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INLEIDING

De ontwikkelingen in de wereld van de digitale fotografie gaan snel. Om een boek over

dit onderwerp up-to-date te houden, wordt elke herdruk of nieuwe editie aangegre-

pen om de inhoud te actualiseren. En dat is ook met deze tiende editie het geval.

Niet alleen cameratechniek en fotografie zijn in beweging, ook krijgen we steeds

meer mogelijkheden om informatie met onze doelgroep te delen. En omdat het nu

mogelijk is om video op te nemen met een systeemcamera, hebben we deze kans

benut om in deze uitgave bepaalde facetten van digitale fotografie toe te lichten

met bewegend beeld onder het motto: één foto zegt meer dan duizend woorden,

maar soms zegt bewegend beeld meer dan duizend foto’s en geldt ‘zien is leren’.

Daarom treft u in deze tiende editie van Handboek Fotografie ruim veertig video-

tutorials aan in de vorm van korte clips op YouTube. U ziet dan de effecten van een

gewijzigde witbalans of het instellen van een kleine scherptediepte. Dus houd uw

telefoon of tablet met QR-lezer bij de hand.

Voordat u in de katernen Fundament, Praktijk en Beeldbewerking het diepe inspringt,

krijgt u in hoofdstuk 00 ‘Snel aan de slag’ een reeks tips en oneliners om meteen al met uw

camera voor negentig procent geslaagde foto’s te kunnen maken. In de daaropvolgende

hoofdstukken volgt dan de diepgang om ook de laatste tien procent van de onderwerpen

tot een goed einde te brengen. De theorie in deze drie katernen wordt afgewisseld met de

visie op fotografie van Bals Meelker en van Johan van de Watering. Even ontspannen dus.

Nadat u in al die hoofdstukken ‘overspoeld’ bent met informatie, kunt u in het katern Inspi-

ratie op adem komen en genieten van prachtige foto’s van prof. mr. Pieter van Vollenho-

ven en Johan van de Watering en tevens ideeën opdoen met reportages van twee alle-

daagse onderwerpen: een sessie in een klaprozenveld en een vakantie in Frankrijk. Zo bent

u helemaal klaar om optimaal voorbereid met uw camera het veld in te gaan.

Al met al is het boek inhoudelijk behoorlijk aangescherpt om nog beter aan te sluiten

op de huidige ontwikkelingen in de fotografie en is gebruikgemaakt van nieuwe

media om ook visueel antwoord te kunnen geven op de praktische vragen en proble-

men van de leergierige en enthousiaste fotograaf.

Wij hopen u met deze nieuwe editie van dienst te zijn en wensen u veel lees-, maar

vooral veel fotoplezier.

Pieter Dhaeze

xv

Nieuwe wijn in ‘oude’ zakken: twee spiegel-

reflexcamera’s waarvan de digitale versie

alleen te onderscheiden is aan het lcd-scherm

en de knopjes aan de achterzijde.

Veel nieuwe compactsysteemcamera’s krijgen

de retrolook van hun analoge voorgangers.
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::00 SNEL AAN DE SLAG

U wilt als vrijetijdsfotograaf meer leren over fotografie, uw camera beter begrijpen en bewuster uw onderwerp kaderen.

Daarom hebt u dit boek aangeschaft, zodat u uiteindelijk mooiere foto’s kunt maken. Toch? Inhoudelijk gaan de volgende

hoofdstukken echter behoorlijk diep en u zult de komende 400 pagina’s niet in één avond uitlezen. Waarschijnlijk kost u dat

(veel) meer tijd, terwijl u eigenlijk morgen al betere foto’s zou willen maken. Om aan deze behoefte tegenmoet te komen, begin-

nen we daarom met hoofdstuk 00 ‘Snel aan de slag’. Zonder u lastig te vallen met diepgaande theorie, voorzien wij u in dit

hoofdstuk van hapklare tips en praktische oneliners om meteen mee aan de slag te gaan en meer uit uw fotografiehobby te

halen. U leert dus ‘trucjes’, waarvan u later de achterliggende theorie kunt lezen in de hoofdstukken 1 tot en met 15.

