optimize.

(Nikkor DX 12-24/4
op 12 mm, 1/60sf5.6,

200 tso)

De DX 1 0.5/2.8 ED is een

formaatvullende fi sheye.

Weliswaar is dit een AF- en

geen AF-S-objectief maar dat is

nauwelijks een bezwaar omdat

de scherptediepte zo ontzettend

groot is.

cq,

q,

o

o

tsF*tll \o

-d -, lE

ll: ¡
- ìr,.j'

-lz
È1ù0la

È /-?

116



Fisheye (DX: 10.5 mm)
Fisheyeobjectieven hebben twee belangrijke toepassingen: de bolle
lijnen geven een grappig, vervreemdend beeld dat zorgt voor visuele
afwisseling én ze bieden de grootst mogelijke beeldhoek van alle
objectieven.

Vaak is het effect een beetje overdreven, soms kan het echter heel
erg mooi zijn. Voor de DTroo is er maar één Nikon frsheye: de DX
ro.5/z.B mm.

Een fisheye werkt bij

landschappen het

beste, wanneer er

een beeld ontstaat

dat suggereert dat

de aarde een heel

kleine planeet is.

(1/320sf /11)

De DX 10.5/2.8 is

ook geschikt voor

foto's van mensen

in hun omgeving.

(DX 10.5/2.8,1/6Osf4)
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Lachspiegels, eihoofden en pannenkoeken
Niet iedere brandpuntsafstand is even geschikt voor het maken van portretten. Als vuistre-

gel geldt dat u een afstand tot de geportretteerde moet bewaren van tien keer de afstand

van de voorkant tot de achterkant van het hoofd. Komt u dichterbij, dan wordt het hoofd

boller weergegeven, het voorste gedeelte van het gezicht wordt dan breder dan het achterste

gedeelte. Gaat u heel dichtbij, met een groothoek bijvoorbeeld, dan krijgt de arme gepor-

tretteerde een eihoofd met een lachspiegeleffect, en dit effect wordt nog sterker wanneer

u een fisheye gebruikt. Neemt u te veel afstand dan kan het gezicht tot een soort pannen-

koek verworden. Voor een portret hebt u meestal een objectief nodig van circa 85 mm.

Laat u meerzien van de schouders of de restvan het lichaam, dan kunt u met een kortere

brandpuntsafstand toe, maakt u een pasfoto of nog kleinere uitsnede, dan kunnen langere

objectieven gebruikt worden. Bij het langere objectief hebt u bovendien het voordeel dat een

kleine positieverandering van het gezicht (naar boven of naar beneden kijkend) niet meteen

zichtbaar is. Wilt u het heel goed doen, dan is het zaak om veel naar de gefotografeerde te

kijken vanaf verschillende afstanden, en dus met verschillende brandpuntsafstanden. Omdat

kinderhoofden kleiner zijn, kunnen deze in het algemeen met kortere lenzen gefotografeerd

worden. Een 5o mm is vaak ideaal voor het fotograferen van kinderen.

Een voorbeeld van een portret opgenomen met 50 (links) en 85 mm brandpuntsafstanden. Bij deze

beelduitsnede geeft de 50 mm een minder mooie, maar ook minder realistische weergave. Bij een

andere (ruimere) uitsnede en dus en grotere opnameafstand zou de opname met de 50 mm hetzelfde

effect hebben gehad als die met de 85 mm.
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Kort tele (DX: 50-135 mm)

De korte teleobjectieven vormen een zeer interessante en
aantrekkelijke categorie. Ze zijngoed geschikt om mensen
in hun omgeving op een natuurlijk manier te fotografe-
ren. Ze zijn ook erg geschikt om er details uit steden of de

natuur mee te fotograferen, Voor portretten van kinderen, of
portretten \Maarbij net iets meer dan alleen hoofd en schou-
ders opgenomen worden, komen bij DX zelfs de woegere
standaardobj ectieven in aanmerking.

De 50/1.4 is in combinatie met DX-camera's zeer geschikt voor portretten bij aan-

wezig licht. Voor kleinbeeld was het een standaardobjectief, nu is het een korte tele

(AF Nikkor 50/1 .4, 1/3Os f 1 .6 1600 lSO, geen verscherping of ruisreductie tijdens RAW-bewerking,

maar ruisreductie en verscherping achteraf met NoiseWare Pro.)

B5/1.4 AF

De vroegere

standaardobjec-

tieven zijn door de

verlengingsfactor

nu in feite korte

teleobjectieven

geworden.

De nieuwste

toevoeging, de

AF-S 50/1.8 C (niet

te verwarren met

de AF-D 50/1 .B), is

zowel zeer goed als

zeer goedkoop.
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Objectieven met een

brandpu ntsafstand

van ca. 85 mm (DX)

ziln zeer geschikt

voor portretten.

(AF Nikkor 85/1.8,

1,zB0s f1.8, -0.67)

300/4 AFS

Tele (DX: 135-300 mm)

Boven de 45lzoo mm latenwe langzaam de portretten los. Natuurlijk zijn
er van sommige mensen ook van grotere afstand met langere Ienzenfraaie
beelden te maken, maar dat gebeurt toch minder. Deze brandpuntsafstan-
den worden vooral gebruikt om details te fotograferen, en ook \Mel voor
sportfotografre en landschapsopnamen. 3oo mm is vaak al geschikt voor
vogels en andere dieren.
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Supertele (DX: 400-1 000 mm)
Met 4oo16oo mm betreden we het gebied daÍ zeker tot de supertele's

gerekend mag worden. Net als 3oo mm is dit een uitstekende brandpunts-
afstand voor wild- en natuurfotograñe.

De in maart 20'1 3 uitgekomen

nieuwe versie van de 80-400/4.5-56

is ook geschikt voor camera's als

de D7'1 00. Het objectief biedt

een zeer hoge kwaliteit en is

ideaal voor safari's, natuur- en

reisfotografie. Voor deze laatste

toepassing moet wel rekening

gehouden worden met het feit

dat het een vrij fors objectief is:

10 x 20 cm en bijna 1,5 kg.

Meer informatie over objectieven

op www. n i kon refl ex.com.

Om de zon groot in

beeld te krijgen is

een lange brand-

puntsafstand nodig.

(NikkorAF ED 300/4
plus TC300 (dus 600

mm)l/400s f4 (= f8))
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Bijgaande afbeelding, gemaakt met een Russisch spiegelteleobjectief in combinatie

met de TC-'1 48, laat zien wat het effect van een 1400 mm is. De foto is overigens

geen 'echte' kleurenfoto, maar een quadtoon (als kleurenfoto opgenomen, eerst

in Nikon Capture als RAW geopend, daarna in Photoshop omgezet in grijstinten,

vervolgens tot een quadtoon, en daarna weer in een kleurenfoto omgezet).

N iet-standaard brandpu ntafstanden
Het bijzondere van foto's die niet met een standaardlens gemaakt zijn, berust op het effect
dat er enerzijds een gevoel opgeroepen wordt (onrust of juist concentratie), en er anderzijds
een optisch effect optreedt dat met de camera beter te bereiken is dan met onze ogen. We
kunnen iemand wel op een afstand waarnemen - we nemen dan ook even niets anders
waar dan die persoon - maar een foto met een teleobjectief is veel gedetailleerder. Hetzelfde
geldt nog sterker voor groothoek- en fisheyefoto's. Wie echter de zoom gebruikt als een soort
vervanging van zijn benen, of een groothoek om veel dingen in één keer in beeld te krijgen,
gebruikt hetzoomobjectief verkeerd. Soms hebt u geen andere keus, maarookdan is hetvan
belang te weten dat dit een bepaald effect oproept. Onthoud dus vooral: groothoek is voor
dynamiek, tele voor concentratie en normaal voor vertrouwdheid,
Ook in de vormentaal hebben de verschillende brandpuntsafstanden een andere werking.
Teleobjectieven zorgen meestal voor een rustige vlakverdeling, vaak met herhalingen doordat
voorwerPen even groot blijven, ook al staan ze opverschillende afstanden. Bij groothoek-
oPnamen zijn er meestal veel meervlakken, en kennen de lijnen een vrij onrustigverloop
door het steile perspectief.
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Hyperfocale afstand
Wilt u optimaal gebruikmaken van de scherptediepte bij landschapsopnamen, dan biedt
onderstaande tabel hulp. Hij geeft voor een aantal diafragma's (bovenaan) en brandpunts-
afstanden (links) de hyperfocale afstand weer. Dit is de afstand in meters waarop u het
objectief (handmatig) moet instellen. De scherptediepte reikt dan van de helft van die afstand

tot oneindig. De tabel is ook een mooie illustratie van de verschillen in scherptediepte tussen
de verschillende objectieven (zie ook hoofdstuk 4).
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50 mm

85 mm
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Speciøle objectieven
Nikon maakt veel speciale objectieven. De belangrijkste vertegenwoordi-
gers van deze categorie vormen de Micro Nikkors. Deze objectieven zijn
wat de meeste mensen macro-objectieven noemen,

maar Nikon coffect aanduidt met micro-objectieven.Ze
bestaan in verschillende brandpuntsafstanden en er is

zelfs (een unicum!) een zoomlens bij. De reeks omvat

maar liefst zes AF-objectieven.

Relatief goedkoop, zeer goed en mooi compact: de Micro-Nikkor

B5/3.5 VR. Omdat bij macro-opnamen de bewegingen van de

camera extra versterkt worden, komt VR hier goed van pas.
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De 85,/2.8TS Micro

Nikkor.

Omdat bij

macro-opnamen

de bewegingen

van de camera

versterkt worden,

heeft Nikon de

Micro Nikkor

105/2.8 VR

ontwikkeld.

De TS Micro Nikkor BS/2.8 is een enorm groot objec-

tief dat vooral ontworpen is om gebruik te maken van
verstellingen die tot dan toe vooral aan technische
camera's voorbehouden waren. Het maakt gebruik van
de zo genaamde S cheimpfl ug-vers telling. D eze door
een Oostenrijkse artillerieofftcier bedachte instelling
maakt - vooral bij opnamen van dichtbij - een vrijwel
onbeperkte scherptediepte mogelijk.

Overigens is er ook een softwarematige oplossing voor dit proble em, zie
hoofdstuk u.

Ook met het eenvoudigste setobjectief DX 1B-55/3.5-5.6 VR kunnen opnamen

van zeer dichtbij gemaakt worden. Bij dit onderwerp is duidelijk te zien dat de korte

opnameafstand ook nadelen heeft (overigens ben ik niet gestoken door de bij).

Vervelender is echter dat het bokeh van het objectief niet zo mooi is, de achtergrond

zietereen beetjeonrustiguit.Verdereopnamegegevens:1/640sf/5,6,f = 55 mm.
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Nikon-reflexcamera's bieden zeer veel en vooral kwalitatief goede
mogelijkheden om met flits te werken. Er is dan ook geen enkel ander
merk dat zo'n goed systeem heeft om de belichting tijdens het flitsen te
regelen. Dat kan niet alleen met de ingebouwde flitsers, maar ook met
vrijwel onbeperkte combinaties van op afstand bestuurde flitsers.

Henri Cartier-Bresson, waarschijnlijk de beroemdste reportagefotograaf
aller tijden en vader van de uitdrukking le moment décß$hield niet van
flits. Hij vond het gebruik van flits 'onbeleefd, alsof je een conceÍt bezoekt
met een pistool in je hand'. HCB, zoals hij liefkozend genoemd wordt, had
natuurlijk gelijk: met een flirser verstoor je op ruwe wijze de werkelijkheid
van dat moment. Je maakt mensen op een heel vervelende manier op je
aanwezigheid attent, zoals een kind dat het licht aan en uit doet. Flitsers
rvaren in de bloeitijd van HCB dan ook vooral het werktuigvan paparuzzi,
zoals die in Fellini's La DolceVita te zien zijn. Sinds de tijd van HCB zijn
de technische mogelijkheden van flitsfotografie echrer enorm verbeterd,
en Nikon is daarin een pionier geweest. ondanks alle technische vooruit-
gang blijft HCB's uiting echter geldig: flits is ook nu nog storend. Vaak is
het ook onnodig en soms zorgthet gebruikvan de flits er zelfs voor dat
een foto mislukt: bij het forograferen van geprojecteerde beelden ofbeeld-
schermen, of bij de meeste nachtopnamen. Voor flitslicht geldt dan ook
dat wanneer het niet nodig is, het ook niet gebruikt moet worden.

Soms echter is het aanwezige licht zo lelijk, of is er zo weinig licht dat er
wel geflitst móet worden. Ook kan flits soms gebruikt worden om delen
van het beeld extra licht te geven, zoals schaduwen bij fel zonlicht. Voor
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Met de SB-900,

sB-800, sB-700

en 58-600 kan

geflitst worden met

kunstlichtkleu ren.

dat soort situaties is de Nikon flitslichtmeting bij uitstek geschikt. De bij
de Nikon SB-8oo en SB-9oo standaard meegeleverde gekleurde frlters
maken het bovendien mogelijk om te flitsen met licht in de kleurvan
gloeilampen of tl-lampen, zodat het licht niet alleen qua intensiteit, maar

ook qua kleur optimaal geïntegreerd kan worden. Nikon maakt het dus

mogelijk te flitsen zonder dat aan de foto's nog te zien is dat er geflitst is.

lngebouwde en losse flitsers
Werken met de ingebouwde flitser is heel eenvoudig: u drukt op het
knopje links naast het zoekeroculair, de flitser klapt uit en doet zijn werk.

