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Als je deze twee bladzijden overslaat…
HOOFDSTUK 5

■

H D R & PA N O R A M A’ S

Hoe voeg je ze samen
tot een enkele HDR-foto?

HOOFDSTUK 5

■

H D R & PA N O R A M A’ S

HDR-panorama’s maken

HOOFDSTUK 2

■

CAMERA-INSTELLINGEN EN LENZEN

Groothoeklens (waarom en welke)

Als je Photoshop of Lightroom gebruikt om je HDR-foto te maken, heb je eigenlijk alleen de 2 stops donkerdere en lichtere opnamen nodig om de foto te maken,
alleen die twee foto’s. Je hoeft de normale belichting niet eens te gebruiken.
(Opmerking: Voor de meeste andere HDR-toepassingen is die normaal belichte foto
wel nodig.) Hoe dan ook, selecteer in Lightroom je twee bracketing-opnamen, ga
vervolgens naar het menu Foto en kies onder Foto samenvoegen de optie HDR om
het dialoogvenster Voorvertoning HDR samenvoegen te openen. Als je in Photoshop Camera Raw gebruikt, selecteer je in plaats daarvan de twee foto’s in de filmstrip aan de linkerkant en druk je vervolgens op Option-M (pc: Alt-M) om het dialoogvenster Samenvoegen tot HDR te openen. Als je je HDR-opnamen uit de hand
maakt (het werkt veel beter als je vanaf een statief fotografeert, dus ik hoop dat je
dit niet hebt gedaan), schakel je Automatisch uitlijnen (Afbeeldingen uitlijnen) in.
Anders klik je gewoon op de knop Samenvoegen. De beste delen van beide opnamen worden nu tot één foto met een enorm uitgebreid toonbereik gecombineerd
(en, bonus, je kunt de schaduwgebieden veel verder openen zonder dat er een hoop
ruis verschijnt. Een verborgen voordeel van de ingebouwde HDR-functie van Lightroom en Camera Raw). Nog één ding (en dit is echt cool): de resulterende HDR-foto
die Lightroom of Camera Raw maakt, is een DNG-bestand (op voorwaarde dat je
bent uitgegaan van RAW-foto’s). De eigenschappen van een RAW-foto blijven dus
behouden. Je staat versteld.

100

Nu gaan we de dingen op de spits drijven: geen HDR-foto, geen panorama, maar
beide, in één foto en het is verrassend eenvoudig om te doen (vooral omdat Lightroom en Photoshop ingebouwde functies hebben voor het verwerken en aan elkaar
plakken van HDR-panorama’s). Je doet het volgende: je maakt een panoramafoto
zoals je normaal zou doen (door van links naar rechts een reeks foto’s van een
scène te maken). Maar in plaats van een gewone reeks opnamen voor je panorama
te maken, schakel je op je camera bracketing in en maak je telkens drie opnamen
per opname voor de reeks panoramafoto’s. Vervolgens draai je de camera naar het
volgende deel van de scène, maak je weer drie opnamen enzovoort, totdat je aan
het einde bent. Importeer vervolgens alle bijbehorende panoramafoto’s in Lightroom of open ze in Camera Raw van Photoshop. Selecteer ze in Lightroom allemaal, ga vervolgens in het menu Foto naar Foto samenvoegen en kies HDR-panorama. Selecteer in Camera Raw alle foto’s in de filmstrip aan de linkerkant en klik
vervolgens op het pictogram met de vier lijntjes rechtsboven in de filmstrip en kies
Samenvoegen tot HDR-panorama. Het opent een dialoogvenster dat lijkt op het
dialoogvenster Voorvertoning samenvoegen, maar als je in de rechterbovenhoek
kijkt,
ziewaarbij
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dat hetlens
voor
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Dit is een van die onderwerpen waarover mensen online eindeloos discussiëren,
dus zal ik het zo stellen: als ik een ideale groothoek voor landschappen zou moeten
kiezen, zou deze rond de 24 mm voor fullframecamera’s liggen of rond de 18 mm
voor camera’s met een cropfactor. Natuurlijk krijg je wat101
meer flexibiliteit met een
groothoekzoomlens, dus werkt een 24-105 mm op fullframecamera’s en ook een
lichtere 16-35 mm (je hebt geen zwaardere, duurdere f/2.8 nodig voor landschapswerk. Ik gebruik de f/4. Deze is lichter en de helft van de prijs. Tenzij je regelmatig
sterrenhemels fotografeert, zul je nooit die f/2.8 van de duurdere versie gebruiken).
Voor camera’s met cropfactor heeftTamron een mooie 10-24mm f/3.5-5.6. Dat is een
koopje en landschapsfotografen zijn gek op die lens. Kortom, ga niet te wijd (op een
fullframecamera niet wijder dan 16 mm, op een camera met cropfactor, niet wijder
dan 18 mm) en ga niet te smal (niet meer dan 35 mm op een fullframecamera of
24 mm op een camera met cropfactor).

