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VOORWOORD

De schrijver van dit boek, Pieter Dhaeze, heeft mij gevraagd of ik enkele van mijn

foto’s voor dit boek ter beschikking zou willen stellen. Dat doe ik met heel veel

plezier, omdat ik veel aan deze 'leermeester' te danken heb.

Fotograferen vind ik absoluut een feest, maar ik ben zeker geen specialist op dit

gebied. Mijn naamgenoot geeft mij dan ook vele - ook ongevraagde - adviezen. De

foto's die ik maak, waarvan u er in dit boek enkele aantreft, gebruik ik voor tentoon-

stellingen waar ik mijn foto's verkoop ten behoeve van het Fonds Slachtofferhulp.

Mijn drijfveer om mij in te zetten voor de veiligheid, hetgeen een weerbarstige

materie is, vloeide altijd voort uit mijn contacten met slachtoffers van ernstige

gebeurtenissen.

Ik vind het een vreugde om hen te helpen om de weg in de maatschappij te mogen

hervinden. Het leven is kort en op zich al ingewikkeld genoeg. Daarom kan een hel-

pende hand voor hen van grote betekenis zijn.

Vroeger droeg ik daarin bij met inkomsten uit de concerten van de Gevleugelde

Vrienden en nu met deze foto's.

Veel succes wens ik u allen toe met deze prachtige hobby, waarvan ik nog immer

geniet.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
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::01 GEREEDSCHAP

Gefeliciteerd. U bent de trotse eigenaar van een camera met een volbeeldsensor, de EOS 6D of EOS 5D mark II/III van Canon.

Een stuk gereedschap waarmee zowel de enthousiaste vrijetijdsfotograaf als de doorgewinterde pro zijn fotografie uittilt

boven die van de gemiddelde kiekjesmaker en zich met zijn foto’s kan onderscheiden in karakter en kwaliteit.

Voordat u er echter mee aan de slag gaat, is het van belang om de camera van ‘binnen en buiten’ te kunnen dromen en te weten

wat handige functies en accessoires zijn. Alleen dan kunt u optimaal gebruik maken van deze prachtige camera’s.

We gaan in dit hoofdstuk dan ook in op de eerste voorbereidingen en basisinstellingen, de belangrijkste accessoires (lenzen en

flitsers) voor de EOS 6D en EOS 5D mark II/III en speciale functies, zoals gps, WiFi, lenscorrecties en AF-fijnafstelling.

Omdat u natuurlijk al de nodige ervaring hebt met fotografie en uw vorige systeemcamera wordt een zekere basiskennis veron-

dersteld en zullen de onderwerpen niet tot in het kleinste detail worden uitgeplozen. Zo houdt u als lezer het overzicht en kunt

voor een specifieke handeling en optie eventueel de handleiding raadplegen.

DE VOLBEELDSENSOR
U fotografeert met een digitale spiegelreflexcamera (DSLR) met een volbeeldsensor

(full frame, FF). Wat betekent dat eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar

moet u verdacht op zijn?

Het verschil tussen een systeemcamera met een sensor ten grootte van een dia

(35mm-film) of een camera met een APS-C-sensor is natuurlijk het oppervlak van de

sensor. Bij een FF is dat 864 mm2 (36x24 mm) en bij een APS-C is dat 338 mm2 en dat

is 2,5x zo groot. Omdat het aantal pixels op beide sensors even groot is – circa 20 mil-

joen – zijn dus ook de pixels van een full-framesensor 2,5x zo groot. Het meetsignaal
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De hoofdrolspelers in dit boek: de EOS 5D

mark III en de EOS 6D.



van een belichting hoeft dus minder versterkt te worden, waardoor de beeldkwali-

teit van camera’s als de EOS 6D en 5D mark II/III bij hogere ISO’s (> 800) zichtbaar

veel beter is dan bij camera’s met een kleinere APS-C sensor, zoals de EOS 70D.