Bij een aantal programma's is het zelfs nog eenvoudiger de camera beslist
zelf wanneer de flitser uitklapt en aan het werk gaat. De camera's zullen
in de normale instelling het licht van de flitser integreren in de normale
belichting. Hetzelfde geldt voor losse flitsers. De geschikte flitsers werken
zó goed met de DTtoo samen, dat u de flitser alleen maar hoeft aan te

sluiten en aan te zetten. Vindt u het flitslicht te fel of te zwak, dan kunt u
het corrigeren door het knopje links op het prisma van de camera én het

belichtingscorrectieknopje ingedrukt te houden en

tegelijk de instelschijf te verdraaien. (Wanneer u
dat te ingewikkeld vindt, mag u ook via het snelin-
stelscherm werken.) U kunt van -3 tot +1 gaan. Ook
op losse flitser(s) kunt u nog een correctie instellen;
deze wordt opgeteld bij de op de camera ingestelde

flitscorrectie. Het totale bereik gaat dan tot +2. Het
omgevingslicht kunt u regelen door de gewone

belichtingscorrectie te veranderen (zie hoofdstuk 5)

Flitsstanden
De DTroo kent een aantal flitsstanden, die afhankelijk van de opname-

stand beschikbaar zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de flitsstan-
den.

r AUTO: Deze stand is alleen beschikbaar in opnamestanden Auto,

Portret, Kind en Macro. Bijweinig licht en bij tegenlichtopnamen
klapt de flitser automatisch omhoogwanneer u de ontspanknop half
indrukt, en flitst als dat nodig is.

r Rode-ogenreductie (wordt aangegeven door een oog-pictogram): voor

portretten. Om 'rode ogen' te verminderen, gaat de AF-hulpverlichting
branden voordat de flitser flitst.

r SLOW of Auto slow (lange sluitertijd): de sluitertijd wordt auroma-

tisch verlengd zodat bij nachtopnamen of bij weinig licht de achter-

grondverlichting goed zichtbaar op de foto komt. Voor portretten
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met verlichting op de achtergrond. Bij Auto-slow in combinarie met
automatisch flitsen.

n Rear (synchronisarie op tweede sluitergordijn): normaal flitst de
camera aan het begin van de sluitertijd. Dit kan een onnatuurlijk
effect geven bij foto's met een lange sluitertijd: de onscherpe lichstre-
pen gaan voorafaan het scherpe flitsbeeld, in plaats van omgekeerd.
Bij de instelling Rear volgen de lichtstrepen het bewegende onder-
werp.

Flitsers
In principe kan met iedere flitser geflitst worden, maar
er zijn maar een paar flitsers helemaal compatibel met
de flitsbelichtingssysremen i-DDL en D-DDL. Met de

SB-9oo, SB-Boo, SB-7oo, SB-6oo en de SB-4oo is door de

lens flitslichtmeting en belichtingssturing mogelijk, Wilt
u met meerdere flitsers tegelijk werken om uw onderwerp
van verschillende kanten te belichten, dan kan dat alleen
in combinatie met de SB-9oo en SB-Boo, die hier de regie
in kunnen voeren. De flitsers kunnen verdeeld worden in
groepen en voor iedere groep afzonderlijk kan de flits-
belichting heel precies worden ingesteld.

De zeer krachtige SB-900 werkt meteen - zonder dat u een

instelling hoeft te veranderen - goed samen met de D71 00.
(Micro Nikkor 2OO/4 lF, 1/250s f 16. Opname samengesteld u¡t meerdere

opnamen met behulp van Helicon Focus)

Zoom
ln de normale stand (fl¡tskop niet gedraaid en groothoekadapter, diffusorkap en reflector niet
ingeschakeld) zal de flitser traploos meezoomen met het objectief. De SB-Boo, SB-7oo en

58-6oo houden daarbijgeen rekening met de DX-factor (zie vorig hoofdstuk), Dat is op zich
gu"n ramp, het betekent gewoon dat de flitsbelichting bij DX-camera's zeer gelijkmatig is. U

kunt met deze camera's dan ook rustig met de ingeschakelde groothoekadapter een 12 mm
brandpuntsafstand gebruiken, ook al gaat de flitser volgens de gebruiksaanwijzing maar tot
14 mm. De SB-9oo vormt de top van Nikon's flitserreeks. Dat geldt zeker voor de zoommoge-

' lijkheden. Allereerst weet deze flitser heel goed of hij op een DX-camera (zoals de DTroo) of
een FX-camera aangesloten is. Het zoombereik is dan ook altijd aangepast aan de camera in
kwestie. Verder kan bij het zoomen van de flitser gekozen worden voor extreem gelijkmatige
uitlichting, gemiddeld of voor een extreem grote beeldhoek. Ten slotte kan deze flitser zelfs
meezoomen tot 2oo mm brandpuntsafstand, zodat hij een enorme reikwijdte heeft.

127

tt

6
E.
o

ÛQ

!¡
:lì
ID



l;lrl:Ltll l{ i¡ l I l:rit1..tiltil

.JH}'
frY lìËÂDY

ú{l¡i¡
Ft.^sil

Wanneer de SB-800

TTL op het display

toont ¡n plaats van

TTL-BL, is de kans

groot dat u lelijke

flitsfoto's krijgt.

TTL-BL
Wanneer u een van de compatibele flitsers op

de camera plaatst, of de ingebouwde flitser
gebruikt, za1 de flitser automatisch volgens de

modus |TTL uitgebalanceerde invu{lits voor

digitale reflexcameÍa's gaan werken (hierna:

TTL-BL, zoals het ook op de flitsers zelf
genoemd wordt). Anders dan onder meer op

internetfora beweerd wordt, is dat ook heel goed.

In deze modus zal de camera namelijk proberen eeîzo mooi mogelijke

balans tussen flitslicht en omgevingslicht proberen te vinden. Alleen
in gevallen waarin heel weinig omgevingslicht is, en u de camera niet
de gelegenheid geeft dit weer te geven (zie hierna) werkt de gervone

TTl-modus beter. De gebruiksaanwijzingvan de camera noemt de

gewone TTl-modus overigens standaard L-TTL invulflits voor digitale

reflexcamera's. Bij de DTtoo kan de modus niet op de camera zelf gekozen

worden: standaard is TTL-BL ingesteld en alleen bij spotmeting schakelt

de camera over op TTL (wat overigens ookwel zinvol is). Ook op de

flitsers staat standaard TTL-BL ingeschakeld. Aileen in uitzonderings-
situaties veranderen dus.

TTL-BL is dus vrijwel altijd boven alle andere methodes te prefereren en

werkt heel goed. Voorwaarde is wel dat u de verhouding tussen flits-
licht en omgevingslicht in de gaten houdt. Deze wordt doorvijf zaken

bepaald:

n en m¡nnen b¡j flitsen
itsen, ook in de onderwerpsstanden, ziet u in de zoeker vaak de belichtingsindica-

tie; een plusje en een minnetje metwat lijntjes ertussenin. Deze indicatie geeft aan hoe

het omgevingslicht op de foto zou komen als u niet flitst. ls de indicatie -r, dan wordt het

omgevingslicht een stop (diafragmawaarde) donkerder weergegeven. Overigens zal een

waarde van -1 een goed uitgangspunt zijn; het is dus zeker niet zo dat het verschijnen van

de belichtingsindicatie betekent dat uw foto gaat mislukken. ls de onderbelichting te sterk,

dan krijgt u alleen nog maar een minnetje te zien. Ook dat is niet zo erg, alleen weet u dat de

achtergrond nu erg donker zal worden.

Hoe komt het nu dat ook bij een automatische belichting het omgevingslicht onderbelicht

kan blijven? Dat heeft vooral te maken met het feit dat de camera standaard t,/6o seconde

als belichtingstijd kiest. Wanneer er genoeg omgevingslicht is, laat de camera de belichtings-

indicatie niet zien.
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De sluitertijd
De sluitertijd is uitsluitend van invloed op de hoeveelheid omgevingslicht,
niet op de hoeveelheid flitslicht. De korrst mogelijke sluitertijd wordt
bepaald door de x-synchronisatietijd. De langst mogelijk te gebruiken
sluitertijd is r/6o seconde, behalve in de flitsstand slow.

De lichtgevoeligheid

Deze is van grote invloed op de verhouding flitslichr-omgevingslicht. Wilt
u bij weinig licht een mooie mix van flits- en omgevingslicht en niet al te
veel bewegingsonscherpte, kiest u dan bijvoorbeeld 4oo ISO.

Flitscorrectie

U hebt de mogelijkheid de belichtingvan de flitser op uw smaak af te

stemmen (zie hiervoor). Bij uitgebalanceerde invulflits (op de flitsers

- waar u het ook moet instellen - heet dat TTL-BL) kan bijvoorbeeld een

instelling van -1 een mooi resultaat opleveren. In de zoeker wordt u aan

de correctie herinnerd door een flitstekentje met een plusje en een minne-
tje. Ook op de flitser(s) zelf kunt u nog een correctie instellen; deze wordt
opgeteld bij de op de camera ingestelde flitscorrecrie.

'Gewone' belichtingscorrectie

De ingestelde gewone belichtingscorrectie zal bepalend zijn voor de

hoeveelheid omgevingslicht op de foto. Let op: TTL-BL geeft zelf ook al

een (automatische) correctie op de gewone belichting. Door de gewone
belichtingscorrectiefactor in te stellen wordt de TTL-BL-correctie uitge-
schakeld. Een gewone belichtingscorrectie van -1 zou dus neer kunnen
komen op geen correctie, vergeleken met TTL-BL, terwijl een gewone
belichtingscorrectie van-2 in dit geval îeer zoukomen op -r vergeleken
rnETTTL-BL.

Flitsmodus

Ten slotte zal de hoeveelheid flitslicht ook afhankelijk zijnvan de modus,
maar dat spreekt voor zich. TTL-BL zalzoveelmogelijk omgevingslicht
proberen te integreren, TTL houdt daar geen rekening mee.

Flitsen op afstand
De SB-8oo/SB-9oo en zelfs de SB-6oo en SB-7oo bieden een vrijwel
onbeperkt aantal mogelijkheden. De flitsers kunnen naruurlijk gewoon
op de flitsschoen van de camera geplaatst worden, maar ook via kabels en

draadloos - via voorflitsen - worden bestuurd.

Dat laatste werkt bij de DTroo alleen met de SB-8oo & SB-9oo, omdat
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Zonder flits.

Flits en belichting automatisch TTL-BL, flits + 2.3,

belichtingscorrectie -'l .3.

Flits en belichting automatisch TTL-BL,

zonde r correctiefactoren.

Foto 2, maar nu met sturingspunten in Nikon

Capture NX bewerkt, om het gewenste effect

van foto 3 achterafte bereiken.
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X-synchronisatie
Mijn leermeester Hans Cötze heeft toen hij zelf assistent was nog geflitst met magnesium-
poeder dat vlak voor de opname door hem aangestoken werd. De soms hevige ontploffingen
kwamen menige bruiloftsgast op een zwart gezicht te staan. Daarna kwam de tijd van de

flitslampjes, die binnen een betrekkelijk veilige glazen omhulzing eenzelfde reactie teweeg
brachten. Die lampjes konden - net als de assistenten - sneller of minder snel reageren en

daarvoor waren verschi l lende synchron isatiemethoden.

Na de ontwikkeling van de electronische flitsers overleefden sommige van die methoden.
ln feite werken de moderne camera's echter allemaal met x-synchronisatie. Deze houdt
rekening met het feit dat de spleetsluiter van de moderne camera's bij korte sluitertijden een

- u raadt het al - spleet vrijlaat die zich snel over het beeldvlak beweegt. ls de sluitertijd te
kort, dan ontstaat een spleetvormig beeld.

De kortste tijd waarbij het gehele beeld egaal verlicht wordt noemt men de x-synchronisatie-
tijd. Bij de DTroo is dit r,/zoos,

De groothoek-

d iffusor.

Het plaatsen van een filter voor de SB-800

Door op het knopje

links te drukken

krijgt u een indruk

van het effect van

het flitsl¡cht. (Niet

langer dan een paar

seconden achter

elkaar doen, anders

kan de flitser te

warm worden!)
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FLASH

Op deze foto ziet u de instelling op

de flitser zelf. Overigens kunnen

de flitsers behalve in groepen ook

nog in kanalen ingedeeld worden.

Dat kunt u zien als kanalen bij

de tv: flitsers kunnen zo via hun

eigen kanaal bestuurd worden en

bovendien kunt u zo eventuele

storingen door ander infrarood licht

tegengaan.

(1/250s f 8, Micro-Nikkor lt 200/4.0)

De SB-900 is door zijn knoppen

eenvoudiger te bedienen dan

de SB-800 maar biedt meer

mogelijkheden.

Flitsschoen en fl ¡tscontact
i Werkt u met studioflitsers of andere niet Nikon-compatibele flisers, dan zijn er twee mogelijk-

, heden. De ene is te werken via de flitsschoen van de camera en een opzetstukje. Dit kan een

eenvoudig stekkertje zijn, dat een gewone flitskabelaansluiting biedt, of een speciale zender.

ln beide gevallen werkt dat probleemloos.

Cebruikt u echter de ingebouwde flitser als trigger, dan moet u erop letten dat deze op M
(handmatig) staat (Opname-menu: ingebouwde flitser). De externe of studioflitser gaat anders

namelijk te vroeg af en het resultaat is een donkere foto. Bij een intensiteit van r,/rzB ziet u

meestal niets van het licht van de ingebouwde flitser. Mocht het licht van de ingebouwde
flitser toch nog storen, dan kunt u met een kartonnetje of iets dergelijks de flitser afdekken,

waarbij u wel moet opletten dat deze zijn hitte nog kwijt kan en natuurlijk dat de andere

flitse(s) nog voldoende licht ontvangt om af te gaan.
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op de rechterfoto is een sB-900 links naast de camera geplaatst. Het effect is heel

subtiel: de schilderijen hebben ineens veel meer kleur en de achtergrond heeft meer

doortekening. Het natuurlijke licht is echter nog steeds zichtbaar, dankzrj rrl-BL.
(Links: 1 9 mm 1/50s f8, rechts: 1 6 mm 1/50s fB)

deze flitsers de draadloze aanstudng voor hun rekening kunnen nemen.
Via kabels werken is uiteraard goedkoper, maar dan moet u (vaaþ alle
fl itsers handmatig instellen.

Studioflitsers
De linkerfoto van de volgende twee foto's (op pagina r3z) is gemaakt
met een vrij klassieke studioverlichting: twee flitsers met middelgrote
softboxen van links- en rechtsvoor en eentje met sterk gericht licht
vanachter als glimlicht om wat diepte in de opname te brengen.
Bij de rechterfoto is een zeeÍ grore sofrbox gebruikt voor het licht dat het
silhouet tekent en een middelgrote die op de wang gericht is.

Opnamegegevens bij beide foto's: 135 mm, :'lzoos fn.
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Zeker in combinatie met een softbox en een reflectiescherm hebt u zo de

meeste mogelijkheden het licht naar uw hand te zetten.Werkt u met dit
soort flitsers, dan moet u de camera op M zetten, entf zoo seconde kiezen.