Bent u al meer gevorderd als fotograaf of volgt u liever de structuur van dit boek, dan

kunt u dit hoofdstuk overslaan en u vanaf hoofdstuk 1 verdiepen in camera’s en len-

zen, in de fotografische basis, in compositie, in beheer en bewerking en in publicatie.

Dit snelle hoofdstuk hebben we onderverdeeld in vier paragrafen:

• Voorbereiding

• Camera-instellingen

• Compositie

• Extra

Ongetwijfeld zult u in deze onderdelen termen tegenkomen die u niets of weinig

zeggen. Geen nood. U krijgt ze in de volgende hoofdstukken uitvoerig uitgelegd of u

pakt er alvast even de handleiding van de camera bij (boekje of pdf op telefoon).

VOORBEREIDING
U wilt met uw telefoon een foto maken van de eerste stapjes van uw (klein)zoon of

-dochter, maar u mist dit unieke moment, omdat de telefoon uit uw handen valt

(scherm gebarsten), omdat de accu leeg is of omdat het geheugen net vol is. Jam-

mer, maar helaas. Die kans krijgt u geen tweede keer. Dat mag u met uw compact- of

systeemcamera natuurlijk niet meer gebeuren. Dus:

1 Bevestig de meegeleverde polsriem of halsriem aan de camera en gebruik die ook!

2 Let op de accustatus en zorg voor een – volle! – reserveaccu binnen handbereik.

3 Kijk voor elke sessie op de camera hoeveel foto’s u nog kunt maken en zorg dat u

een leeg geheugenkaartje (16 tot 128 GB, >95 MB/s, >class 6) in de buurt hebt.

Met een halsriem, volle accu (+ reserve) en leeg geheugenkaartje (+ reserve) is de

kans op een misser al een stuk kleiner. Als u dit lijstje met voorzorgsmaatregelen nog

aanvult met een goede cameratas, dan beschermt u tevens uw kostbare apparatuur

tegen stoten, vuil en vocht en hebt u er langer ongestoord plezier van. Hebt u toch

een mankement aan uw camera of lens, kijk dan of dit onder de garantie valt. Zorg

daarom dat u altijd de originele rekening en de complete verpakking netjes bewaart.

1

Snel een foto nemen van een ‘snel’ onderwerp.

Gelukt of mislukt?



Wilt u ondanks zorgvuldig gebruik van uw fotospullen ook het risico op verlies of

diefstal niet lopen, sluit dan bij aanschaf meteen een dekkende verzekering af.

TIP Een reserveaccu en een extra geheugenkaartje zijn vaak een sluitpost

bij de aankoop van een nieuwe camera. De neiging bestaat om een

extra accu van een goedkoper B-merk aan te schaffen, terwijl ook

goedkope geheugenkaartjes van een vaag merk verleidelijk zijn. Besef

dan wel dat de garantie van de camera vervalt als zo’n goedkoop alter-

natief een elektrische storing veroorzaakt. Realiseer u ook dat bij goed-

kope geheugenkaartjes de kans op schrijf- en leesfouten groter is dan

bij merken als Sandisk of Lexar en u zo dus foto’s kwijt kunt raken. Van

zowel accu’s als geheugenkaartjes kunt u jaren plezier hebben, dus is

het een grotere investering zeker waard.

Met uw telefoon bent u waarschijnlijk gewend om de foto’s op de telefoon te laten

staan, om van daar uit af en toe een foto te mailen, Facebooken of Whatsappen. Een

foto van vele maanden geleden terugzoeken is niet eenvoudig en als u na twee jaar

overstapt op een nieuwe telefoon en u let niet goed op, dan bent u een groot deel

van de foto’s kwijt, zo niet alle.