Volbeeldcamera’s zijn dus geschikter om bij bestaand licht zonder flits toch mooie

opnamen te maken, ideaal voor portretfoto’s op locatie (bruidsreportages) of bij

evenementen in een sporthal, theater of concertruimte. De grote pixels zorgen er

tevens voor dat het dynamisch bereik van de sensor groter is. In contrastrijke

omstandigheden – landschap, architectuur en interieur – wordt door de grote pixels

meer detail geregistreerd in zowel de hooglichten (wolken) als in de donkere par-

tijen (schaduw). Omdat op deze camera’s vaak betere objectieven gebruikt worden,

is bovendien de algehele detailregistratie hoger dan bij een APS-C-camera. Dit komt

vooral tot uiting als wordt gewerkt in RAW en ontwikkeld in Lightroom. De EOS 6D en

EOS 5D mark II/III zouden eigenlijk standaard op RAW moeten staan om alle kwali-

teiten van de sensor ook echt te benutten.

Behalve dat de beeldkwaliteit van volbeeldcamera’s duidelijk hoger is dan bij

camera’s met een APS-C-sensor en daarmee bijdraagt aan onderscheidende foto-

grafie, is ook de scherptediepte een punt van verschil tussen de genoemde camera-

typen. Simpel gezegd is het zo dat hoe groter de sensor is, des te kleiner de scherpte-

diepte kán zijn. Met de nadruk op kan, want dat hebt u bij een EOS 6D of EOS 5D

mark II/III grotendeels zelf in de hand. U kunt ongetwijfeld prachtige portretfoto’s

maken met een smartphone, maar omdat deze een heel kleine sensor heeft, zal de

achtergrond altijd bij elke instelling scherp zijn en het model nooit de aandacht krij-

gen die ze verdient. Met een APS-C-camera krijgt de fotograaf op dat punt al meer

speelruimte, maar met een EOS 6D of EOS 5D mark II/III en eventueel een lichtsterke

lens kunt u zodanig spelen met de achtergrondonscherpte dat u zelf bepaalt hoe het

model in de context moet staan. Ook is de kwaliteit van die achtergrondonscherpte

(het bokeh) vaak ongekend mooi en zorgt alleen dat al voor het broodnodige onder-

scheid. Die kleinere scherptediepte heeft ook een keerzijde en dat is dat de scherp-

stelling bij een volbeeldcamera nauwkeurig dient te geschieden. Het verschil tussen

scherp en onscherp is soms een kwestie van een paar millimeter.
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Formaat van een volbeeldsensor, APS-C en

smartphone (ware grootte).



Ook fysiek verschilt een volbeeldcamera van een APS-C-model. De camera is groter

en er moeten ook grotere EF-lenzen gebruikt worden, omdat een volbeeldsensor

een grotere beeldcirkel verlangt (43 mm versus 27 mm). Op de EOS 6D en EOS 5D

mark II/III kunnen dan ook alleen EF-lenzen geplaatst worden en geen EF-S-lenzen,

aangezien die ontworpen zijn voor een APS-C-sensor en op een volbeeldsensor een

grote cirkelvormige vignette veroorzaken.

Verder is de oogzoeker op een volbeeldcamera groter, zodat u nauwkeuriger het

onderwerp kunt kaderen. Hierdoor is wel de ruimte vervallen voor een opklapflitser.

Die ontbreekt derhalve bij alle volbeeldcamera’s van Canon. Voor een invulflits heb

je dus altijd een losse opzetflitser nodig.

Voor wat betreft de bediening wijken de EOS 6D en EOS 5D mark II/III niet veel af van

bijvoorbeeld de EOS 70D. Bij de volbeeldcamera’s ontbreken ‘consumentenopties’

zoals beeldfilter, maar ook de basisprogramma’s Sport, Portret en Macro, zoals we

die op een EOS 700D nog wel op het programmakeuzewiel aantreffen.
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Twee extremen: de beeldkwaliteit en scherpte-

diepte van een volbeeldsensor (f=100mm,

f/2,8 en ISO 5000) en van een moderne smart-

phone (f=3mm, f/2,5 en ISO 400). Let ook op

het bokeh en de kleurruis.

Afbeelding 01.04

De grootte van de beeldcirkel bij een volbeeld-

sensor (l) en bij APS-C (r).