Het diafragma is afhankelijkvan de hoeveelheid licht dat uw onderwerp
ontvangt. Lichtmeting moet met een losse flitsmeter geschieden, ofvia
het histogram en trial & error.

Op www.nikonreflex.com en www.pearson.nl vindt u een uitbreiding op

dit hoofdstuk: Flitsen voor gevorderden.

Het is oorspronkelijk geschreven vóór de komst van de SB-9oo en

behandelt de werking van de SB-Boo en 58-6oo. De SB-9oo is echter

eenvoudiger in het gebruik en de ingewikkelde functies van de SB-9oo

en SB-Boo komen wel weer overeen.
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Eerst het goede nieuws: u kunt via de menu's vrijwel alles instellen
wat er maar te bedenken valt. Dan het slechte nieuws: de menu's zijn
zo ingewikkeld en uitgebreid, dat u er ook na maanden waarschijnlijk
niet in zult slagen snel de menuonderdelen te vinden die u nodig hebt.
Gef ukkig zijn er meerdere eenvoudige oplossingen voor dit probleem.

Zoals het een modern apparaat betaamt, wordt een digitale reflexcamera

bestuurd door software; de zogenaamde firmware. Menu's bieden de

meest flexibele en uitgebreide toegang tot de talloze functies die in deze

software verborgen zitten. De knoppen op de camera geven in feite ook
commandq's aan die software, net zoals de menukeuzes. Knoppen zijn
echter eenvoudiger en sneller te bedienen dan menu's.

Nikon was zich in een vroeg stadium al bewust van de gebruiksonvrien-
delijkheid van menu's en heeft er al bij de allereerste digitale reflexcamera

oplossingen voor verzonnen. Mede daardoor zijn er veelmogelijkheden
om de omgang met menu's te vereenvoudigen of zelfs te vermijden:
r Sommige menuonderdelen zijn al in te stellen via knoppen.
r Veel menuonderdelen kunnen na een eenmalige toewijzing via de

functie- en voorbeeldknop en sommige via de knop AE-L/AF-L
ingesteld worden.

r Veel menuonderdelen zijn toegankelijk via het snelinstelscherm (op

het lcd-scherm).
r Via andere instellingen zoals onderwerpsstanden ofvia de gebruiker-

instellingen (Ur en Uz) kunt u het gebruik van het menu vermijden.
r Er zijn menu-instellingen die u niet, andere die u maar één keer

13s



Voor digibeten: hoe werken de menu's?
Wanneer u rechtstreeks uit het zilveren tijdperk bent overgestapt naar de camera uit dit
boek, dan is het mogelijk dat u niet vertrouwd bent met de menu's. Daarom hier een korte

uitleg. Via de multiselector die alle kanten op kan, kiest u in feite een soort dia's met teksten.

Uiterst links zijn deze dia's heel algemeen, hoe verder naar rechts, hoe gedetailleerderze

worden, Met diezelfde multiselector gaat u met de cursor (meestal een blokje, soms een

lijntje, u ziet hetvanzelf)op teksten staan, en zo maakt u uw keuzes. Uiteindelijk kiest u

een van de mogelijkheden uit door de cursor of helemaal naar

rechts te schuiven, of door op het midden van de multiselector
op de aparte OK-knop te drukken. Sommige menu's (zoals de

datuminstellingen) wijken af van deze omschrijving; daar moet u

meerdere gegevens invoeren. Dat wijst zich echter vanzelf

De multiselector heeft in het midden een knop. Het indrukken heeft

vaak hetzelfde effect als het uitkiezen van een menu-optie. (Micro Nikkor

200/4 lF ED 1 /250s f 1 6)

of zelden hoeft in te stellen. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht

besteed aan die gevallen.
¡ De weinige overblijvende menuonderdelen kunt u in Mijn menu

opnemen. U houdt uiteindelijk maar een heel klein, zeer overzichte-

lijk menu over, dat precies die dingen bevat die u nodig hebt,

Hierna worden alle menuonderdelen per groep besproken. Hebt u de

eerdere hoofdstukken doorgelezen, dan weet u dat veel menuonderdelen
al in de betreffende hoofdstukken de revue gepasseerd ztln.Deze worden
hier alleen nog maar kort behandeld.

TIP: Mocht u niet weten wat een bepaald menuonderdeel doet, dan

kunt u altijd op de knop met het vraagteken links naast het lcd-scherm

drukken: u krijgt dan een korte uitleg.

Hoofdgroepen
Bij het werken met menu's is het handig wanneer u een idee krijgt van

de indeling van de verschillende zaken in de diverse menu's. Er zijn vijf
hoofdgroepen: Weergave, Opname, Persoonlijke Instellingen, Setup en

Retoucheermenu. Mijn Menu zou ook nog als een groep gezienkunnen
worden. In feite is dit echter een soort 'mijn favorieten'-verzameling uit
de andere menugroepen. Het Retoucheermenu wordt in het volgende

hoofdstuk besproken.
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Het menu Weergave
Het menu Weergave is het meest eenvoudige menu: het regelt de

weergave van uw foto's nadat u ze gemaakt hebt. U kunt vanuit dit menu
desgewenst ook foto's afdrukken of zevia een televisie vertonen. De

bijzonderhedenvan dit menu zijn:

Wissen. Deze optie spreektvoor zich.Ze dient om individuele opnamen

te wissen. Wilt u alle opnamen van een kaart wissen dan is formatteren
(zie: Setup) sneller, én beter voor uw kaart.

Weergavemap. Geeft aan van welke map de beelden getoond moeten

worden (normaal hebt u maar éénmap, en is deze optie overbodig).

Beeld verbergen. Maakt het mogelijk beelden niet weer te geven, terwijl
ze wel gewoon blijven bestaan. Vooral handig bij hetvertonenvan beelden

via een beamer of tv.

Weergavestand. Onder meer in hoofdstuk z al besproken,

regelt hoeveel en welke informatie u ziet bij het weergeven

van foto's.

Beeld(en) kopiëren. Maakt het mogelijk beelden van de ene

naar de andere geheugenkaart te kopiëren. Dit menuonder-

deel is alleen actiefwanneer er twee kaarten in uw camera

zitten.

Beeld terugspelen, Staat standaard om onduidelijke redenen uit. Wanneer

u het inschakelt, laat de camera automatisch het net gemaakte beeld zien.

Dat is vrijwel altijd te prefereren, omdat het u beeld altijd heel snel kunt
laten verdwijnen door de ontspanknop licht aan te raken. Wanneer u snel

fotografeert zal om deze rcdenhet beeld dan ook pas weergegeven worden

als u de tijd hebt om ernaar te kijken. Inschakelen dus en alleen uitscha-

kelen wanneer de accu bijna leeg is. Overigens kunt u in het Setupmenu

bepalen hoe lang de camera het beeld blijft weergeven.

Na verwijderen. Hier bepaalt u of de camera na verwijderen doorgaat naar

hetvolgende ofhetvorige beeld. Kiest uDoorgaanalstevorendan gaat u

verder in de richting waarin u aan het bladeren was.

Draai portret.Zotgt ervoor dat een foto die staand (zoals een portret, dus

met gedraaide camera) opgenomen is, ook zo weergegeven wordt. Het
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voordeel is dat u de camera niet hoeft te draaien bij het bekijken. Het
nadeel is echter dat het beeld half zo klein weergegeven wordt . Deze opfie
werkt alleen wanneer u in het menu Setup, Automatische beeldrotatie op

AAN laat staan.

Diashow. Dient om de afbeeldingen op de geheugenkaart als een diashow
rveer te geven. Vooral handig wanneer u de beelden via de tv aßpeelt. (In
deze situatie is het handig om Draai portret op AAN te zetten.) U kunt
wanneer u verder klikt nog instellen hoe snel de dia's vertoond worden,
maar dat wijst zich vanzelf.

Afdrukset (DPOF). Wanneer u de camera via de USB-kabel verbindt met
een DPOF-compatibele printer kunt u direct vanaf de camera printen.

Het menu Opname
Dit is het menuonderdeel dat bepaalt hoe uw foto's eruit zullen zien. Hier
stelt u in hoe contrastrijk een foto zal worden, hoe de kleuren eruit zullen
zien enzovoorts. Een aantal instellingen wordt hier niet verder toege-
licht, omdat ze in eerdere hoofdstukken uitgebreid zijn beschreven. De
volgende instellingen zijn echter nog niet aan bod ge\Meest:

Opnamemenu terugzetten. Terug naar af: al uw eigen instellingen
verdwijnen weer. In geval van nood kan het uitkomst bieden. Slimmer is
het om uw instellingen op te slaan (zie verderop), zodatualtijd terug kunt
naar uw persoonlijke opnamemenu.

Opslagmap. Als in Weergavemenu. Deze instelling is meestal niet van
belang. Soms kan het echter handig zijn om een aparte map te kiezen voor
bepaalde opnamen.

Naamgeving bestanden. Staat standaard ingesteld op DSC, maar het
staat uvrij om daarJAN ofeen ander drieletterwoord in te stellen.

Functie van kaart in sleuf z. Hier kiest u tussen overloop (gebruiken
wanneer de eerste kaart vol is), backup (alles op twee kaarten opslaan) en

RA sleuf r -JPEG sleuf z. De camera begint altijd met de kaart in sleuf r,
het is dus zaakdaar de snelste kaart in te doen. Ziehiernain het gedeelte
over het maken van video-opnamen voor het instellen van de kaartkeuze
bijfilmopnamen.
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Compressie. Het menu Opname kent verschillende mogelijkheden voor
jpeg- en RAW-compressie, RAW kent comprcssiezonderverlies en gecom-

primeeñ. Het nadeel van gecomprimeerd (in feite compressie met verlies)

is dat u in de allerlichtste en donkerste partijen een beetje doortekening
verliest. Gecomprimeerde RAW's zijn gemiddeld wel kleiner (zie hoofd-
stuk z).

Verder kunt u er hier ook voor kiezen of u rz bit of r4 bit RAW's wilt. 14

bit RAW's kunnen 16.ooo in plaats van 4.ooo contrast- en kleurschake-

ringen onderscheiden. Anders dan soms beweerd wordt,zijn de verschil-

len tussen 74enL2bit in extreme situaties duidelijk zichtbaar.U moet

uw opnamen dan wel echt bewerken, om via belichtingscompensatie en

andere instellingen zoveel mogelijk te redden van de dynamiek in de

foto. (Zie ook hoofdstuk u Beeldbewerking) In principe is het dus zeer

aan te bevelen om r4 bit RAW's te gebruiken, want u weet nooit wanneer

u de extra dynamiek nodig hebt. De bestanden worden door r4 bit wel

ongeveer 3oo/" gÍoter.

Bij jpeg-compressie kan gekozen worden voor een vaste grootte of voor

de hoogste kwaliteit. Standaard (en mijns inziens het beste) is de laatste

van deze twee opties. Juist bij jpeg's met de kleinste grootte levert Taste

grootte' echter wel heel veel ruimtewinst op, tot 5o%. Wilt u dus een zeer

grote serie van snapshots maken waarbij de beeldkwaliteit niet zo belang-

rijk is dan heeft het weer wel zin vooÍ vaste grootte te kiezen.

Witbalans: zie hoofdstuk 7 (Kleur)

Picture Control instellen. Dit is de belangrijkste instelling. De

standaardinstelling is - hoe kan het ook anders - Standaard, en deze

voldoet redelijk, vooral wanneer u uw foto's niet verder bewerkt. In de

andere hoofdstukken zijn al veel aspecten hiervan aan bod gekomen, zoals

de verscherping, contrast en kleurverzadiging.

Behalve voor Standaardkunt u kiezen voor Neutraal, Levendig en

Monochroom (zwart-wit). Het is bovendien mogelijk om deze vier instel-

lingen aan te passen en te bewaren, maar ook om aangepaste versies als

nieuwe instellingen te bewaren. Bovendien is het mogelijk via Capture

NX andere instellingen te downloaden en te maken (zie kader).

Bij het instellen van Picture Controls is de belangrijkste vraag die u

zichzelf moet stellen: wil ik mijn foto's verder bewerken, of niet? Er is ook

nog een - mijns inziens ideaal - compromis mogelijk u maakt tegelijk

RAW's én jpeg's.
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De aanpassingen binnen de camera (en uiteraard ook binnen Capture NX)
hebben betrekking op aIle parameters die van invloed zijn op het beeld:

Snel aanpassen is een manier om snel verschillende
parameters tegelijkertijd aan te passen, te \Meten verscher-

ping, contrast enverzadiging. Aanpassingen naar rechts (+)

betekent een scherper, contrastrijker en kleurrijker beeld;
naar links precies het omgekeerde. In het algemeen is het
beter om de individuele parameters die hierna besproken
worden te veranderen,maat als u zich er niet verder in wilt
verdiepen is dit een snelle mogelijkheid.

Deze vier standaardinstellingen zijninfeite sets, waarbinnen u weer
dingen kunt instellen. Hierbij gaar her om Verscherping, Contrast, Helder-
heid, Verzadiging en Tint. Verscherping, Contrast en Verzadigingkennen
ook een '1t'-instelling, waarbij de camera de instelling voor u kiest,
afhankelijk van de situatie. De camera kan verder een grafiekje laten zien,
waarop de verhouding van de verschillende instellingen ten opzichte van
elkaar zichtbaar wordt, gemeten aan Contrast en Verzadiging.

Verscherpen, Deze instelling is al behandeld in hoofdstuk 7, zie aldaar.
Bén punt van aandacht: wanneer u RAW's maakt, is het niet noodzake-
lijk de verscherping in de camera aan te zetten Het beoordelen van de

scherpte op de monitor wordt dan echter heel erg moeilijk. Werkt u in
RAW, dan is het eerder aan te bevelen om de scherpte op '5'in te stellen.
U kunt dan wanneer u inzoomt uitstekend beoordelen of u goed scherpge-
steld hebt.

In Capture NX zult u die instelling dan regelmatig achreraf moeten
verminderen ,maar dat kan in batch. (Of meerdere foto's selecteïen en

instellingen plakken.) Voor Photoshop maakt dat niet uit, wanr photo-

shop trekt zich niets aan van de camerainstellingen, afgezienvan de

witbalans.

contrast. verschillen tussen donker en licht kunnen meer of minder sterk
worden weergegeven. Kiest u voor een hoog contrast, dan kan het zijn dat
de lichtste en donkerste partijen te weinig doortekening vertonen. Her
omgekeerde kan natuurlijk ook: te weinig contrast zorgt voor vlakke foto's
met fletse kleuren. In combinatie met Actieve D-lighting kan contrast niet
ingesteld worden, dat doet Actieve D-lighting voor u.