042

HOOFDSTUK 2

■

CAMERA-INSTELLINGEN EN LENZEN

Wanneer een extreme
groothoeklens te gebruiken?

Hoewel je nu weet dat mijn persoonlijke voorkeur voor fullframe landschapslenzen
rond de 24 mm zou liggen (of 18 mm voor een camera met cropfactor), zijn er dan
ook situaties waar je misschien wijder dan normaal wilt gaan? Welnu, als je iets heel
dichtbij als je voorgrond hebt, zoals een grote rots of een stuk drijfhout, dan kunnen
extreme groothoeklenzen er geweldig uitzien. Ook als je een waterval, in een bos of
kloof of de Melkweg fotografeert (zie hoofdstuk 7) of... nou... je ziet dat een extreme
groothoek soms handig kan zijn. Voor landschappen zal het niet je steun en toeverlaat zijn, omdat het dingen van de camera weg duwt (zodat grote bergen in de
verte veel kleiner worden), maar als je fotografeert met een fullframecamera, kun je
bijvoorbeeld de 15- 30 mm van Tamron, de 14-24 mm van Nikon, de 12-24 mm van
Sony of de 11-24 mm van Canon nemen en dan heb je veel opties (maar houd er
rekening mee dat deze lenzen allemaal vrij groot en zwaar zijn). Veel kleiner, lichter
en veel goedkoper zijn de lenzen voor camera’s met cropfactor met het bereik van
10 mm en 12 mm (Canon, Nikon, Sony, Tamron en Sigma maken voor camera’s
met cropfactor allemaal extreme groothoekzoomlenzen met een bereik van 10-24
mm of 10-22 mm) en ja, op camera’s met cropfactor moet je zo wijd gaan om dat te
krijgen wat je een ultrawijd gezichtsveld kunt noemen.

043

(1) Oké, die kop slaat nergens op, maar het is zo belangrijk dat je deze vijf dingen leest voordat je aan dit boek begint dat ik er zeker van moest zijn dat je dat
zou doen, ze lezen. Daarom heb ik een kop geschreven waarvan ik wist dat die je
aandacht zou trekken en aangezien je dit leest, moet het gewerkt hebben, dus het
begin is goed. Wat voor soort dingen zouden zo belangrijk zijn dat als je het zou
missen, het slecht zou zijn? Nou, als je dit overslaat, weet je niet dat er een speciale
webpagina is met een aantal video’s die ik voor je heb gemaakt en waar je veel
plezier van zult hebben. Dit is de link naar die webpagina: kelbyone.com/books/
landscape. Nu volgen de vier andere belangrijke dingen (stop met gniffelen):
(2) Hoe dit boek werkt: in feite zijn jij en ik samen bezig met een fotoshoot en geef
ik je dezelfde tips, hetzelfde advies en leer ik je dezelfde technieken die ik in de loop
der jaren heb geleerd van enkele van de beste professionals. Als ik met een vriend
ben, sla ik alle technische dingen over. Als je bijvoorbeeld aan mij zou vragen: ‘Hé
Scott, waar moet ik in deze scène op scherpstellen?’ Ik zou je dan geen lezing geven
over hyperfocale afstand of scherptediepte-zones voor acceptabele scherpte. Ik zou
zeggen: ‘Stel scherp op een plek die zich op ongeveer 1/3 van de rand van het kader
bevindt.’ Ik zou het je kort en bondig en recht door zee vertellen en dat is ook ongeveer wat ik in dit boek doe.
(3) Je hoeft dit boek niet van begin tot einde te lezen. Dit is een boek waar je overal
in kunt springen, dus als er een bepaald onderdeel van landschapsfotografie is dat
je als eerste wilt lezen, kun je gewoon naar dat hoofdstuk gaan en er meteen induiken, geen probleem. Als je helemaal nieuw bent, is het waarschijnlijk handig om
vooraan te beginnen, omdat latere hoofdstukken voortbouwen op eerdere hoofdstukken, maar je hoeft het niet op volgorde te lezen.
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HET GROTE LANDSCHAPSFOTOGRAFIEBOEK