2

:: Snel aan de slag

High-end compactcamera (l), spiegelloze sys-

teemcamera (m) en spiegelreflexcamera (r),

accu’s, oplader en een geheugenkaartje van

goede kwaliteit en grote capaciteit.



Wilt u met uw compact- of systeemcamera uw foto’s gemakkelijker terug kunnen

vinden of herbeleven en tevens voor allerlei doeleinden (fotoboek, webgalerie,

muurdeco) in de optimale kwaliteit kunnen gebruiken – nu en over tien jaar – dan is

het raadzaam om zelf een gestructureerd fotoarchief te maken. Gebruik daarvoor

een interne of externe harde schijf van 1 tot 6 TB en zorg ook voor back-up in de

cloud (Dropbox, OneDrive, Drive, iCloud). Dat laatste in ieder geval voor de belang-

rijkste foto’s.

TIP Voordeel van cloudopslag van uw foto is tevens dat u ze overal met een

internetverbinding op telefoon of tablet kunt benaderen en laten zien.

U hebt uw portfolio of fotoboekje van de kinderen dan altijd binnen

handbereik in uw broekzak of handtas!

Het opzetten en werken met een fotoarchief is heel simpel, als u er maar steeds con-

sequent in bent. Dat bespaart u later veel tijd, moeite en ergernis:

1 Maak op een harde schijf met Verkenner (Windows) of Finder (Mac) een map

met de naam Fotoarchief.

2 Maak hierin per jaar submappen, dus 2016, 2017, 2018, 2020 enzovoort.

3 Als u een fotosessie achter de rug hebt, maak dan in de map 2020 een lege map

met de datum van de sessie en een trefwoord, zoals 20200718-vakantie-Spanje

of 20201024-paddenstoelen.

4 Met deze naamgeving worden de mappen ook netjes chronologisch onder elkaar

gezet en dat zoekt later wel zo prettig.

5 Kopieer tenslotte de fotobestanden (JPEG en/of RAW) met een kaartlezer van

het geheugenkaartje naar de zojuist gemaakte map.

3

Voorbeeld van mapindeling van een foto-

archief (Windows).



TIP Sluit u de camera via zijn usb-uitgang voor het eerst aan op de compu-

ter, dan heeft dit enkele nadelen en bestaat de kans dat u eerst een dri-

ver moet installeren.

Bovendien is de usb-aansluiting op de camera redelijk fragiel en kan

deze defect raken bij veelvuldig gebruik. En tenslotte zijn veel camera’s

slechts USB2-compatibel en gaat het kopiëren via een USB3/C-kaart-

lezer 3 tot 10x sneller (15 MB/s versus 45 tot >90 MB/s), afhankelijk van

de snelheid van het geheugenkaartje.

TIP Gebruik bij voorkeur Lightroom Classic van Adobe om uw foto’s te

beheren, bewerken en publiceren. Lightroom Classic 2020 is samen

met Photoshop 2020 voor een maandelijks bedrag (ca. 12 euro) in li-

centie te gebruiken. In het katern Beeldbewerking van dit boek leert u

hoe u met Lightroom Classic kunt werken.

CAMERA-INSTELLINGEN
U bent van uw telefoon of automatische compactcamera overgestapt naar een

‘echte’ camera om voortaan betere foto’s te maken. Nooit meer een bewogen foto,

te donkere opnamen, verkeerde kleuren, veel ruis of een harde flits met rode ogen.

Al die ‘missers’ kunnen met een high-end compactcamera of een systeemcamera

inderdaad tot het verleden behoren, mits u de camera op de juiste manier heeft in-

gesteld. En dat is in het begin niet altijd even eenvoudig gezien de vele knopjes en

menuopties. Daarom volgt nu een soort ‘instellingenrecept’ om zonder diepgaande

kennis van zaken toch in tachtig tot negentig procent van de gevallen technisch

goede foto’s te maken. Neem er ook de handleiding even bij om zo de betreffende

term, knop of menuoptie voor uw specifieke camera te vinden.