: Pìcture Control behcrcn

''; Kleurruimtc
!- Artievc D-Liqhting

'1 Autom.vcrtck0ningscorrectic 0[:l:

Ac;;-

0Ft:

NEF (tìAW) opnanre
L,]

OPNAMEiVìENU
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Picture Controls downloaden
Nikon biedt nog andere instellingen

aan, die via Capture NX op de camera

te installeren zijn (op dit moment
te downloade n: DzXmode (1, I l,l I l),

Landschap en Portret).ln de toekomst

zal Nikon waarschijnlijk nog meer

extra Pictu re Controls besch i kbaar

stellen. Daar hoeft u echter niet op te

wachten. U kunt binnen Capture NX

namelijk uw eigen Picture Controls

maken waarbij u de volledige vrijheid

hebt en zelfs individuele curves kunt

maken. Al deze Picture Controls zijn

over en weer uitwisselbaar tussen de

camera en Capture NX, zodat u ze bij

RAW-opnamen ook achteraf kunt toepassen

Helderheid. Je kunt een foto lichter maken door de belichting aan te

passen. Je kunt echter ook de vertaling van de tinten bij de verwerking in
de camera (of in Capture NX of Photoshop) veranderen (curve omhoog
trekken of juist omlaag). Het voordeel daarvan is dat er minder doorte-

keningverloren gaat. Een aanpassingvan de helderheid naar rechts (+)

maakt de foto lichter, een aanpassing naar links (-) donkerder. In combi-
natie met Actieve D-lighting kan helderheid niet ingesteld worden, dat

doet Actieve D-lighting voor u,

Verzadiging. Dit bepaalt of kleuren feller of minder fel zullen worden
rveergegeven. Wel moet u er rekening mee houden, dat bij sterk verza-

digde kleuren u gemakkelijk te ver kunt gaan.

Tint. Deze instelling verandert alle kleuren in één keer. Lijkt een beetje

op de witbalansinstelling maar heeft toch een ander effect. Is alleen in
uitzonderingssituaties handig en nodig.

Monochroom. Hier zijn de parameterc Verzadiging en Tintvewangen
door Filterfficten eî Kleufioon. Filtereffecten zorgen ervoor dat u invloed
uitoefent op de vertalingvan kleuren in grijstinten: een geelfllter zal

blauw donkerder grijs maken en geel lichter grijs. Kleurto on zorgt ervoor

dat zwart-witfoto's een kleurtje krijgen, net zoals bij oude foto's.
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Witbalans

' Picture Control instellctr
1 Picture Control bchcn:n
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Wanneer een

niet daarvoor

gesch¡kt objectlef

gemonteerd ¡s, zal

het menu-item

Automatische

vefteken i ngscorrect¡e

donker zijn.

Picture Control beheren. Hier kunt u eventuele aangepaste Picture
Controls opslaan onder een nieuwe naam of juist wissen.

Automatische vertekeningscorrectie. Automatische verte-

keningscorrectie is een vrij unieke menuoptie. Bij verteke-

ning moet u denken aan rechte lijnen die een beetje krom
worden, in vaktaal ton- en kussenvormige vertekening
genoemd. Bijna ieder objectief lijdt daar in meerdere of
mindere mate onder, met uitzonderingvan sommige macro-

objectieven. Vooral bij onderwerpen waarvan we weten
dat ze rechte lijnen hebben, kan het storen. Het mag niet

verward worden met het 'achterover vallen' van gebouwen, of met het
effect dat optreedt wanneer u te dichtbij komt.
De vertekeningscorrectie werkt met bijna alle Nikon-objectieven voor
AF, ook met oudere objectieven zonder ingebouwde scherpstelmotorZe
werkt niet met fisheye-objectieven en niet met objectieven voor handma-
tige scherpstelling zoals de PC-E-objectieven (zie hoofdstuk 8).

Het verdient aanbeveling om de Automatische vertekeningscorrectie in
te schakelen wanneer u uw foto's niet bewerkt en u in de zoeker storende
kromme lijnen ziet. De instelling heeft twee kleine nadelen: de tijd russen
het maken van twee opnamen neemt toe - dat merkt u vooral bij serieop-

namen - en het beeld kan minimaal kleiner worden.

Wanneer u uw opnamen bewerkt, met de camera of met de computer,

kunt u deze correctie ook later uitvoeren, tenminste wanneer uw software

daartoe in staat is. (Nikon Capture NXwel, Photoshop C55 en Light-
room eveneens.) Sterker nog, wanneer u serieopnamen maakt, helemaal

in RAW, is het sterk aan te bevelen het niet in te schakelen. Gelukkig is
vertekeningscorrectie bij serieopnamen ook zeldennodig.

Ruisonderdrukking lange sluitertijd, Al besproken in hoofdstuk 5.

Sneller in te stellen op het infoscherm na twee keer drukken op de Info-
knop (snelinstelscherm).

Actieve DJighting. Werd al besproken in hoofdstuk 5. Sneller in te stellen
op het infoscherm na twee keer drukken op de Info-knop (snelinstel-

scherm).

Hoge ISO-ruisonderdrukking. Al besproken in hoofdstuk 5. Sneller in te

stellen op het infoscherm na twee keer drukken op de Info-knop (snelin-
stelscherm).
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ISO-gevoeligheid instellen. Al besproken in hoofdstuk z. Sneller in te
stellen op het infoscherm na twee keer drukken op de Info-knop (snelin-
stelscherm). Aan de andere kant kunt u hier ook alleen de kortste sluiter-
tijd bij ISO-auto instellen (hoofdstuk z).

Meervoudige belichting. Bedoeld om bij de opname al meerdere beelden

over elkaar heen te projecteren. Er zijn allerlei toepassingen denkbaar;
het makenvan spookachtige beelden, het makenvan echte dubbelbeelden

bijvoorbeeld met iemands gezicht tegelijk enface en en profile,maar ook
als vervanging van een ND-filter. @en ND-, dus grijsfrlter verdonkert het
beeld, zodat langere belichtingen mogelijk worden. Bij bewegend water
bijvoorbeeld geeft dat aardige effecten. Het over elkaar heen monteren of
belichten van opnamen levert echter hetzelfde effect op als het gebruik
van zo'rt filterl).
Het inschakelen van Automatischeversterking zorgt ervoor dat bij de

verwerking de helderheid aan het totaal aantal beelden aangepast wordt.
Het werkt dus in feite juist als een verzwakking. Wanneer u echter

gebruikmaakt van een donkere achtergrond waarop dan één van de

meervoudige opnamen heel duidelijk zichtbaar wordt, is het beter verster-

king uit te schakelen. Het effect van meervoudige belichtingen is echter
in een fotobewerkingsprogramma dat met lagen werkt zoals Photoshop
beter (tegenwoordig zelfs in de goedkoopste versie, Photoshop Elements)

en gecontroleerder te bereiken.

Normaliter drukt u voor elke opname op de ontspanner, tenzij u in de

stand CL werkt. Drukt u niet op de ontspanner, dan maakt de camera

echter automatisch na 3o seconden ook een opname. Feitelijk is het meer

dan 3o seconden, namelijk 3o seconden plus de tijd voor het terugspelen

van het vorige beeld. Staat Beeld terugspelen (Weergavemenu) dus op aan,

en kiest u een lange tijd voor Monitor uit (bijvoorbeeld ro minuten, menu
Persoonlijke instellingen), dan maakt de camera in dit voorbeeld iedere

ro minuten en dertig seconden vanzelf een opname. Op dezevrij ingewik-
kelde manier kunt u dus ook de tijd instellen tussen de opnamen die u

met behulp van meervoudige opnamen maakt.

Filminstellingen. Zie hierna in het gedeelte over het maken

van filmopnamen.

Intervalopname. Hier kunt u de camera zo instellen, dat hij
wordt tot een soort registratieapparaat. Dat kan hele mooie
beelden opleveren, bijvoorbeeld bij veranderend weer. Het
is ook de manier om fllms te makenwaarin de tijd heel snel
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lijkt te gaan, zogeîaamde tim e 1 ap s e fiLm s. D e ins telling lij kt ingewikkeld,

maar is dat niet als je de opeenvolgende stappen bekijkt:

1. Kies een starttijd (bijvoorbeeld nu).

2. Kies het interval (bijvoorbeeld een minuut).

3. Kies vervolgens het aantal intervallen en het aantal opnamen dat

per interval gemaakt wordt. (Bijvoorbeeld: zes intervallen en twee

opnamen per interval.)

De camera maakt in dit voorbeeld om de minuut twee opnamen achter

elkaar en dat zes keer, dus in totaal twaalf opnamen in zes minuten. (Met

behulp van het aan het eind van Meewoudige belichtingbeschreven trucje
kunt u hier ook nog eens de tijd tussen de opnamen tijdens een interval
instellen.)

Afstandsbedieningstand. Hier kunt u kiezen tussen Vertraagd op

afstand (dan begint de opname twee seconden nadat u op de knop van
de afstandsbediening gedrukt hebt), Direct op afstand en Spiegel omhoog

op afstand. In het laatste geval klapt eerst de spiegel omhoog en na een

tweede keer op de knop drukken wordt de opname gemaakt.

Persoonlijke instelli ngen
In dit menu stelt u alle dingen in die eigenlijk voor elke cameragebruiker

anders zijn. Veel instellingen kunnen op de standaardwaarden blijven
staan ofzijn al besproken in de voorgaande hoofdstukken.

Opgepast: interval
lntervalopname werkt niet met zelfontspanner of in de afstandsbedieningstand. Het werkt
wel met opgeklapte spiegel, maar omdat de spiegel tussen de opnamen in weer omlaag klapt

om de lichtmeting mogelijk te maken, kan er nog steeds een lichte bewegingsonscherpte

ontstaan. Spiegelvoorontspanning is dus een betere keuze in dit geval.

Dat de camera tijdens intervalopnamen iedere keer weer opnieuw lichtmeet is meestal

gewenst, maar lang niet altijd. ln sommige gevallen is het dus beter om een handmatige

belichting te kiezen, of om een lichtmeetmethode te kiezen die onder de gegeven omstan-

digheden een wat constantere belichting waarborgt. Hetzelfde geldt voor de scherpstelling en

zelfs voor de witbalans. Kortom: de camera biedt alles om goede intervalopnamen te maken,

u moet alleen wel van te voren even stilstaan bij de vraag wat er precies gebeurt tijdens het

maken van die opnamen.
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Persoonlijke instellingen is onderverdeeld in de afzonderlijke onderdelen
a tot en metf Hierna volgen per onderdeel een paar bijzonderheden.

A: Autoþcus
AF-hulplicht. In omstandigheden met zeerweinig licht is het bij gebruik
van lichtzwakke objectieven mogelijk dat de camera niet goed kan scherp-

stellen. Wanneer AF-hulplicht op Aan' staar (standaard), dan projecteert
de camera in dat soort situaties licht op uw onderwerp. Dat vergemak-

kelijkt het scherpstellen, maar maakt ongemerkt fotograferen volkomen
onmogelijk. Ookwerkt het alleen op vrij korte afstand.

Werkt u met objectieven met een lichtsterkte van 2.8 of hoger, dan is het
zeer verstandig het AF-hulplicht gewoon uit te schakelen. Gebruikt u
objectieven met een lichtsterkte van 5.6 dan kan het zinvol zijn om het
AF-hulplicht aan te laten staan. Verder: ziehet hoofdstuk over scherpstel-
len.

B: Bel i chti ng / I ichtmeti n g
Bijna alle punten zijn al besproken in het hoofdstuk over

belichting.

Stapgrootte (voor sluitertijden, diafragma's en ISO) zou ik
niet veranderen, stappen groter dan o.3 zijnte grof, maar het
instellen gaat natuurlijk sneller).

Eenvoudige belichtingscorrectie kan handig zijn. Schakelt u dit in, dan

kunt u door aan de secundaire instelschijf te draaien meteen de belich-
tingscorrectie instellen.

C: Ti m e rs / AE-ve rg re n d e I i n g
AE-vergrendeling. Ook dit menu-item staat standaard uit. Zet u het aan,

dan blijft de belichting vergrendeld zolangu de ontspanknop ingedrukt
houdt. Tenzij u gewend bent zo te werken is het beter de standaardinstel-
ling niet te veranderen, want ook de scherpstelling (in AF-S) wordt nu
vergrendeld.

Tenzij u gewend bent zo te werken is het beter de standaardinstelling niet
te veranderen, temeer daar nu ook de scherpstelling (in AF-S) vergrendeld
wordt.

Monitor uit. Hier kunnen instellingen veranderd worden om energie te

sparen of om juist langer naar opnamen of menu's te kunnen kijken. Zeer

persoonlijk.
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Zelfontspanner (c ). Dit is weer een kwestie van smaak. Twee seconden

is heel handig in combinati e met Spiegel voorontspaning bij gebruik van

statief.

D: Opnemen/Weergeven
Raster staat standaard uit maar kan heel handig zijn, zeker

bij het maken van foto's van gebouwen. Het komt van
pas bij het bepalen van de compositie en het helpt om de

horizon precies recht te houden.

ISO tonen en aanpassen. De DTroo toont de ISO-instelling
niet standaard in de zoeker. Hier kunt u ervoor kiezen in

plaats van het resterend aantal beelden de ISO-instelling weer te laten
geven.

Kiest u daarnaast voor eenvoudige ISO, dan wordt de instelling van
de lSO-gevoeligheid gemakkelijker in de standen A, S, en P. Bij P en S

gebeurt dat met de secundaire instelschijf, bij A met de primaire instel-
schijf.

Opeenvolgende nummering(dù, Doornummeren of niet? Standaard zal

de camera uw foto's iedere keer dat u de kaart eruit haalt opnieuw gaan

nummeren. In het begin lijkt dat niet zo erg, maat na verloop van tijd
blijkt het nogal onhandig bij het uit elkaar houden van u,ør' opnamen. U
krijgt dan heel veel opnamen met precies hetzelfde nummer. (Gebruikt u
een programma dat bij het kopiëren naar de computer de naamvan het
bestand meteen verandert, dan kan het voordelen hebben doornummeren
uit te zetten respectievelijk te laten staan.) Wilt u dat de camera doornum-
mert, dan moet u hier Aan'kiezen.