… zou je je camera kunnen beschadigen of erger
Hoofdstuk 1

ONMISBARE
UITRUSTING

Spullen die je min of meer moet hebben
Lees voordat je de inleiding van dit hoofdstuk leest nog even
punt 5 op bladzijde xiii terug. Ik wacht wel even tot je terug
bent. (Ik wacht…) Als je na het lezen weer hier terug bent
gekomen, weet je vrij goed wat je te wachten staat: veel willekeurige gedachten die samen in een blender worden gegooid.
Nou, maar omdat je punt 5 bent gaan lezen en bent teruggekomen, ga ik om je op mijn manier te bedanken, breken met
de traditie en eigenlijk iets delen wat redelijk nuttig is. Gebruik
dat niet tegen me en verwacht het ook niet in een inleiding van
een ander hoofdstuk. Het heeft iets met uitrusting te maken
en het is een geweldige triviantvraag die je kunt stellen op
landschapsfotografiefeesten. Er zijn maar weinig mensen
die dit weten, maar de term ‘tripod’ is geen bijnaam voor dat
driepotige statief dat we gebruiken om onze camera’s stabiel
op te plaatsen (vooral omdat de meeste eerdere versies vier
poten hadden). Het is eigenlijk een militair acroniem dat werd
gebruikt door de Amerikaanse Expeditionary Forces tijdens de
Eerste Wereldoorlog in mei 1917, onder leiding van generaal
John J. Pershing (1860-1948). TRIPOD staat voor ‘Terrain Relational Instrument for Photographing Objects at a Distance’ en
werd vrij veel gebruikt tijdens bewakingsoperaties in de slag
om het bos van Belleau bij de rivier de Marne. Het grootste probleem voor deze militaire fotografen was de snelheid waarmee
de batterijen van hun spiegelreflexcamera’s tijdens de strenge
Duitse winter leeg liepen. Vaak moesten ze een Uber of Lyft
naar de regio Lorraine in Frankrijk nemen, waar ze reservebatterijen konden kopen in de lokale supermarkt, als deze open
was. Zo niet, dan moesten ze deze bij Amazon bestellen. Gelukkig had generaal Pershing een Amazon Prime-account voor
zijn troepen geopend, zodat levering op de volgende dag voor
de jonge infanteristen gratis was. Ik wed dat je nu gaat nadenken over je beslissing om terug te keren naar de inleiding van
dit hoofdstuk, is het niet?