VOORBEREIDING
Als een fotograaf zijn nieuwe camera net uit de doos haalt, dan heeft hij de neiging

om meteen foto’s te gaan maken. Die neiging hoeft hij niet te onderdrukken, maar

na de eerste paar klikken moet toch het besef komen dat er eerst een paar zaken

geregeld en ingesteld moeten worden, voordat het echte werk kan beginnen.

Kijk eerst of alles wat in de doos moet zitten, ook daadwerkelijk geleverd is. In 99%

van de gevallen zal er niets ontbreken, maar het zou toch jammer zijn dat er een accu

ontbreekt of een cd. Bewaar doos en inhoud (zakjes, sluitertjes, kabeltjes, cd’s en

garantiebepalingen) goed en stop er eventueel ook een kopie van de factuur bij. Wilt

u de camera nog eens verkopen, dan hebt u alles bij de hand. Zorg ook dat u ergens

het serienummer van de camera genoteerd hebt (of doorgegeven hebt aan de ver-

zekering), zodat u dit nummer bij verlies of diefstal altijd kunt gebruiken bij aangifte

of bij een zoektocht op internet.

TIP De camera wordt geleverd zonder lens en op de lensvatting zit een

cameradop. Bewaar deze dop in uw fototas samen met de lensdop van

het objectief dat op de camera staat. Dan hebt u die dop altijd bij de

hand als u de camera eens zonder lens wilt opslaan of vervoeren.

Mocht u deze eenmalig verstrekte dop kwijtraken, dan is hij eventueel

nog te bestellen.

LENS PLAATSEN

We hoeven u hier natuurlijk niet uit te leggen hoe je een EF-lens wisselt op een EOS-

camera. Toch een paar aandachtspunten, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen

van vervuiling van de lens en van de sensor. Zorg dat de lenzen in uw cameratas altijd

voorzien zijn van een lensdop (achterzijde) en lenskap (voorzijde). Zo voorkomt u
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Afbeelding 01.05

Noteer voor de volledigheid het serienummer

van de camera (en ook van lenzen).

Afbeelding 01.06

Met het blote oog soms moeilijk te zien, maar

achter op elke lens zit wel een stofje! Een

balgje en doekje zijn onmisbare accessoires.



niet alleen beschadiging van het glas, maar ook de afzetting van vuil, vette vingers en

stof. Stof bij de lensvatting van het objectief is namelijk de grootste bron van vervui-

ling van de sensor, omdat die stofdeeltjes door de spiegel in het spiegelhuis worden

‘gewapperd’ en uiteindelijk op de sensor terechtkomen. Verwijder deze stofjes niet

door met uw mond te blazen, maar bij voorkeur met een speciaal blaasbalgje. Als u

dit samen met een lensdoekje standaard in uw fototas meeneemt en lenzen op een

relatief stof- en windvrije plaats wisselt, dan kunt u jarenlang schone foto’s maken.

Over sensorvervuiling én -reiniging leest u later meer.

TIP Bij alle voorbereidingen voor het eerste gebruik van uw nieuwe camera

hoort natuurlijk ook het plaatsen van het geheugenkaartje. Formatteer

dit eerst in de camera. Doe dit ook als u voor de eerste keer een nieuw

geheugenkaartje in de camera gaat gebruiken. Het wordt afgeraden

om een geheugenkaart in een computer te formatteren. Dit kan leiden

tot communicatiefouten als u het kaartje vervolgens in de camera gaat

gebruiken.

HALSRIEM

Terwijl de accu voor de eerste keer volledig wordt opgeladen – zodat u straks alle

basisinstellingen zonder onderbreking kunt uitvoeren – hebt u gelegenheid om na

de lens ook de halsriem aan de camera te bevestigen. Het is een werkje waar u even

de aandacht bij moet houden, zodat het goed gebeurt en u er eigenlijk geen om-

kijken meer naar hebt. Want hoewel een halsriem soms danig in de weg kan zitten, is

het een prima hulpmiddel tegen vallen (en stoten). Tevens zorgt ze dat u beide han-

den vrij heeft als u tijdens een sessie even niet aan het fotograferen bent, zodat u

zorgvuldiger een statief kunt opstellen, een model anders kunt plaatsen of een pro-
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Het bevestigen van de halsriem en het logo

leesbaar in de nek.



duct kunt verschuiven. Hoe u de halsriem bevestigt, leest u in de handleiding bij de

camera. Let daarbij op dat de riem niet gedraaid zit en dat het logo van Canon in het

midden niet ondersteboven staat als de riem achter rond uw nek ligt.