Belichtingsvertragingsstand (dro). Het opklappen van de spiegel veroor-

zaakt altijd een trilling, die bij lange sluitertijden en/oflange teleobjec-

tieven tot onscherpte kan lijden. Bij inschakelingvan dit menuonderdeel
klapt eerst de spiegel omhoog en gaat de camera twee seconden later
af. Het voordeel van deze instelling vergeleken met de stand spiegel

omhoog (Mup) van de keuzeknop ontspanstand is dat u maar één keer op

de ontspankop hoeft te drukken. Werkt dus als een vervangingvan een

draadontspanner of een afstandsbediening.

MB-Dn batterijen (dr3). Wanneer u nier het juiste type batterijen kiesr,
is de aanduiding van de batterijlading niet berrouwbaar.
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E: Bracketing/Flits
Vrijwel alles is hier al eerder besproken, met uitzondering
van bracketing.

Instellingen voor automatische bracketing (e6). Dit is een

eenvoudige mogelijkheid om series te maken met verschil-

lende instellingen. Dat kan vooral heel handig zijn bij
opnamen met grote contrasten (HDR), zie ookhoofdstuk 5

U kunt verschillende soorten bracketing kiezen, via het menu Persoon-

lijke instellingen (e5): AE e flits (standaard) , Alleen AE, Alleenflits, Witba-

lansbracketing en AD L-bracketing.

Voor alle soorten bracketing drukt u op de knop links op het prisma, naast

de flitsknop. Door daarna aan de hoofdinstelschijf te draaien kiest u het
aantal opnamen met de gewenste stapgrootte voor de belichting en/of
flits en witbalans. Voor ADL-bracketingbepaalt het aantal opnamen de

stappen.

Witbalansbracketing stelt u verder in met de secundaire instelschijf.

Stapjes van r zijn het kleinst, 3 het grootst en A staat voor amber dus

geelachtig, terwijl B voor blauw staat. Let op Witbalansbracketingwerkt

niet met RAW en ook niet met RAW + jpeg.

Wanneer u niet voldoende ruimte hebt op de kaart, gaat de opnametel-

ler knipperen en wordt de camera uitgeschakeld. U moet er dan dus een

nieuwe kaart instoppen.

Wilt u bracketing uitschakelen voordat de serie opnamen voltooid is, dan

moet u opnieuw op de knop drukken en de instellingvia de schijf zolang

veranderen totdat alles op 'o' staat.

Bij bracketingverdient het aanbeveling om CL of CH in te schakelen;

u hoeft dan alleen de ontspanknop ingedrukt te houden totdat de serie

voltooid is. Doet u dat niet, dan moet u zelf bijhouden hoeveel opnamen

er al gemaakt zijn en dat kan soms voor verwarring zolgeî.

F: Bediening
Binnen dit onderdeel hebt u de mogelijkheid om de werking
van allerlei knoppen en functies aan uwvoorkeur aan te

passen. Een paar opvallende punten:

Functie instelschijven instellen (f5). Dit is een mooi

voorbeeld van de aandacht die Nikon heeft voor ergonomie.

Er zijn drie onderdelen:

r Rotatie omkeren is de eerste. Sommigen van ons hebben het gevoel

dat wanneer je een instelschijfnaar rechts draait de in te stellen
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waarde kleiner zou moeten worden. Voor die gebruikers biedt dit
menuonderdeel de mogelijkheid de werking van de instelschijf
daaraan aan te passen.

z Verwissel hoofd/secundair is iets soortgelijks: wanneer u het prettiger
vindt het diafragma met uw duim in te stellen in plaats van met uw
wijsvinger, dan moet u dit onderdeel op Aan' zetteî. Het heeft zeker

voordelen want zo kunt u de camera wat meer ontspannen vasthou-

den, maar u moet er misschien wel aan wennen. Een alternatief is

alleen de primaire instelschijf te gebruiken voor de instelling van het
diafragma in de A-stand (diafragmavoorkeuze). Dit betekent dus dat

u zowel in S als in A de primaire instelschijf gebruikt om de relevante

instelling (resp. sluitertijd en diafragma) te kiezen.

3 Menu's en weergave zou ik altijd op 'Uit' laten staan. Doet u dat

niet, dan kunt u tijdens het fotograferen diafragma en sluitertijd pas

aanpassen nadat u een keer extra de ontspanner (half) ingedrukt
hebt. De instelschijven worden nu namelijk tijdens de weergave

gebruikt om door de foto's te bladeren. Staat Beeldterugspelenechter

aan, dan zijn de instelschijven dus vrijwel nooit meer beschikbaar

voor het aanpassen van diafragma en sluitertijd.

Geen geheugenkaart staat standaard op Ontgrendel ontspanknop.
Levensgevaarlijk, want zo kunt u fotograferen zonder dat er opnamen

gemaakt worden. Gelukkig toont de camera rn zo'n geval wel in rood het
woord 'demo' op de monitor, en het aantal opnamen staat op 'E'. Mr.
Murphy (als u hem niet kent, de man van Murphy's law) houdt echter

ook hartstochtelijk van fotograferen, dus worden er nog regelmatig foto's
gemaakt zonder kaartje, net als er vroeger van tijd tot tijd zonder film
gefotografeerd werd. Kortom, altijd op Vergrendel ontspanknop instellen.
(De instelling is eigenlijk bedoeld voor het demonstreren van de camera

in de winkel.)

AE-L/AF-L. Deze knop is bedoeld om de belichringsinsrel-
ling (AE) enlof de scherpstelling (AF) vasr re houden door
hem ingedrukt te houden of in te drukken. De instellingen
zijnt
r AE/AF-vergrendeling. De knop vergrendelt zowel de

belichting als de scherpstelling zolanghij ingedrukt blijft.
Standaardinstelling maar geen goede keuze, want zo kunt
u belichting en scherpstelling niet meer onafhankelijk van
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r AE-vergrendeling. De knop vergrendelt alleen de belichting zolang
hij ingedrukt blijft. Goede keuze,

r AE-vergrendeling vast + ontspanknop. De knop vergrendelt de
belichting na éénkeer indrukken. Na opnieuw indrukken of het
maken van een foto wordt de belichting weer ontgrendeld. Goede

keuze, die meestal iets handiger is dan de vorige.
r AE-vergrendeling vast. De knop vergrendelt de belichting na indruk-

ken. Alleen opnieuw indrukken ontgrendelt weer, ontspanknop
indrukken of een foto maken dus niet. Goede keuze bij het makenvan
serieopnamen.

r AF-vergrendeling. De knop vergrendelt alleen de scherpstel-
ling zolang hij ingedrukt blijft. Goede keuze in combinarie mer
AE-vergrendeling (vorig menu-item).

Uiteraard is het in deze situatie ook mogelijk om de belichtingscorrecie
te gebruiken. In situaties waarin het hoofdonderwerp steeds dezelfde
verlichting krijgt, terwijl de omgevingsverlichting verandert, kan
AE-vergrendeling best handig zijn.
In de gebruiksaanwijzing staat dat u voor zowel belichtingscorrectie als

AE-vergrendeling het beste kunt overschakelen van matrix- op centrum-
gerichte meting. In de praktijk werken beide methodes echter prima, al is

de werking van centrumgerichte metíng net iets gelijkmatiger.

Naar mijn mening zijner twee verstandige manieren om deze instellingen
te gebruiken:

1. AE-L/AF-L op AE-vergrendeling of op AE-vergrendeling plus
vasthouden: op deze manier houdt u de belichting vast met de

AE-L/AF-L knop en de scherpstelling door de onrspankop half in te
drukken.

2. AE-L/AF-L op AF-vergrendeling of AF-ON (of via aparte AF-ON
knop indien beschikbaar) en AE-vergrendeling aan. Op deze manier
werkt u omgekeerd;u houdt de belichtingvast door de ontspanknop
in te drukken en de scherpstelling door op de AE-L/AF-L-knop te
drukken. (AF-ON is daarop een variant: de camera stelt alleen maar
scherp wanneer u de knop indrukt.)

Uiteraard is het in deze situatie ook mogelijk om de belichringscorrecrie
te gebruiken. In situaties waarin het hoofdonderwerp steeds dezelfde
verlichting krijgt, terwijl de omgevingsverlichting verandert, kan
AE-vergrendeling best handig zijn. Persoonlijk gebruik ik in dat soort
situaties vaak gewoon M. Ik kies een handmatige instelling van sluitertijd

149

4
o
a
Ð,
Þ

l¡
ã
rD



q,
Ë
tú

frl

,ti
c,o
¿

en diafragma na meten en het makenvan een proefopname. Maakt uveel

gebruik van flitslicht, dan kan het zinvol zijn om deze knop de functie

FV-vergrendeling toe te kennen. (Zieverderhet vorige hoofdstuk).

Het Setupmenu
Het symbooltje voor dit menu is een steeksleutel. In dit menu kunt u

dan ook aan uw camera sleutelen. In het algem een zitten hier de meest

ingewikkelde instellingen, maar ook de instellingen die u het minst vaak

zult veranderen. Nog niet (voldoende) besproken zijn:

Lcd-helderheid. De helderheid van het lcd-scherm instellen. In een

donkere omgeving donkerder instellen, anders lijken uw opnamen

lichter dan ze zijn. Bij mooi weer buiten is het vaak verstandig de

helderheid juist te vergroten, al is het alleen maar om het beeld goed te

kunnen zien.

Beeldsensor reinigen. De DTroo heeft een automatische sensorreiniging.

Deze werkt standaard bij het aanzetten van de camera. Daarvoor kunnen

ook andere momenten gekozenworden en tevens kunt u de camera

opdracht geven onmiddellijk met de schoonmaakbeurt te beginnen.

Overigens is de effectiviteit van dit soort reinigingstechnieken nooit roo7o,

zie ook het volgende menu-item.

Spiegel omhoog (CCD reinigen). De benaming zou eigenlijk moeten

luiden: Spiegel omhoog (CMOS reinigen),want de DTroo heeft geen CCD-

maar een CMOS-sensor. De instelling is alleen beschikbaar wanneer de

batterij vrij vol is ofwanneer de camera aan een externe stroombron is

aangesloten. Reinigen gaat meestal met behulp van een speciale blaas-

kwast. Bij hardnekkig vuil kunnen ook speciale swabs gebruikt worden.

Past u daarbij echter op dat u geen geoliede delenvan het spiegelhuis

aanraakt, anders smeert u de olie over de sensor en dan bent u nog we1

ev enb ezig met s choonmaken I

Hoe werkt het? U verwijdert het objectief, kiest het menu-item en drukt
op de ontspanner. Daarna kiapt de spiegel op en wordt de sensor zicht-

baar. Vervolgens blaast u met een blaaskwast zo veel mogelijk van de

deeltjes weg, Vaak is dit al voldoende. Wanneer u daarna de camera

uitschakelt, klapt de spiegel weer omlaag.

Wanneer u een opname maakt van de hemel met een langer teleobjec-

tief en een klein diafragma, kunt u controleren of het gewerkt heeft. Het
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verhogen van het contrast van de opname in een fotobewerkingspro-
gramma maakt de stof es duidelijker zichtbaar.Houdt u erwel rekening
mee dat eventuele stof es vergeleken met uw opnâmes ondersteboven
maar niet spiegelverke erd zitten. De veiligste methode is uiteraard uw
camera naar de Nikon-reparatieafdeling te brengen, want ook die kan uw
sensor reinigen, indien nodig.

objectief zonder cPU. Alle Nikon-objectieven voor auromatische scherp-
stelling hebben een CPU, een chip die de camera onder meer informeert
over de brandpuntsafsrand en de lichtsterkre van het objectief. Bijna alle
objectieven voor handmatige scherpstelling (behalve de allernieuwste)
moeten het zonder zo'n chip stellen. U kunt de betreffende informatie
echter zelfinvoeren,zodatin de zoeker het ingestelde diafragma getoond
kan worden en de matrixmeting er gebruik van kan maken. Lichtmeting
verloopt overigens bij spot- en centrumgerichte meting probleemloos
zonder dat u deze gegevens invoert, maar bij matrixmeting net iets
minder precies. (Wel toont het display bovenop de camera vreemde kleine
driehoekjes en kunt u dan in de zoeker en in de opnamedata nieÍ. zien
welk diafragma u ingesteld hebt.) Ook bij flitsen heeft het invoeren van
diafragma en brandpuntsafstand voordelen, zowel voor het zoomen van
de flitskop als voor de belichting.

De camera zal standaard de gegevens van het laatstgebruikte objectief
hanteren. Hebt u maar éénniet-CPU-objectief, dan zit u altijd goed
wanneer u het eenmaal ingevoerd hebt. Hebt u er meer, dan kunt u ze het
beste allemaal invoeren en (bijvoorbeeld) de functieknop zo programme-

Virtuele horizon
Schakelt u dit menu-onderdeel in, dan zal de camera

het lcd-scherm achterop de camera veranderen in een

virtuele horizon, waardoor het heel gemakkelijk wordt
de horizon recht in beeld te houden. Let u erwel op, dat
bij het half indrukken van de ontspanknop de virtuele
horizon verdwijnt. Het is dus hier meer dan ooit zaak de

I camera rustig vast te houden bij het gebruiken van de

ontspanknop. Virtuele horizon is vooral handig bij het fotograferen met één hand zonder door
de zoeker te kijken, bijvoorbeeld bij het klimmen. Ook kunt u via menu-instellingen f4 en f3 in
de zoeker en de display bovenop de camera een indicatie krijgen na het drukken op de Fn- of
Voorbeeldknop.
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ren dat dezehet invoerscherm oproept. In dat geval kunt u direct kiezen

uit een genummerde reeks van eenmaal ingevoerde objectieven.

Video-opnamen maken
Dankzij de in vergelijking met videocamera's grote sensor biedt de DTtoo

kwalitatief zeer hoogwaardige opnamen, vooral bij weinig licht. Ook de

mogelijkheden om de scherptediepte te variëren en de enorme keuze aan

objectieven zorgen ervoor dat de video-opnamen van de DTroo op veel

aspecten een streepje voor hebben op echte video-camera's.