• Zet het menu van de camera op Nederlands en stel de juiste tijd in.

• Zet het bestandsformaat op JPEG (Fine, hoge kwaliteit) en op RAW. De JPEG’s zijn

een soort kant-en-klaar foto’s, die u snel kunt mailen of delen via de social media.

RAW is een digitaal negatief en daarmee hebt u achteraf nog 100% controle over

kleur, helderheid en detail voor de hoogste kwaliteit.

• Kies voor het belichtingsprogramma Diafragmavoorkeur (A-stand, Aperture pri-

ority). U regelt dan zelf de grootte van de lensopening en laat de camera ISO en

sluitertijd bepalen. Een grote lensopening (= groot diafragma: f/1,8 tot f/4) laat

veel licht door, zodat de sluitertijd kort kan zijn (scherpe foto) en de ISO-gevoe-

ligheid laag blijft (weinig ruis).

4

:: Snel aan de slag

Snelle USB3-kaartlezer (SD/CF) en snelle

geheugenkaarten zorgen voor dataoverdracht

van 90-100 MB/s. Dat is 1 GB in amper 12

seconden!



• Zet de camera op Auto ISO en kies daarbij een zo groot mogelijk ISO-bereik. In de

A-stand hoeft u dan niet bang te zijn voor een te lange sluitertijd bij weinig licht

en voorkomt daarmee bewogen foto’s.

• Zet de interne Lichtmeetmethode (Lichtmeting, Metering) van de camera op

Matrix (Patroon, Meervlaks, Evaluatief), zodat de camera de belichting baseert

op het gehele zoekerkader. Ga niet onnodig ‘rommelen’ met andere lichtmeet-

methoden (Deelmeting, Spotmeting), maar corrigeer een te donkere of te lichte

foto met de Belichtingscorrectie (Belichtingscompensatie, Exposure compensa-

tion). Bij een donker onderwerp (bos) gebruikt u een negatieve belichtingscom-

pensatie (-1 of 2 Ev) en bij een licht onderwerp (sneeuw, tegenlicht, witte ach-

tergrond) een positieve waarde (+1 tot +2 Ev).

TIP In plaats van het belichtingsprogramma Diafragmavoorkeur (A-stand)

kunt u ook kiezen voor Program (P-stand). U heeft dan met Belichtings-

compensatie nog steeds volledige controle over de belichting van uw

opnamen, maar u hoeft zich geen zorgen meer te maken over het dia-

fragma en u kunt uw aandacht volledig richten op het onderwerp. Wilt

u alles over de P-stand weten, zoals bijvoorbeeld Program Shift, kijk

dan eens naar dit artikel op EOSzine.nl: http://bit.ly/1xdDR5k

• Zet de Witbalans op automatisch (AWB), zodat u bij verschillende lichtbronnen

met een wisselende kleurtemperatuur (Gloeilamp: 3000K, warmgeel. Daglicht:

5000K, wit. Schaduw: 7000K, blauw) toch een redelijk natuurgetrouwe kleur-

weergave krijgt. Een etentje bij kaarslicht is bij AWB mogelijk iets warm van kleur

(gelig) en een winterse foto met schaduw kan koel zijn (iets blauw), maar dat past

wel bij het onderwerp. In RAW kunt u de witbalans achteraf nog aanpassen zon-

der verlies van kwaliteit. Pas op met vooraf ingestelde of eigengemaakte wit-

balansen. Als u voor een binnensessie de WB-instelling Gloeilamp gekozen hebt,

u zet de camera uit en de volgende dag gaat u buiten foto’s nemen, dan zullen

deze allemaal heel erg blauw zijn, omdat de camera nog steeds denkt dat u bij

kunstlicht fotografeert. Met de automatische witbalans zal u dit niet overkomen.