OPM Als u van een EOS-camera met APS-C sensor overstapt naar een EOS 6D

en EOS 5D mark II/III, hebt u mogelijk een aantal EF-S-lenzen in bezit.

Deze zijn helaas niet te gebruiken voor deze camera’s met een vol-

beeldsensor. De beeldcirkel van een EF-S lens is te klein en ook past de

lensvatting fysiek niet op de genoemde camera. Probeer dat dus niet

om storing te voorkomen. Op de EOS 6D en EOS 5D mark II/III kunt u

uitsluitend lenzen gebruiken met een zogeheten EF-vatting. Bij voor-

keur van Canon zelf (compatibiliteit en lensherkenning) of anders van

merken als Tamron, Sigma of Tokina.

MATGLAS

Het gekaderde beeld van het onderwerp kunnen we als zodanig in de zoeker zien,

omdat dit via de spiegel geprojecteerd wordt op het matglas in het spiegelhuis. In

principe is dit halftransparant mat. Standaard is dit matglas egaal gematteerd, maar

het is ook mogelijk om er liniatuur op aan te brengen. In het zoekerbeeld ziet u dan

een raster dat u kan helpen bij het plaatsen van het hoofdonderwerp volgens de

‘regel van 1/3’ of bij het recht opnemen van de horizon. Bij de EOS 6D en EOS 5D

mark II moet dan fysiek een ander matglas in het spiegelhuis worden geplaatst. Er

zijn drie matglazen beschikbaar voor deze camera: Eg-A, Eg-D en Eg-S, waarbij Eg-A

het standaardmatglas is en Eg-D met een raster. Deze laatste is handig voor land-

schap en architectuur. Het Eg-S matglas is bedoeld voor nauwkeurig handmatig

scherpstellen. Indien een ander matglas dan Eg-A wordt geplaatst, moet dit worden

aangegeven in Persoonlijke voorkeuze C.FnIII 2 (EOS 6D) of C.FnIV 5 (EOS 5D mark II).

Bij de EOS 5D mark III kan het matglas niet gewisseld worden, maar kan via laser een

raster worden ingespiegeld. Deze menuoptie Raster in zoeker kan snel aan- en uitge-

zet worden en is te vinden onder de tweede gele tab.
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Afbeelding 01.08

Het verschil in lensvatting tussen EF-S en EF.

De achterzijde van een EF-S lens steekt iets

verder in de camera en zou daarom bij een vol-

beeldcamera geraakt worden door de spiegel.



TIP Wilt u wel met behulp van een raster het zoekerbeeld kaderen, maar

geen matglas wisselen, dan kunt u dat ook doen in Live View, waarbij u

bij beide camera’s een raster kunt laten weergeven via het menu Live-

viewinstellingen.

BASISINSTELLINGEN EN MEER
Als u alle voorbereidingen hebt gedaan en ook een volle accu en lege geheugenkaart

in de camera hebt gedaan, wordt het tijd om uw EOS 6D of EOS 5D mark II/III eens ter

hand te nemen om de menu’s door te lopen voor het uitvoeren van de eerste basis-

instellingen. Het menu van een EOS bestaat uit vijf kleuren: rood (Opname), blauw

(Terugkijken), geel (Algemeen), oranje (Custom) en groen (Eigen). Bij een EOS 5D

mark III ziet u ook een paars menu waarin alle instellingen voor het autofocussys-

teem zijn gegroepeerd. U bladert door de menutabs met het kleine instelwiel bij de

ontspanner, waarna u met het grote instelwiel een optie kunt kiezen. Om een optie

te selecteren drukt u op de Set-knop. U kunt ook met de joystick achter op de

camera door de menu’s navigeren.
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Bij de EOS 6D en de EOS 5D mark II hebt u

keuze uit drie soorten matglas, waaronder

Eg-D met een raster (boven). Bij de EOS 5D

mark III kan een raster worden geprojecteerd

met de menuoptie Raster in zoeker (onder).