Het maken van video-opnamen met de DTroo is heel eenvoudig. U

schakelt de LV-knop in (Livebeeld-knop) envervolgens drukt u nog een

keer op de OK-knop en de camera begint te filmen. Druk u nog een keer

op OK dan stopt de cameraweer. Ook de gebruiksaanwijzing maakt er

weinig woorden aan vuil.

In het Setupmenu vindt u vrijel alle instellingen Toch zijn er een paar

bijzonderheden \Maar u op moet letten:

Videostand. In Europa PAL (standaard), in de Verenigde Staten NTSC
(Never Twice the Same Color).

HDMl-opties. Op zich hoeft u hier niets in te stellen, automatischwerkt

vrijwel altijd.
Ook de optie Apparaatbestuilngkunt u het beste aan laten staan. Aardig

om te weten: u kunt daardoor uw camera bij het afspelen bedienen met de

afstandsbedieningvan de HDMI-tv of -beamer.

Filminstellingen (Opnamemenu). Hier kunt u vier dingen instellen; de

resolutie, het geluid, de gebruikte kaart en of u handmatige instellingen
voor sluitertijd en ISO-gevoeligheid wenst.

Filmkwaliteit. Hier kiest u voor full HD (rgzoxro8o) of andere resoluties.

Binnen één resolutie kunt u weer kiezen voor hoge of normale kwaliteit.
Bij hoge kwaliteit is de compressie kleiner, waardoor er meer details en

minder artefacten (zie hoofdstukz) te zien zijn. Hoge kwaliteit betekent

bij full HD wel dat u bijna dubbel zoveel ruimte kwijt bent op de kaart.

rgzoxroSo bij normale kwaliteit neemt evenveel plaats in beslag als

tz9oxTzobij hoge kwaliteit;meestal is full HD dan toch te prefereren.

Kiest u :.z$oxTzo (HD) of lager dan kunt u ook verschillende aantallen

beelden per seconde instellen: 24,25 eî 3o bps. z4lijkt het meest op frlm
en is opgenomen in de Blu-ray-specificatie maar niet alle tv's kunnen het



afspelen (z.o ja, dan meestal in movie mode), 25 past qua frequentie goed

bij ons tv-systeem (PAL, handig bij het overzettenvoor DVD) en 3o lijkt
veei op film maar heeft iets minder last van vervormingen bij het bewegen

van de camera (alleen in combinatie met NTSC, dus in de praktijk niet
handig, tenzij u de film weer omzet in PAL). Overigens zijn die getal-

len afgerond, dat gebeurt echter alleen om de benaming eenvoudiger te

maken, de frequenties zijn precies volgens de industriestandaarden. Het
veranderen van de sluitertijd bij de handmatige instelling verandert het
aantal beelden per seconde niet, maar wel de weergave van bewegingen.

Het nadeel van kortere sluitertijden is echter dat verticale lijnen scheef

kunnen worden. Met speciale software/plug-ins kan dat echter gecorri-

geerd worden.

Microfoon. Het mooiste geluid krijgt u wanneer u gebruikmaakt van
een of meer externe microfoon(s); de ingebouwde microfoons zitten te

dicht bij de camera én bij u. (Gebruikt u de ingebouwde microfoons wel,

probeert u dan zo stil mogelijk te zijn. Vermijd vooral op onvriendelijke

toon uitgesproken aanwijzingen en tekenen van lichamelijke inspan-
ning. Autofocus is vaak duidelijke hoorbaar, dus ook om deze reden kan

het beter zijn deze uit te schakelen.) Aan de zijkant van de camera zitten
meerdere aansluitingen, één daarvan is de microfoonaansluiting. De

kwaliteit van de opname op zich is heel erg goed, het gebruikvan een

externe microfoon van hoge kwaliteit heeft dus echt zin. Zowel voor de

ingebouwde als voor de met een stekker aangesloten externe microfoon
kunt u de gevoeligheid instellen. Automatisch is vrijveilig, maar maaktwel
het verschil tussen hard en zacht wij klein. Ook hier geldt weer: vooral in
bijzondere situaties vooraf uitproberen met zo zacht enzohard mogelijk
geluid en iets daartussenin.

Wilt u gebruikmaken van meerdere microfoons, dan is het aan te bevelen

om het geluid met een extern apparaat zoals een iPad op te nemen.

Vergeet u in dat geval niet bij iedere start van de opname een dichtklap-

pend houten bord of iets dergelijks te filmen, zodat u beeld en geluid nog

kunt synchroniseren! Vooral wanneer een apparaat zichzelf automatisch

uitschakelt, wi1 dat nog wel eens misgaan.

Bij bestemmingkiest u meestal de kaartsleuf met de kaart die de meeste

opnametijd biedt. Prettig is dat de camera meteen laat zien hoeveel tijd
met de kaarten nog opgenomen kan worden.

Kiest u bij handmatige instellingen Aan, dan moet u de standknop op

'M' zetten en een ISO-instelling en een sluitertijd kiezen (tussen r/3o en

l/5oos;het diafragma kunt u ook in de andere instellingen ze\f kíezen).
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Flikkerreductie. Bij het filmen bij tl-licht kunr u dit het beste inschakelen.
Er zijn twee standen: 50 en 6o Hz.In Nederland hebben we 5o Hz, in de

V.S. bijvoorbeeld 6o Hz. Bij twijfel gewoon uitproberen. Soms, wanneer
het onderwerp bijvoorbeeld heel helder is,lukt het nier om her flikkeren
goed te reduceren. Kies dan een kleiner diafragma in stand A (diafragma-
voorkeuze), of stand M (handmatige bediening).Zie hoofdstuk 3 voor het
instellen van A of M.

Belichting
De camera stelt de belichting min of meer automatisch in. Lichtmeting
vindt plaats gebruikmakende van de RGB-sens or (ziehoofdstuk 5). Aan
de gebruikte lichtmeetmethode kunt u niets instellen ofveranderen. De
DTroo heeft een speciale menu-instelling om sluitertijd en ISO-gevoe-
ligheid in te stellen, zie hierboven. Het diafragma kunr u altijd insrellen,
alhoewel bij kleine diafragma's bijweinig licht de beeldkwaliteit af kan
nemen. U kunt tijdens het filmen het diafragma niet veranderen, behalve
met oudere obj e ctieven. Rui s o nd e t drukking en Ac tiev e D -lighríng werken
niet. Witbalans, zowel automatisch als met voorinstellingen weer wel,
is ook tijdens de opname te wijzigen. Belichtingscorrecrie tijdens het
filmen is mogelijk door het knopje mer het vraagteken links naast de

monitor in te drukken en tegelijk de multiselector omhoog of omlaag
te drukken. Zie ookhet kader op pagina 156. Het gebruikvan de AE-L/
AF-L-knop tijdens het filmen (ofvan handmatige instellingen) is aan

te bevelen. De belichting kan tijdens het filmen namelijk sterk variëren,
wat een onrustig beeld oplevert.

Scherpstellen
De DToo kan niet alleen voor, maar ook tijdens het maken van
video-opnamen scherpstellen, zoals al in hoofdstuk z en 6 bespro-
ken is. Daartoe moet dan, in het menu Persoonlijke instellingen de

stand AF-F (aB) gekozen worden. Het is echter afhankelijk van uw
onderwerp en de lichtomstandigheden, of automatisch continu
scherpstellen bij filmen een goede keuze is. Filmt u een onderwerp
dat nauwelijks beweegt en beweegt u de camera ook nauwelijks, dan
kan het handig zrln,zeket bijveel licht. Bij een bewegend onderwerp
of een bewegende camera kan de automatische scherpstelling echter
ook onrustige beelden veroorzâken. Dat gebeurt vooral wanneer u de

camera beweegt en af en toe iers in beeld komt dat dichterbij is dan de

restvan het beeld. Soms houdt de camera het ook niet bij: de beweging
gaat dan sneller dan het scherpstellen. In zulke situaties is het beter
om gewoon handmatig scherp te stellen. In feite lijkt dat ook het
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meest op de beelden die we van film en televisie gewend zijn, want ook
daarbij wordt handmatig scherpgesteld.

Dankzij de grote monitor kunt u de scherpte heel goed beoordelen en

zo nodig bijstellen. Tijdens een filmopname is het ook helemaal niet zo

storend wanneer de scherpte een of twee seconden niet optimaal is. Een

handige techniek is het 'droog oefenen'van de scherpstelling. Na een of
twee keer oefenen zonder frlmen gaat het dan tijdens het werkelijk filmen
min of meer vanzelf,Inzoomen op de monitor maakt het scherpstellen

nog eenvoudiger,maar kan het filmen verder wel bemoeilijken. Uiteraard

kunt u scherpstelproblemen ook voorkomen door het kiezen voor een

grotere scherptediepte (zie hoofdstuk B). Wanneer u tijdens het filmen de

ontspanknop half indrukt, regelt de camera de scherpte eenmalig bij, wat
in sommige situaties ook handig k an zijn.

Beweging, statief en VR

Het bewegen van de camera, zeker bij teleobjectieven, kan een onrustig
beeld en zelfs storende strepen in het beeldveroorzaken. Dit laatste heeft

van doen met de werking van de elektronische sluiter en daar kunt u op

zich weinig aan veranderen. VR (Vibration Reduction) werkt echter ook

bij het makenvan een filmopname wel degelijk;het effect is duidelijk
zíchtbaar. Uiteraard bereikt u de beste kwaliteit door de inzet van een

statief, liefst met videokop. Het steunen van de camera op een leuning of
desnoods zelfs de schouder van iemand biedt echter ook al soelaas.

Pas op met handmat¡ge instellingen
Handmatige instellingen zijn voor het maken van video-opnamen een grote verrijking. U moet

I echter op twee zaken letten:

r De belichting is nu geheel handmatig, maar u krijgt geen indicatie van een dreigende

over- of onderbelichting. Het is sterk aan te bevelen om voor het filmen een proeffoto te

maken en de belichting daarvan aan de hand van de hoge lichten-waarschuwing en het

RGB-histogram te beoordelen. Vooral wanneer u in een andere situatíe opnieuw begint te

filmen, kan de eerdere ingestelde handmatige belichting voor onaangename verrassingen

zorgen. Het monitorbeeld geeft vooral in donkere of lichte situaties geen betrouwbare

indicatie.

r Bij de firmware die bij het ter perse gaan actueel was (t.ot), kunt u ook bij Liveview met
' handmatige instellingen geen sluitertijden langer dan 3o seconden instellen. lk heb dit

doorgegeven aan Nikon en waarschijnlijk wordt het bij de volgende firmware-update

; gecorrigeerd.
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Foto's tijdens het filmen
Drukt u tijdens het filmen op de ontspanknop en houdt u hem even ingedrukt, dan maakt
de camera een foto. Ook kunt u later met de meegeleverde software NikonView NX / Video
Editor of andere software foto's uit een gemaakte fi lm extraheren, desnood s via Printscreen,

ook al is de resolutie daarvan eigenlijk alleen geschikt voor internet en kleine afdrukken. Het
kort indrukken van de ontspanknop tijdens het filmen zorgter overigens voor dat de camera
opnieuw scherpstelt, tenzij u AF uitgeschakeld hebt.

Opnameduur
De maximale opnameduur is onder meer afhankelijk van de temperatuur
van de camera en uiteraard van de beschikbare ruimte op de SD-kaart en
van de snelheid ervan. De maximale duurvan een opname is zo minuten
en de opname kan maximaal 4 GB groot zijn. In de praktijk blijkt dat
bij het maken van meerdere opnamen met korte pauzes de maximale
opnameduur een minder grote beperking vormt. (Wanneer de camera nog
te heet is, ziet u een waarschuwing.) De opname wordt automatisch beëin-
digd wanneer het objectief wordt verwijderd of wanneer aan de standknop
wordt gedraaid, maar ook wanneer de camera te heet wordt. In dat geval
verschijnt een teller in beeld, die van 30 naar o aftelt. Overigens kan dit
ook bij Livebeeld gebeuren.

Video met oude objectieven
Oudere objectieven bieden voordelen bij het maken van video-opnamen.
Allereerst gaat het handmatig scherpstellen met deze objectieven vaak
gemakkelijker en juist bij het ûlmen zuk u vaak handmatig scherpstel-
len. Daarnaast kunt u bij het filmen met deze objectieven het diafragma
tijdens het filmen instellen, zie hierna.

O n g e d ocu m e ntee rd fe atu re

Diafragma wijzigen tijdens het filmen
Bij het filmen met zogenaamde C-objectieven (objectieven zonder aparte diafragmaring,
dus alle nieuwe objectieven) moet het diafragma van te voren ingesteld worden. Tijdens
het filmen kan het dan niet meer veranderd worden. Op dit punt werken de oudere objec-
tieven voor handmatige scherpstelling beter dan de nieuwe: het diafragma kan hier tijdens
het maken van video-opnamen wel veranderd worden. Wel kan daardoor de belichting even
variëren, hoe langzamer u het diafragma bijregelt, des te kleinerde kans daarop. Uiteraard
voorkomt u dit door handmatige betichting te keizen. Sommigen halen zelfs het palletje uit de
objctieven dat ervoor zorgt dat het diafragma inklikt.
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Mijn menu
Mijn menu klinkt misschien een beetje kinderachtig (zoals

veel Amerikaanse uitvindingen) maar het is wel heel erg

handig. Omdat de menu's zo verschrikkelijk uitgebreid zijn,
raakt u er snel de weg kwijt. Ook na herhaalde malen instel-
len zult u zich nog vaak afvragen: waar zafhet ook alweer?

In Persoonlijke instellingen onder b of onder c, of zar her in
het Setup of in het Opnamemenu?

Mijn menu maakt daar een einde aan: u kunt uit alle menu's vrijelijk die

dingen opnemen die u vaker wilt veranderen. Ook kunt u de volgorde van
de onderdelen in Mijn menu veranderen. Een heel slimme mogelijkheid is

het toewijzen van het bovenste item uit Mijn menu aan een van de confi-
gureerbare knoppen, bijvoorbeeld de Fn-knop. Wanneer u dan ook nog de

volgorde binnen Mijnmenuverandert, kunt u alles wat u maarwilt onder
een knop brengen. Het is misschien wel het meest duidelijke voorbeeld
van de manier waarop u de camera helemaal aan uw wensen kunt aanpas-

sen.
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Opnamegegevens

alle opnamen in dit

hoofdstuk: Micro Nikkor

2OO/4 lF,1/8s f 5,6

en fB.
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Digitale foto's hebben vaak een finishing touch nodig. Laat u die
achterwege, dan gooit u een deel van de kwaliteit van uw camera weg.
Bij een kiekje is dat niet erg, maar bij uw mooiste opnamen zou dat echt
jammer zijn. Bewerkt u uw foto's wel, dan zult u zien dat met een paar

eenvoudige handelingen al een heel goed resultaat valt te bereiken. In

sommige gevallen kan dat zelfs in de camera.