• De kleuren en het contrast van een jpeg-foto kunt u in de camera beïnvloeden

met een vooringesteld profiel (Beeldstijl, Picture control, Creatieve stijl) met

namen als Standaard, Levendig, Portret, Landschap, Monochroom (zwart-wit,

sepia) en Neutraal. Zet de camera op Standaard voor de beste resultaten. Derge-

lijke profielen hebben geen invloed op raw-foto’s als u deze bewerkt in Light-

room. U kunt dan zelf nog profielen kiezen, waaronder uitgebreid zwart-wit.

5

Diafragmavoorkeur, Belichtingscompensatie

(+1 Ev) en Matrixmeting (v.l.n.r.).

De werking van Program shift in de P-stand.

https://youtu.be/Eq6RtVOD1aQ



• Kies als kleurruimte van de jpeg-opnamen voor sRGB. Deze sluit het beste aan bij

uw beeldscherm en bij het kleurbeheer van afdrukcentrales en printers. Het

alternatief voor gevorderd kleurbeheer is AdobeRGB. Die kunt u bij RAW altijd

achteraf nog kiezen. Voordeel van sRGB is tevens dat de bestandsnaam van de

foto’s niet met een liggend streepje begint, dus DSC1234 en IMG1234 in plaats

van _SC1234 of _MG1234, als AdobeRGB ingesteld is.

• Zet de beeldstabilisatie van de camera of van de lens altijd op Aan. U beperkt

daarmee de onscherpte die ontstaat door geringe beweging van de camera als u

uit de hand fotografeert.

• Gebruik de automatische scherpstelling (Autofocus, AF) en kies daarbij het mid-

delste scherpstelpunt, zodat de camera niet zelf het (verkeerde) scherpstelpunt

kiest. Het centrale AF-punt is het meest gevoelig voor contrast en werkt ook nog

bij minder licht of op effen oppervlakken. Stel met het genoemde AF-punt scherp

op het hoofdonderwerp door de ontspanner half in te drukken. Houd de ont-

spanknop half ingedrukt en verplaats het kader iets naar links/rechts of boven/

onder om het hoofdonderwerp een beetje uit het midden van de foto te zetten.

Druk tenslotte de ontspanknop geheel in om de foto te nemen. Dit heet herkade-

ren.

• Zet de AF-modus op statisch (One Shot, AF-S) voor stilstaande onderwerpen of op

dynamisch (Ai servo, AF-C) als een onderwerp naar of van de camera beweegt.

Veel beginnende vrijetijdsfotografen met een high-end compactcamera of een sys-

teemcamera wordt verteld dat de M-stand de enig juiste manier is om een camera te

bedienen en om goede foto’s te maken. Dan pas heb je echte controle over belich-

ting. Het woord ‘automatisch’ wordt een amateuristische lading gegeven.

Een foto gemaakt in de M-stand met 1/60s, f/4 en ISO 100 op basis van de interne

lichtmeter zal echter precies dezelfde helderheid hebben als wanneer die drie waar-

den in de P- of A-stand door de camera worden gekozen. Wil je in de P-, A- of T/S-stand

(halfautomaat) dat een foto donkerder of lichter moet zijn, dan gebruik je daarvoor de

belichtingscompensatie.

6

:: Snel aan de slag

Wilt u de opsomming van de camera-instellin-

gen ook in de praktijk zien, bekijk dan deze clip

op YouTube: https://youtu.be/9neEiBNrRsI

Een foto met gelijke helderheid. Links gemaakt

in de M-stand, rechts in de A-stand.