Hoofdstuk 5

HDR & PANORAMA’S

Eh, het gaat over het maken van HDR- en
panoramafoto’s
Ik hoop dat je inmiddels hebt geleerd dat dingen in de wereld
van de fotografie niet altijd zijn wat ze lijken. Woorden in kapitalen die een acroniem lijken te zijn, zijn vaak woorden en
termen die beginnen met een ‘P’ en eindigen met een kleine
letter ‘s’ lijken op woorden, terwijl het in feite acroniemen zijn.
Het gaat om het leren van dit soort dingen, hoe je als een prof
op feestjes moet praten, daar draait het om. Al die dingen zoals
camerauitrusting en instellingen, dat is bijzaak. Kers op de
taart. Het is het spreken van de juiste taal, die indruk maakt. Het
opent deuren en laat de kassa rinkelen. Ja, man! Nu praat je als
een professional! Laten we er een paar ‘woorddingen’ uitpakken. Eerst, HDR. Geen afkorting. Nooit geweest. Iemand heeft
het getagd als ‘High Dynamic Range’, maar dat komt omdat
ze niet wisten dat het een woord was. En wanneer mensen
het antwoord niet weten, gaan ze dingen verzinnen, zoals de
mensen die dachten dat de term HDR was uitgevonden door
zeevarende piraten uit de 18e eeuw. Dat is waarom het wordt
uitgesproken als ‘Haa-dee-errrrrrr!’ Je wilt niet geloven hoeveel
professionals daar ingetrapt zijn. Het wordt eigenlijk uitgesproken als ‘Harder’, maar je zou het meerdere keren achter elkaar
moeten zeggen, zoals ‘Harder, harder, harder!’ Aan de andere
kant, wat panorama’s betreft, dat is eigenlijk een acroniem en
het staat voor ‘Probeer als notoire opportunist rechte afrasteringen maar als statief’. Hoe dan ook, die echte naam moet wel
waar zijn, want ik lees het op internet en de dingen die men op
internet zegt, die zijn waar (dat lees ik tenminste op internet).
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(4) Als je fotografeert met een digitale camera van Sony, Olympus of Fuji, laat je
dan niet van de wijs brengen omdat er vaak een Canon- of Nikon-camera wordt
afgebeeld. De meeste technieken in dit boek zijn van toepassing op elke digitale spiegelreflex- of spiegelloze camera en zelfs op veel digitale compactcamera’s.
Sterker nog: een aantal is zelfs van toepassing als je alleen met de camera van je
smartphone fotografeert. Laat merken of modellen je dus niet van de wijs brengen,
dit gaat over het grotere geheel van landschapsfotografie.
(5) Moet je de inleiding van elk hoofdstuk lezen? Ik heb een traditie in al mijn boeken die mijn lezers of verrukt of ze in woede laat uitbarsten. Dat is de manier waarop
ik de inleiding van elk hoofdstuk schrijf. In een normaal boek geven deze korte inleidingen je een korte blik op de inhoud van het komende hoofdstuk. Maar de mijne...
eh... nou... doen dat niet. Deze eigenzinnige, onsamenhangende inleidingen hebben weinig of niets te maken met wat er in het hoofdstuk staat. Ze zijn gemaakt om
als een mentale pauze tussen de hoofdstukken te dienen en veel mensen vinden
ze echt leuk. (Zelfs zo leuk dat we een heel boek met niets anders dan hoofdstukinleidingen uit mijn verschillende boeken hebben uitgegeven. Ik verzin dit niet.)
Sommige ‘serieuze typen’ haten ze echter met de passie van duizend brandende
zonnen. Gelukkig heb ik die gekkigheid beperkt tot die paar inleidingsbladzijden, in
de rest van het boek kom ik gewoon meteen ter zake. Maar ik moest je waarschuwen voor het geval je een mopperkont bent en als je denkt dat dat op jou slaat,
smeek ik je, om alsjeblieft de inleidingen van het hoofdstuk helemaal over te slaan.
Oké, bedankt dat je de tijd hebt genomen om deze twee bladzijden te lezen. Nu ben
je klaar om erin te duiken en er het beste van te maken. Sla de bladzijde om, we
gaan aan de slag!
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Je hebt een stevig statief nodig

Je gaat veel fotograferen bij weinig licht en je sluiter zal vaak secondenlang openstaan. Je hebt dus een stevig statief nodig om je camera de hele tijd dat de sluiter
geopend is helemaal stil te houden, hij mag zelfs niet een klein beetje bewegen. Het
sleutelwoord is hier ‘stevig’. Als je reis- of architectuurfoto’s maakt, of foto’s van mensen of vrijwel alles behalve landschappen, kun je zonder problemen wegkomen met
een lichter, compact statief. Maar met landschapsfotografie sta je soms te fotograferen in winderige, regenachtige of onvoorspelbare weersomstandigheden (sommige
van de beste landschapsfoto’s worden gemaakt in rottige omstandigheden) en je wilt
niet het risico nemen dat je uitrusting letterlijk wegwaait. Ik zag het gebeuren tijdens
een workshop die ik gaf: niet alleen werden de camera en het statief van een cursist
omvergeblazen, ze tuimelden ook nog eens langs de zijkant van een rotsige heuvel
naar beneden. Het geluid dat een statief en camera maken, die langs de zijkant van
een rotsige heuvel naar beneden vallen zul je nooit meer vergeten. Het verdrietige is,
dat je nooit zou hebben bedacht dat het zo hard kon waaien, dat zoiets kon gebeuren.
En dat zou ook niet gebeurd zijn als die cursist gewoon een mooi, stevig statief had
gehad. Een vriend van mij zei ooit: ‘Er zijn twee soorten statieven: (1) een lichtgewicht,
dat gemakkelijk mee te nemen is en (2) een goede.’ Leer deze les niet op de harde
manier, koop een goed statief. Je zult het vele jaren gebruiken en het zal je goed van
pas komen (spreek die laatste regel met een Game of Thrones-accent uit, het zal je
helpen om je edelmoediger te voelen wanneer je het extra geld uitgeeft).