In het hoofdstuk over licht en belichting hebbenwe algezien dat een

optimale weergave van lichten en schaduwen in moeilijke gevallen alleen

mogelijk is door het achteraf bewerken van foto's. Er zijn echter nog meer

belangrijke redenen om foto's te bewerken . Zokanhet verscherpen van
foto's het beste op deze manier geschieden, net als bepaalde kleuraan-
passingen, Ook kunt u met het bewerken effecten bereiken waar anders

speciale objectieven of technische camera's voor nodig zouden zijn.
Het aardige van de DTroo is dat u veel bewerkingen al in de camera kunt
doen, tot zelfs vertekenings- en perspectiefcorrecties aan toe.

De allerbelangrijkste reden om foto's - al is het maar heel kort - te bewer-

ken is dat u dan gebruik kunt maken van het bestandsformaat RAW.

Daarmee is eenveel hogere beeldkwaliteit mogelijk dan de kwaliteit die

u zonder fotobewerking bereikt. Bovendien kan zo de beslissing over een

aantal camera-instellingen uitgesteld worden tot het moment van beeld-

bewerking, en dat is misschien nogwel belangrijker.

Opnamegegevens foto

p. 1 58: -1 Omm, i /800
sec., fl 1
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Met RAW kunt u een

steak als het ware

steeds opnieuw

bakken. Uiteraard

is ook deze opname

als RAW gemaakt

(1 /250 seconde,

f1 6). De opname

is samengesteld

uit meerdere

oPnamen vanwege

de scherptediepte

(zie pag.167).

RAW
De drie foto's laten het effect van het bewerken van uw foto's zien. Zonder
bewerking is het onmogelijk om het ker\e af te beelden zoals onze ogen
hetzien, zelfs niet met Actieve DJighting. Op de lichtste jpeg-foto is het
ker\e nog steeds te donker, terwijl de wolken volkomen zijn verdwenen.
De donkere foto in jpeg is gemaakt mer een belichtingscorrectie op basis
van de waarschu\Ming hogelichten, van het kerkje is echter weinig meer
over. De foto in RAW is optimaal: voldoende doortekening in donkere en
lichte partijen (en een iets verhoogde kleurverzadiging om te laren zien
dat de foto voldoende ruimte biedt voor verdere bewerking.)

Het bewerken van RAW's kan bij de DTroo ook in de camera. Hiermee
hebt u al een deel van de voordelen van RAW zelfs zonder gebruik te
maken van een fotobewerkingsprogramma.

Hoe gaat u te werk?

r U drukt tijdens het bekijken van een foto op OK om naar het retou-
cheermenu te gaan. Kies voor NEF (RAW-)verwerking. (U kunt ook
eerst naar het retoucheermenu gaan, -NIEF (R.AW)verwerkingkiezen,

de multiselector naar rechts drukken, een foto uitkiezen en op OK
drukken.)

z U werkt nu van boven naar beneden de opties af: Beeldkwaliteit, Beeld-

formaat, Witbalans, Belichtingscorrectie en Picture control instellen.

3 Wanneer u daarmee klaar bent, gaat u naar uitvoeren en drukt u op
oK.
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V 1/160s f11 NikkorAF D

35-70/2.8 op 35 mm, jpeg,

geen belichtingscorrectie

  1/1 000s f 1 
'l Nikkor

AF D 35-70/2.8, jpes,

belichtin gscorrectie -2,67

1 1/400s f '1 '1 Nikkor

AF D 35-70,/2,8, RAW

belichtingscorrectìe -1,33
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RITOUCHI T RÍU ËNU Meer bewerkingen

Behalve de RAW (NEF)-bewerking, kent de DTroo nogvele

andere bewerkingen. Net als de RAW (NEF)-bewerking

vinden deze plaats op een kopie van het originele beeld,

zodat u niet bang ho eft te zijn dat u het origineel verprutst.
De werking daarvan is steeds dezelfde: u kiest de bewerking,
drukt de multiselector naar rechts, kiest een foto uit, en

drukt op OK. Meestal kunt u ook nogwat opties kiezen.

De verschillende bewerkingen in vogelvlucht:
t DJighting.Voor de werking zie hoofdstukvijf.
z Rode-ogencoffectie.Werkt alleen bij flitsopnamen. Bovendien moeten

er op de opname ook rode ogen te zien zijn.Yerder gaat het allemaal

automatisch.

3 Uitsnijden Met behulp van de zoomknop kunt u in- en uitzoomen op

het beeld en met de multiselector kunt u de selectie verschuiven, op

OK drukken sluit het proces af. Gebruikt u 'Datum weergeven', dan

snijdt u nu hoogstwaarschijnlijk de datum van de foto af. Deze foto's
kunnen niet verder bewerkt worden, dus eerst bewerken.

4 Monochroom.Kentdrie tinten metverschillende sterktes: zwart-wit,
sepia en koelblauw

5 Filterfficten (zie kader).

6 Kleurbalans

7 Kleine kopie. Het woord zegthet a1: maakt een kleine kopie voor het
versturen via e-mail bijvoorbeeld. Deze foto's kunnen niet verder

bewerkt worden, dus eerst bewerken.

B Beeld-op-beeld spreekt voor zich. U stapelt beelden op elkaar waarbij u
afzonderlijke beelden lichter of donkerder kunt maken,

9 NÛF-RAW-bewerking.(Albesproken)
10 Snel retoucheren Deze optie zal een soort automatische contrastcor-

rectie uitvoeren. Let u wel op, u kunt daarna geen DJighting meer

toepassen op dezelfde kopie.

Beeld-op.beeld

Beeldl Beed2
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Beperkingen van bewerkingen
Sommige bewerkingen in de camera kunnen maar één keer worden toegepast. Dat is meteen
ook het grote verschil met bewerkingen in een fotobewerkingsprogramma. ln een fotobe-
werkingsprogramma zijn bewerkingen in feite ongelimiteerd, zowel qua intensiteit als qua

hoeveelheid. ln de camera levert iedere bewerkingverlies op (al is dat niet altijd duidelijk
zichtbaar), in een fotobewerkingsprogramma in principe niet. Daarom heeft Nikon ervoor

i gekozen om het herhalen van bewerkingen onmogelijk te maken. Wel zijn er twee uitzonde-

ringen: beeld op beeld kan wel vaker toegepast worden en films kunt u net zo vaak inkorten
totdat er geen film meer overblijft.

Verder moet u er rekening mee houden, dat sommige bewerkingen duidelijk verlies opleve-
ren, Biisniiden en kleine kopieleveren uiteraard een foto op die minder megapixels telt, beeld

op beeld veroorzaakt ook scherpteverlies en contrastverlies en ruistoename. Ten slotte wordt
een RAW-opname opgeslagen als een jpg, wat ook een kwaliteitsvermindering inhoudt. ln het

. laatste geval verdient het dus aanbeveling de RAW-opname niet te wissen, dan kunt u het
altijd nog een keer op een computer verliesvrij overdoen.

U kunt wel bewerkingen 'stapelen': eerst D-lighting bijvoorbeeld en dan nog een keer filteren

Ook bij het stapelen van verschillende bewerkingen treedt erverlies op, omdat iedere keer

opslaan als jpg verlies inhoudt.

Kortom, fotobewerking in de camera is aantrekkelijk om snel een kleine correctie uit te
voeren, grotere correcties kunt u beter op de computer uitvoeren.

11 Rechtzetten. Staat de horizon scheefop de foto, dan kunt u hem hier
binnen zekerc grenzen weer rechtzetten.

tz Vertekeningsconectie. Objectieven kunnen last hebben van ton- of kus-

senvormige vertekening, waardoor rechte lijnen krom worden, Hier
kunt u dat corrigeren. De instelling'automatisch' corrigeert op basis

van een database met gegevens over de verschillende Nikon-objec-
tieven (onderdeel C van de firmware). Werkt heel goed. (Nog beter:

aanzetten in het Opnamemenu, zodat iedere opname meteen gecor-

rigeerd wordt.) Gebruikt u een objectief dat na de DTroo op de markt
gekomen is, dan is het wel zaak de frrmware te vernieuwen, maar dat

gaat heel eenvoudig. Bij objectieven van andere merken moet u de

correctie bij de nabewerking uitvoeren. Bij Nikon Capture NXwerkt
dat niet zo goed. Bij Adobe Photoshop in RAW moet u afhankelijk
van het objectief iets meer werk verrichten, maar het werkt ook.

13 Fish eye.In feite het omgekeerde van vertekeningscorrectie, maar dan

extreem, zodat een fish eye-achtig beeld ontstaat (uiteraard zonder de

extreme beeldhoek.)

4 Lijntekenr'ng Maakt een tekening van een foto. Werkt vooral goed bij
portretten.
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15 Perspectiefcorrectie. De camera kan perspectief corrigeren, zoals hierna
beschreven wordt voor een soortgelijke bewerking met Photoshop.

t6 Miniatuureffect. Laat de foto eruitzien alsof hijvan dichtbij gemaakt
is, doordat boven en onder een lijn het beeld onscherp gemaakt wordt.

aT Videobewerking. De camera kan eenvoudige videobewerkingen
toepassen. U geeft het begin en het eind aan van het stuk dat u wilt
behouden (via Kies beginpunt/kies eindpunt) en de resr wordt eruir
gesneden. Het is niet mogelijk om stukjes frlm te verplaatsen, althans
niet met behulp van een bewerking in de camera. Dat kan wel met
de Movie Editorvan het met uw camera meegeleverde programma
Nikon View NX. Een korte beschrijving van de werking daarvan vindt
u aan het einde van dit hoofdstuk.

Op de volgende pagina's ziet u een aantal bewerkingen uitgevoerd met
Photoshop C53 en Nikon Capture NX. Voor meer informatie over de

geheimen van deze bewerkingen verwijzen we naar de diverse boeken over
beeldbewerking, waarvan de meeste ook verkrijgb aar zijnvia de uitgever
van dit boek, Pearson Education Benelux.

Perspectiefcorrectie
Bij het fotograferen van gebouwen ofandere onderwerpen die boven ons

uittorenen, moet u de camera een beetje achteroverkantelen. Vooral bij
groothoekobjectieven leidt dat er echter toe dat die onderwerpen op de

foto als het ware achterovervallen. Soms geeft dat extra dynamiek aan de

foto, meestal is het vrij storend. Gelukkig is dit vrij eenvoudig te corrige-
ren in Photoshop.

Met een kleine

perspectief-

correctie wint

deze foto veel.

> Nikkor DX AF-S

12-24/4.0 op 12

mm, 1/60s f 10)
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Scherpte
Optimale scherpte bereikt u alleen door uw (RAW-)foto's achteraf te

bewerken en te verscherpen. (Zie verder het einde van hoofdstuk 6.)

Houdt u er wel rekening mee dat veel afdrukcentrales uw foto's ook nog
eens verscherpen. Het zelf afdrukken van uw foto's met een goede foto-
inkjetprinter levert overigens betere en houdbaardere resultaten op.

Automatische kleu rcorrectie

uitgeschakeld.

Automatische kleu rcorrectie

i ngeschakeld.

Filtereffecten
De DTroo kent een reeks filtereffecten:

r Skylight - Maakt de foto minder blauw,

r Warm - Maakt de foto warmer, dus geelroder.

r Rood versterken - Versterkt rood en verzwakt cyaan

(groenblauw).

r Croen versterken - Versterkt groen en verzwakt

magenta (roze).

r Blauw versterken - Versterkt blauw en verzwakt geel

r Ster - Ceeft lichtjes een stervormige uitstraling. lntensiteit en aantal punten zijn instelbaar
r Zacht - Voegt een zacht filtereffect toe. U heeft de keuze uit drie sterktes.

Ê
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Panorama's
Het combineren van meerdere foto's wordt vaak gebruikt bij panorama-
opnames. Bij dit voorbeeld - gemaakt met Photoshop C53 - is een foto
ontstaan die drie meter breed is (af te drukken met prinrers die papier in
rollen kunnen laden.)

CA
Objectieven lijden in meerdere of mindere mate aan kleurfouten. De licht-
stralen van verschillende kleuren (golflengten) worden verschillend sterk
gebroken waardoor kleurzomen kunnen optreden. Nikon-objectieven zijn
daar heel goed voor gecorrigeerd,zeker de ED-objecrieven. Toch blijven er

soms kleine restfouten over. Gelukkig laten deze fouten zich moeiteloos
corrigeren. Bij Nikon Capture NX is het wel heel eenvoudig: daar is de

automatische kleuraberratiecorrectie standaard ingeschakeld.

Ook in Photoshop kunt u in RAW automatisch kleurafwijkingen corrige-
ren van veel nieuwere Nikon- en andere objectieven. De correctie buiten
RAW werkt echter niet zo goed en bij PC-objectieven helemaal niet.

In Adobe Photoshop en Lightroom kunt u verschillende instellingen voor
kleurcorrectie opslaan waardoor ze snel toegepast kunnen worden. Er
blijven (zeker bij opnamen gemaakt bij volle opening) vaak kleine kleur-
fouten over. Bij vergrotingen kunnen deze storend zijn.rJ kunt ze zeer

eenvoudig wegnemen door in Photoshop met de pipet op de kleur van de

omgeving te klikken, en vervolgens met het penseel in de modus Kleur
over de randen te schilderen. (Dus niet zoals vaak op internet gesugge-

reerdwordt, door één specifieke kleur te selecteren en daarvan de verzadi-

ging te verminderen.)

Ongelimiteerde scherptediepte
Een wel heel bijzondere methode om de optische wetten te omzeilen biedt
de frrma Helicon Focus (www.heliconfocus.com). Deze maakt software die

Panorama van

Lake Tahoe,

samengesteld uit

negen afzonderlijke

foto's.