Overigens heeft de M-stand alleen maar betrekking op de belichting van de opna-

men. Wilt u ook alle andere automatiek van de camera uitschakelen, dan moet u

bovendien gaan werken met een handmatige witbalans en handmatig scherpstel-

len. Alleen in een geconditioneerde studio met een losse lichtmeter is dat misschien

praktisch, maar ‘in het veld’ met veel wisselende lichtomstandigheden bent u dan zo

druk bezig met instellen, dat u geen tijd en aandacht meer hebt voor het onderwerp,

waardoor u dus mooie momenten zult missen. Vertrouw op de ‘intelligentie’ van de

programma’s P, A en T/S (met matrixmeting en belichtingscompensatie), op de

automatische witbalans en op de automatische scherpstelling. In 95% van de geval-

len zullen uw foto’s dan technisch goed van helderheid, kleur en scherpte zijn, ter-

wijl u alle aandacht aan het onderwerp hebt kunnen geven. Naarmate u meer erva-

ring opdoet en de materie van belichting helemaal ingesleten is, kunt u – wanneer

dat nodig en praktisch is – tijdelijk overstappen op de M-stand (bij voorkeur dus in

combinatie met een losse lichtmeter). Want de M-stand kan soms (studio of flitsen)

heel behulpzaam zijn, net zoals de P-, A- en T/S-stand dat in andere gevallen kunnen

zijn. Er bestaat namelijk geen beste of één-eenduidig belichtingsprogramma.

COMPOSITIE
Portretfoto’s met afgesneden handen en voeten, een lantaarnpaal uit een hoofd,

iemand piepklein in de verte of een gezicht volledig uit perspectief van heel dichtbij.

Een scheve horizon en een grote prullenbak op een landschapsfoto. Een padden-

stoel met zwerfvuil op de achtergrond. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

7

Prima laag standpunt en onscherpe achter-

grond (f/1,8), maar hoofd in het midden (te

veel ruimte erboven) en voeten gedeeltelijk

buiten kader (l) of bewust gekaderd en beter

getimed, want ze kijkt naar de camera en de

stand van haar armen is dynamischer (r).



Oorzaak van deze fotomissers is dat we eigenlijk niet echt bewust door de zoeker

van een camera kijken en – soms – pas achteraf zien dat de ‘compositie’ wel enige

verbetering behoeft. Met compositie bedoelen we hier alles wat wel en niet op de

foto staat en samen met de technische kwaliteit bepaalt of een opname een goede

en mooie foto is of niet. Over dit onderwerp zijn vele boeken geschreven en discus-

sies gevoerd. Wij beperken ons hier tot enkele aandachtspunten om de grootste

‘missers’ te voorkomen.

• Wilt u de aandacht vestigen op het hoofdonderwerp, zorg dan dat dit het scherp-

ste onderdeel van de foto is en dat het goed belicht is. Het menselijk oog focust

namelijk automatisch als eerste op scherpe en heldere onderdelen in zijn blik-

veld.

• Ga op zoek naar mooi licht: een vensterraam op het noorden, aan het begin of

einde van de dag.

• Plaats het hoofdonderwerp met ‘herkaderen’ iets uit het midden. Let daarbij op

de kijkrichting en achtergrond en bepaal aan de hand daarvan of dit links/rechts

of boven/onder moet zijn.

• Let dus op de plaats van het hoofdonderwerp, maar ook net zo veel op de achter-

grond. Soms kan een paar stappen (of centimeter) naar links of rechts of een

(milli-)meter omhoog of omlaag een heel ander beeld opleveren (zonder lan-

taarnpaal uit het hoofd). Ga bij kinderen en huisdieren eens door de knieën.

• Neem bij een close-up portret meer afstand van het model en zoom met de lens

verder in (tele, lang brandpunt), in plaats van dicht op het onderwerp en niet

gezoomd (groothoek, kort brandpunt). De verhoudingen in het gezicht van neus,

kin, wangen en oren zijn dan natuurlijker en meer flatteus. Ook ziet u minder

omgeving en komt het model meer los van de onscherpe achtergrond.
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:: Snel aan de slag

Andere achtergrond met ander camerastand-

punt: haaks op het web (l) of drie centimeter

naar beneden en iets naar boven gericht (r).

Handboek Beter fotograferen. Alles over com-

positie, standpunt en meer.

Pieter Dhaeze & Johan van de Watering.