002

00_LandschapsfotografieKelby_BOEK.indb 2

27-05-19 11:52

HOOFDSTUK 1

■

ONMISBARE UITRUSTING

Vermijd het gebruik van de middenkolom

Veel statieven, vooral de compacte, hebben tegenwoordig een middenkolom die
je naar boven kunt uitschuiven om je camera op een voor je oog comfortabele
hoogte te krijgen (zie links). Het is prima om een statief met een dergelijke middenkolom te kopen, maar gebruik deze nooit. De bijnaam voor die middenkolom
is in bepaalde camerakringen ‘de vervager’. Dat komt omdat deze de stabiliteit
van je camera enorm vermindert (als je de camera op die uitgeschoven middenkolom bevestigt en het gaat zelfs maar een beetje waaien, kun je de camera
zien bewegen terwijl je erbij staat). Koop, om ervoor te zorgen dat je niet in de
verleiding komt, het juiste statief, een dat groot genoeg is om de poten tot op
ooghoogte uit te spreiden. Op die manier heb je die dunne middenkolom helemaal niet nodig.
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De poten van je statief uitschuiven

Wanneer we een statief gebruiken (wat vaak het geval zal zijn), is ons doel altijd
maximale stabiliteit. En als het zelfs maar een beetje waait, willen we zeker weten
dat we de dikste, stevigste poten gebruiken die ons statief heeft. Dat kan betekenen dat we in winderige situaties die kleine, dunne poten onder aan ons statief
helemaal niet uitschuiven. We gebruiken dus alleen de dikkere, stevigere poten. Dit
betekent dat je statief niet zo hoog zal komen en afhankelijk van het merk en model
dat je hebt, moet je misschien een beetje voorover buigen om je foto te maken.
Maar je statief zal in elk geval steviger zijn en minder snel verschuiven of kantelen.
Daarom schuiven we de statiefpoten altijd eerst aan de bovenkant uit en werken
dan naar beneden. De hele dunne poten schuiven we alleen uit als het helemaal
niet waait. Nu we het er toch over hebben, nog een tip: de basisregel bij het opstellen van je statief is om de enkele poot voor je lens te plaatsen (want daar zit het
meeste gewicht en je wilt niet dat je statief omvalt). Als je je statief echter geheel
op een helling plaatst, moet je het zo plaatsen dat de kans op kantelen zo klein
mogelijk is. Plaats in dat geval de ene poot aan de kant waar de kans op kantelen
het grootst is. Als je bijvoorbeeld een foto vanuit een hoek naar boven maakt, helt
de uitrusting naar je toe. Zet dan die ene poot naar je toe om als steun te fungeren.
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Hangend gewicht voor stevigheid

Als je buiten aan het fotograferen bent en het wordt echt winderig, heb je misschien behoefte aan wat extra stabiliteit. Daarom hebben veel statieven een haak
aan de onderkant van de middenkolom. Die haak is bedoeld om extra gewicht
aan te hangen, wat niet alleen helpt om je statief stabiel te houden, het zorgt er
ook voor dat het niet omverwaait (als je eenmaal een paar statieven met camera’s
erop hebt zien crashen, neem je dit ‘gewichtige’ idee wel serieus). In plaats van
een zandzak mee te nemen (trouwens, als je een zandzak koopt, zit daar over het
algemeen geen zand in). Het is gemakkelijker om een zandzak mee te nemen dan
je zou denken. Je vouwt ze gewoon op en stopt ze in het buitenste vak van je
cameratas. Je voegt het zand ter plaatse toe, omdat zand vrij algemeen aanwezig
is. Maar veel fotografen hangen gewoon hun cameratas(sen) aan die middenkolom. Tot nu toe heb ik nog nooit een statief met een cameratas eraan om zien vallen, maar bedenk wel het volgende: als het statief omvalt en er hangt een zandzak
aan, dan is de zandzak wel het laatste waar je je zorgen over hoeft te maken.
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Hoe spreid je de poten?