(AF D Nikkor 35-70/2.8
op 35 mm, 1 /125s f 10,

handmatige belicht¡ng

en scherpstelling,

statief met

panoramakop)
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meerdere opnamen op een slimme manier combineert, om tot
één opname met een onbeperkte scherptediepte te komen. U
maakt gewoon een serie opnamen waarbij u de scherpstelling
(handmatig) varieert en laat het programma deze opnamen

combineren.

Op het screenshot hierboVen ziet u de bovenkant van één

opname en van de combinatie. De enkele opname is overigens

gemaakt met het maximale diafragma dat met de gebruikte
flitsinstallatie mogelijkwas. Bij macro-opnamen is de scherp-

tediepte vrijwel altijd ontoereikend. Bij deze techniek is het
gebruik van een statief onontbeerlijk.

Fotobewerki ngsprogram ma's

.ffi *,nonviewNX
Het gratis programma Nikon ViewNX (te downloaden via wwwnikon.
nl) is in feite een vrij comfortabel fotoalbumprogramma. U kunt er foto's
mee bekijken en ze ordenen door er waarderingen aan te geven. Ook laat
het programma de camera-instellingen zien, wat heel leerzaam kan zijn en

handig bij het selecteren.

Het is echter ook een eenvoudig gratis fotobewerhngsprogramma dat
RAW's kan converteren en is vanaf versie r.3.o zelfs vrij vergaand met
curves en correctie van chromatische aberratie.
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Nikon Capture NX is een fotobewerkingsprogramma dat vooral ontwik-
keld is voor de bewerkingvan Nikon RAW bestanden (NEF's), er kunnen

echter ook jpeg's en tiff's mee bewerkt worden. Nikon Capture NX is

nog steeds het beste van alle programma's in staat om het meeste uit
RAW-bestanden te halen. Nikon Capture NX ondersteunt ook alle instel-

lingen van de camera zoals de Picture control-instellingen. Nikon Capture

is geen vervanging van Photoshop, maar ook gezien de prijs is het een

prima aanvulling.

I OOoO" Photoshop Elements/Lightroom/CS6

Photoshop is het meest bekende fotobewerkingsprogramma. Niet voor

niets is photoshoppen een werkwoord geworden. Photoshop is er in
drie uitvoeringen. Photoshop C55 is het meest uitgebreide, professio-

nele en bekende fotobewerkingsprogramma. Het is ideaal in combinatie

met Nikon Capture NX. Photoshop kent een plug-instructuur, die het

mogelijk maakt door andere partijen geproduceerde filters en dergelijke te

gebruiken. Het belangrijkste voorbeeld is NoiseWare Pro. Photoshop C55

wordt geleverd inclusief Bridge, een programma om foto's te bekijken en

er labels ofandere gegevens aan toe te voegen. Photoshop Lightroom lijkt
nog het meest op een combinatie van Bridge en Photoshop. Het bevat een

belangrijk deel van de functionaliteit van C55. Photoshop Elements ten

slotte, is echt gericht op amateurs. Voor niet al te gevorderde gebruikers

biedt het echter al heel veel mogelijkheden.

RAW-verwerking metAdobe of Nikon?
Adobe haalt meer uit de allerdonkerste schaduwen en werkt sneller,

Nikon geeft kleuren en contrasten vaak mooier weer. De combinatie

is ideaal, dan kunt u per foto kiezen. Een probleem bij het werken met

Nikon Capture NX is dat er nauwelijks goede boeken op de markt zijn en

al helemaal niet in het Nederlands. Vanaf december zorc zullen er korte

publicaties verschijnen op www.nikonreflex.com over het werken met

Nikon Capture NX.

Video's bewerken met de Movie Editor van Nikon View NX
NikonView NXwordt geleverd met een apart programma om uw films te
bewerken. Het is vrij eenvoudig, maar het heeft alle basisfunctionaliteit

om eenvoudige bewerkingen uit te voeren. Andere programma's zoals

Adobe Premiere (verkrijgbaar in combinatie met Photoshop Elements en

apart) werken sneller en comfortabeler. Het grote voordeel van de Movie

Editor is zijn prijs.
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3D-tracking 79

nbit 65

actieve D-lighting 6o, t4z
Adobe Photoshop Elements 169

AdobeRGB 96

AE-AF 64

AE(/AF)-lock 8z

AE-vergrendeling r45

AF-A 77

AF-AAN Bz

ÃF-C 77

afdrukset DPOF r38

AF-hulplicht r45

AF-instellicht 76

AF met meevolgende

scherpstelling 73

AF-objectief, autofocus zz

a-focaalstelsel ror
AF-S 77

AF-S-objectief zz

AF-standknop 77

afstandsbediening q
afstandsbedieningstand r44
AF-veldstand 78

3D-tracking 79

automatisch veld 79

dynamischveld 79

enkelpunt 78

autofocus 69

autofocusstand bij Livebe eld 73

auto ISO 65

M-stand 38

automatische vertekenings-

corectie t4z
Nikon-objectieven t4z

Auto-stand z9

back-up z8

basic z5

batterij z4

batterijhouder r8
Bediening (menu) 47
beeld(en) kopiëren r37

beeldkwaliteit/beeldformaat 13 8

beeld optimaliseren r39

beeldsensor 69

reinigen r5o

beeld terugspelen :-37

beeldverbergen 1a7

belichting bij video r54

bestandsformaat 2s

jp"g ,s
NEF z5

{ Een hoog

camerastandpunt

(hier de dom van

Siena) geeft vaak

bjizondere foto's.

(1/16O s,f 5,6,

-100 mm)
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RAW z5

bestandsgrootte 25

bestandskwaliteit z5

Fine z6

RAW z6

RAW + Basic z6

beweging r55

bewegingson scherpte 4z
bijziend 16

bit,:rzh1bit's RAW r39

bloesem 33

blu-ray 28,t53
Borrebach, Hans 67

bracketing/flits (menu) r47
brandpuntsafstand ror
breedveld-AF 73

bufferruimte r8

CA t67

camera

aan riem bevestigen r9

standen z9

uitschakelen r9
vasthouden rB, z7

camerastandpunt bij Livebeeld r8
Canon rr
Cartier-Bresson, Henri rz5

CCD reinigen r5o

cd z8

close-up 3r,32
compressie 25,739

zonderverlies r39

continu hoge snelheid (CH) 16

continu lage snelheid (Ct) 16

contrast 14o

converter 1o5

CPU r5r

DzXmode r4r
datacorruptie r9
dataopslag 23, zB

cloud (internet) zB

My Picturetown z8

dataverlies 23, zB

datum instellen z4

diafragma 48,t56
optimaal 5z

diafragmavoorkeuze 36
diashow r3B

dierenportret 33

dioptriecorrectie t6
D-lighting 6o

draaiporftet t37

dvd zB

DX-camera rr9
DX-objectief ro8

eenvoudige belichtings,
correctie 745

eihoofd n8
elektronische scherpstel-

indícatie 74
enkelbeeld (S) 16

Epson 97

fabrieksinstelling z4

filminstellin gen 143, 752

filmkwaliteit r5z

microfoon r53

filtereffecten 141

frne z5

firmware r35

frsheyeobjectief n7
flikkerreductie t54
flitser uit (automatisch) 3o
focusbracketing 74
formatteren z3

foto tijdens fllmen 156

f-stop 48
functie instelschijven instellen r47
functie van kaart in sleuf z r38
FX-objectief ro8
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gebruikersinstelling (Ur en Uz) 38
voorbeelden 39

geheugen, bufferruimte rB

geheugenkaart z3

formatteren z3

SD z3

SDHC z3

SDXC z3

snelheid z3

geluid uitschakelen z5

gezichtsprioriteit-AF 73

Götze,Hans r3t
groothoek rr3

handmatige preset 94
handmatig scherpstellen 74
harde schijf z8

harde schijf:verwisselbaar zB

HCB rz5

HD r5z

HDMl-opties r5z

helderheid r4r
herfstkleuren 33

high-key 35

histogram 27,64

hoge lSO-ruisonderdrukking 43
hoofdgroepen 136

info-knop, opname-instelling 19

ingebouwde scherpstelmofot 22

intervalopname 744

ISO Auto
bijonderwerpsstand 3r
in M-stand 38

ISO-gevoeligheid instellen r43

ISO tonen en aanpassen 146

Jpeg 25

nadelen z5

verscherping 8o

jpeg-compressie r39

kaarslicht 33

kinderen 3r
Kingston z4

kleur 83

kleuraberrat ie corc e ctie :'67

kleurfouten 167

kleurruimte 96

kleurtoon r4r
kleurweergave 84

veranderen 89

knoppenove rzicht t3, t5
kromme hjnen 4z

lachspiegel rr8
La Dolce Vita rz5

landschap 3r
lcd-helderheid r5o

lcd-scherm r7

il.s zoeker t7
kleurweergave 89

Leitz 9

le moment décisif rz5

lens, ontgrendelknop zo

Lexar z4

lichtmeter uit t46
lichtmeting:oudere objectieven zz

lichtsterkte rro
licht, veranderlijk 37

Lightroom 169

livebeeld 17

autofocusstand 73

info-knop 19

macro 73

nadelen r8
scherpstelling 7z

voordelen r8
lock, AE-L/AF-L r4B

low-key :s
LV-knop r5z

macro 73
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matglas 70

matrixmeting 67

MB-Du rB

meervoudige belichting 43
menu's r35

en weergave r48

hoofdgroepen 136

mijn menu r57

multiselector 136

opname r38

persoonlijke instellingen r45

setupmenu 15o

vermijden r35

weergave 437

microfoon r53

Micro Nikkor rz3

mijn menu 39,t36,t57
monochroom r4r
M-stand 37

MultiCAM4SooDX 76

multiselector z4

my picturetown z8

naamgevingbestanden r3B

nachtlandschap 3z
nachtportret 3z
ND-filter 4z

Meervoudige belichting r43

NEF z5

NewYorkTimes 9

Nikon Capture NX 169

Nikon F ro
NikonViewNX 78, 168

normaal veld-AF Z¡
normal z5

objectief

bevestigen zo

gegarandeerde scherpsteLling 76

goedkoop telezoom- 53

handmatige scherpstelling 74

Nikon zz

oud zz

vertekening r4z

verwisselen zo

zonderCPU r5r
oculair 16

onderwerpherkennings-

technologie 73

onderwerpsstand 29, 3o, 3t
autofocus 7r
bloesem 33

close-up 3r
dierenportret 33

eigen onderwerpsstand 4o
herfstkleuren 33

high-key 35

kaarslicht 33

kinderen 3r
landschap 3r
low-key 35

nachtlandschap 3z
nachtportret 3z

patylbinnen 3z
pofiret 31

schemering 3z

silhouet 35

sport 31

strand/sneeuw 3z

voedsel 33

zonsondergang 3z
ontgrendel ontspanknop r48
ontspanknop r3

halfingedrukt r8
ontspanstand 16

opeenvolgende nummering t46
opladen batterij z4

opname 136, r3B

opnameduur 156

opname-informatie r9
opnamemenu terugzetten 138

opnamesensor 69
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opnamestand 16

opslagcapaciteit 28

opslagkwaliteit z5

opslagmedia z3

overbelichting 67

Panasonic z4

pannenkoek rr8
paparazzi tz5

partyhinnen 32

persoonlijke instellingen 136

persoonlijke instellingen
(menu) Z3,t4S

perspectiefco rectie t6 4
Picture Control beheren r4z
Picture Control instellen r39

piepen z5

portref 31,,32

prisma 69,7o

programmakeuzeknop 16

PSAM 35

P-stand 3.5

Q (quiet) 17

raster t46
rasterlijnen r9

RAW 26,84,86, r59

verscherping Bo

RAW + Basic z6

RAW-compressie r39

reiniging r5o

fetoucheermenu 136

RGB (rood, groen, blauw) 87

riem r9
rotatie omkeren r48
ruis t4z
ruisonderdrukking lange

sluitertijd r4z

Sandisk z4

58-6oo rz7

SB-8oo rz6
SB-9oo rz6

scene 30

Scheimpflug-verstelling rz4
schemering 3z

scherpstelin dicatie 7 4
scherpstelling 69

AF-Ã 77

AF-AAN Bz

AF-C 77

AF-hulplicht r45

AF-S 77

bijLivebeeld 7z

bijvideo r54

en detail 76

groenlicht 74
handmatig 7r
inhet donker 75

langzaam r8

MIA zs
moeilijkheden 76

prioriteiten 8o

verscherping Bo

scherpstelmodule 76

scherpstelmotor 75

scherpstelsensor 70, 7s

scherpstelstand 75

scherpstelveld 7o,75
scherptediepte 48
SD z3

SDHC z3

SDXC z3

selectieknop voor

scherpstelstand 75,77
sensorreiniging r5o

serieopnamen rB

setup 136

setupmenu 1So

sfeer bepaald door kleur 85
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signaal uit z5

silhouet 35

sluitertijden 4r
snel aanpasserl 1,4o

spiegel 69

spiegelreflexcamera,werking 69

spiegelvoorontspanning 146

sport 31

sRGB 96

staande opîame 2Z

standaardobjectief 113

standknop 16

sto{es r5r
strand/sneeuw 3z
stroomverbruik bij Livebeeld 18

studioflitser 37

supertele rzr

taalkeuze z4

tele tzz
teleobjectief rzo

tijdzone z4

time lapse frlm 44
timers/AE -vergrendeling

(menu) r45

Toshiba z4

TTL-BL rzB

Ur en Uz 38

ultragroothoek lr3

vasthouden 20,27

vergrendelen

belichting r45

scherpstelling r45

verscherpen 8o, :.4o, t66
jpeg 8o

RAW 8o

vertekening r4z
vefiicale opîame 27

verwisselbare harde schijf z8

verwisselen objectief zo

verwissel hoofd/secundair r4B

verzadiging gZ,74a

vibrationreduction r55

video t7
video-opnameknop r7
video-opnamen maken r5z

belichting r54

beweging en statief 155

diafragmawijzigen q6
opnameduur 156

scherpstellen r54
videostand r5z

virtuele horizon r5r
voedsel 33

VR 45,42,7o4,75s
vreemde driehoekjes r5r

WB PRE 94
weergave t36,t37
weefgavemap 137

weergaveoptie z7

wissen r37

witbalans 89, r39

x-synchronisatie 131

zelfontspannet t6,:.46
zoeket t7
zomer- enwintertijd z5

zonsondergang 3z

en -opgang 86

176