ISBN: 978-90-5940-888-3



• Zorg dat de horizon altijd recht staat. Of juist overdreven scheef.

• Ga haaks op een gebouw staan en in het midden, als de horizontale lijnen van het

gebouw recht moeten lopen. Zo kunt u ook symmetrie in een foto krijgen.

• Als u de plaats van het hoofdonderwerp in het kader gekozen hebt, kijk dan nog

even naar de randen van dat betreffende kader. Soms treft u daar nog ongewen-

ste elementen als takjes aan of een halve auto. Wijzig standpunt en brandpunt

om deze zaken buiten beeld te houden.

• Zoom niet altijd zo ver mogelijk in, zoals bij actie en sport. Camera’s hebben meer

dan genoeg pixels om een foto flink bij te snijden. U kunt dan eventueel achteraf

‘inzoomen’ met de vrijheid waar het hoofdonderwerp te plaatsen. Bovendien

kunt u van een staande foto nog een vierkante of liggende uitsnede maken (of

omgekeerd). Handig voor in een fotoboek.

• Zorg voor een goede vlakverdeling. Vervang een oninteressante lucht door een

spannende voorgrond of andersom.

• Durf (bovenstaande) compositieregels te overtreden en experimenteer met wat

uzelf interessant vindt.

Tot slot twee zaken die niet zo zeer betrekking hebben op ‘compositie’, maar wel

van invloed zijn op het welslagen van een foto.

• Maak veel foto’s. Bij een landschap, natuur, architectuur en interieur steeds met

een iets ander standpunt en brandpunt en eventueel ook andere belichting. En

bij een portret en actie snel achter elkaar, desnoods in de ‘motordrive’ met 5 tot

15 foto’s per seconde, omdat de situatie (ook een gezichtsuitdrukking) per frac-

tie van een seconde kan veranderen. Zeker bij kinderen kunt u geen foto te veel

maken. U hebt dan de mogelijkheid om achteraf de beste foto te kiezen of zelfs

de beste onderdelen uit twee of meer foto’s samen te voegen.
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Van dichtbij helemaal uitgezoomd (l) of van

veraf helemaal ingezoomd (r).

Zoek de verschillen.



• Let ook op het moment dat u een foto maakt. Pak het beslissende moment door

snel te reageren of misschien juist even te wachten. Dat is soms enkele seconden

en minuten, maar bijvoorbeeld bij landschappen of in de natuur kan dat wachten

ook uren, dagen of zelfs seizoenen zijn.

EXTRA
Tot slot nog enkele losse zaken die het leven van een fotograaf aangenamer kunnen

maken en die kunnen bijdragen aan betere foto’s.

1 Een goed statief is het meest ondergewaardeerde en verguisde accessoire in de

fotografie. Toch is het onmisbaar voor het maken van haarscherpe foto’s (met

telelenzen), voor een precieze scherpstelling en kadering, voor het maken van

belichtings- en scherpsteltrapjes (HDR en Focus stacking) en bij het maken van

overlappende fotoseries voor panorama’s. Ook zorgt ze voor een rustig beeld bij

video-opnamen.

2 Als de scherpstelling tot op de pixel nauwkeurig moet zijn (macro- en product-

fotografie), dan heb je niet alleen een statief nodig, maar is het ook raadzaam om

het zoekerbeeld in Live view zo veel mogelijk uit te vergroten en handmatig

scherp te stellen. Voorkom dan tevens trilling van de camera door de zelfont-

spanner of een afstandbediening (bijvoorbeeld draadloos met je telefoon en een

app) te gebruiken.