Er komt een moment dat je je camera op een heel laag standpunt moet plaatsen,
zoals wanneer je op rotsen in een beek komt te staan of omdat je een groot element
op de voorgrond wilt hebben (als je bijvoorbeeld met een extreme groothoeklens
fotografeert). In die situaties moet je om heel laag te kunnen komen de poten van je
statief wijd uit kunnen spreiden. Elk statief werkt een beetje anders, maar de basisgedachte is dat wanneer je normaal de poten van je statief verlengt en ze er horizontaal uit trekt, ze ongeveer onder een hoek van 45° op hun plaats klikken. Door de
poten te spreiden, kun je veel verder gaan dan die standaardpositie. Als je aan de
bovenkant van elke poot kijkt, in de buurt van waar de poot aan de middenplaat is
bevestigd (waar je balhoofd is bevestigd), zie je een kleine hendel (zie de inzet hierboven). Trek aan die hendel (of gebruik de ontgrendeling, afhankelijk van het merk
en model van je statief). Nu kun je de poten voorbij die standaardpositie uitklappen
en de poten bijna helemaat plat horizontaal uitspreiden. Als je op de ontgrendeling
zelf kijkt, tref je meestal twee of drie inkepingen aan, zodat je de poten tamelijk
laag of heel erg laag kunt uitspreiden (zie afbeelding, waar mijn statief op het ijs
is geplaatst). Voor landschapsfotografie is het belangrijk om zo’n laag perspectief
als dit te kunnen gebruiken en daarom hebben veel statieven tegenwoordig deze
spreidfunctie ingebouwd.
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Heel erg laag kunnen gaan
met behulp van een Platypod

Dit is een dun, superstevig, lichtgewicht (90 gram) plaatje waarop je je balhoofd en
camera bevestigt in plaats van op een statief. Dit is, zonder twijfel, een van mijn
favoriete allround camera-accessoires van de afgelopen paar jaar geweest en ik ben
er een beetje toevallig een evangelist van geworden. Ik vertel het tegen iedereen
omdat ik het zo geweldig vind. Ik gebruik een Platypod (in plaats van een statief)
wanneer ik ofwel: (a) heel laag bij de grond wil komen zonder te moeten stoeien met
het uittrekken van mijn statiefpoten, (b) op een plaats moet fotograferen waar statieven onpraktisch zijn of niet zijn toegestaan of (c) mijn camera ergens wil plaatsen
waar een statief niet past of waar het misschien gevaarlijk is (omdat hij zou kunnen
omvallen). Ik bewaar hem letterlijk in mijn overhemd of jaszak. Hij is gemaakt van
aluminium van vliegtuigkwaliteit en je gelooft niet hoe sterk die is: ik bevestig er
mijn camera met zowel mijn grootste groothoeklens als mijn 70-200 mm op (met de
voetplaat bevestigd aan de statiefvatting op de lens) en het werkt als een tierelier!
Hij wordt geleverd met vier metalen pootjes met schroefdraad, zodat je ‘m op rotsen
of op hout kunt plaatsen en hij heeft een riem waarmee je hem direct op relingen en
dergelijke kunt bevestigen (geweldig bij watervallen of bruggen over beekjes). Je
gaat zodanig van dit accessoire houden dat jij ook een evangelist wordt. De Platypod Ultra kost rond de 50 euro en zijn veel grotere en zwaardere broer, de Platypod
Max, voor mensen die echt lange lenzen gebruiken of die bang zijn dat ze omvallen,
kost ongeveer 90 euro.
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Neem een balhoofd

In de loop der jaren heb ik elk ding dat je maar kunt bedenken gebruikt om mijn
camera op een statief te bevestigen: van een pistoolgreep tot een 3-weg- en een
videokop. Maar voor landschapsfotografie (en voor al het andere ook) is er niets
nauwkeuriger en gemakkelijker in gebruik dan een balhoofd. Ze zijn er in alle soorten, maten en prijzen. Ik heb een aantal verschillende balhoofden die ik in de loop
der jaren heb verzameld. Ze variëren van een balhoofd van het merk Neewer (ongeveer € 20) tot mijn geliefde Really Right Stuff BH-40, een prachtig vervaardigd stuk
gereedschap (door velen, waaronder ondergetekende, gezien als het beste balhoofd
dat ooit is gemaakt). Het is niet goedkoop (ongeveer € 400), maar ik heb deze al
meer dan 10 jaar en voor € 40 per jaar het allerbeste gebruiken is een koopje. Een
andere die ik echt leuk vind, is de Oben BE-117 en kost ongeveer € 75. Er is heel veel
keuze en als je er eenmaal een hebt gebruikt, wil je nooit meer iets anders. Zo eenvoudig in gebruik en zo nauwkeurig, gewoon heerlijk.
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