3 Als het hoofdonderwerp op enkele meters van de camera staat en er is sprake

van tegenlicht (vensterraam, heldere lucht), dan is het moeilijk zowel onderwerp

als achtergrond goed te belichten. Of de achtergrond wordt overbelicht of het

hoofdonderwerp wordt een silhouet. Zet de camera dan in de P-stand, Auto ISO,

matrixmeting en klap de flitser omhoog. Hoewel er theoretisch genoeg licht is,
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:: Snel aan de slag

Zelfde onderwerp overdag of ’s ochtends

vroeg. © Johan van de Watering

Nauwkeurig handmatig scherpstellen in live

view met 10x beeldvergroting.

https://youtu.be/fdhJBYMZbRk



dwing je de camera dan toch om te flitsen. Het bestaande licht maakt dat de ach-

tergrond – buiten het bereik van de flitser – goed belicht is en het flitslicht zorgt

voor de juiste helderheid van het hoofdonderwerp. Deze techniek wordt Invul-

flitsen genoemd.

4 Hoewel we veel zaken in een beeldbewerkingsprogramma kunnen ‘verbeteren’,

is voorkomen beter dan genezen. Filters voor de lens kunnen dan van pas komen.

Een circulair polarisatiefilter neemt spiegeling weg en geeft zo landschappen

meer detail, contrast en kleur. Een grijsverloopfilter (Grad-filter) gebruikt u om in

één opname een goed doortekende lucht én een heldere voorgrond te kunnen

fotograferen. Een grijsfilter (ND) houdt over het hele kader licht tegen en maakt

zo extreem lange sluitertijden mogelijk. Zelfs overdag.

5 In dit rijtje had u waarschijnlijk ook een uv-filter verwacht, maar dit filter heeft in

het digitale tijdperk geen kwalitatieve waarde meer, aangezien een sensor niet

gevoelig is voor uv-licht. Wilt u er uw lens mee beschermen, dan kunt u dat beter

doen met een goede zonnekap. Die vangt vallen en stoten beter op dan een uv-

filter en zorgt meteen voor een beter contrast van de foto’s, omdat schuin inval-

lend licht wordt tegengehouden.

6 Bij 90% van de foto’s proberen we bewegingsonscherpte zo veel mogelijk te

voorkomen. Daartoe bevriezen we beweging van camera en onderwerp met een

korte sluitertijd (1/50s of korter tot 1/4000s). Wilt u echter de stroming in een

beekje of waterval ‘uitvegen’ of een waterrimpeling en golven ‘gladstrijken’, dan

zult u langere sluitertijden moeten gebruiken van 1/30s tot enkele minuten

(overdag met ND-filter). Zet de camera dan in Sluitertijdvoorkeur (T/S-stand) en

kies een lage vaste ISO-waarde van 100 of 200. Gebruik een statief en de zelfont-

spanner.
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Buitenopname bij ‘voldoende’ licht. Niet

geflitst (l) en met invulflits (r).



SAMENVATTING
Misschien hebt u na het lezen van dit hoofdstuk zoiets van ‘is dat nou alles? Dat wist

ik allemaal al’. Prima. Dan kunt u de verdieping in de volgende hoofdstukken met

vertrouwen tegemoet zien.

Hebt u echter veel nieuws gelezen, ga er dan toch gewoon eens mee aan de slag en

kijk of uw fotografische prestaties daarmee meteen al een paar stappen vooruit

gaan. Bovendien leert u dan – minstens zo belangrijk – waar de problemen zitten.

Die ‘problemen’ worden vervolgens in de volgende hoofdstukken van dit boek hope-

lijk afdoende beantwoord, zodat uw kennis en werkwijze worden aangescherpt tot

het punt dat u ‘bewust én onbewust’ betere foto’s zult gaan maken. Succes.
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:: Snel aan de slag

Stromend water bij twee verschillende sluiter-

tijden. Voor de foto rechts met een relatief

lange sluitertijd is een (variabel) ND-filter

gebruikt.

IS
O

1
0

0
�

f/6
,3
�

1
/3

2
0

s
�

@
1

8
m

m


	Inhoudsopgave
	 Snel aan de slag 1
	Voorbereiding 1
	Camera-instellingen 4
	Compositie 7
	Extra 10




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




