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Hoofdstuk een

iPhone-camera: de basis
Geweldige iPhone-foto’s maken begint hier
Technisch gezien begint het niet hier, het begint op de volgende bladzijde, want deze bladzijde... tja... laten we zeggen dat die niet de informatiefste in het boek is. Zoals ik in het begin
van het boek al zei (op bladzijde xvii om precies te zijn), zijn deze inleidingen slechts een mentaal rustmoment voor de lezer (dat ben jij) en hebben ze weinig (of, in de meeste gevallen,
niets) te maken met wat er werkelijk in het komende hoofdstuk staat. Daarom waarschuwde
ik je op voorhand dat als je zo’n serieus type bent, je deze inleidingen beter kunt vermijden
omdat ze in jouw geval dan geen mentaal rustmoment zijn. In plaats daarvan zul je je erover
opwinden. Als je dus een van ‘die’ personen bent, beschouw dit dan als een geheugensteuntje voor het geval je deze waarschuwing in de inleiding gemist hebt. De achilleshiel van dit
eerste inleidende deel is dat je nog niks hebt gelezen om over na te denken (in ieder geval
vanuit fotografisch oogpunt), dus je hebt feitelijk nog geen rustpauze nodig. O, zeker, door
de bladzijde ‘Als je dit niet leest, kan je iPhone ontploffen’ en de bladzijden daarna ben je misschien gaan twijfelen of je dit boek überhaupt had moeten kopen. Een rustmoment is nu dan
ook niet aan de orde, wat ons in een lastig parket brengt. Waarom dan deze inleiding? In ieder
geval niet om een bepaald aantal bladzijden te halen, wat vroeger belangrijk was voor de
verkoopcijfers. De prijs van papier is de laatste jaren omhooggeschoten en mijn uitgever zou
het geweldig vinden als ik deze twee openingsbladzijden helemaal weg zou laten. Waarom
sta ik er dan op dat ze erin blijven? Er is een belangrijke reden, een nogal persoonlijke eigenlijk, maar het is er een die ik nooit eerder heb onthuld, maar als je het wilt weten is het omdat...
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Hoe stel je scherp op een iPhone?

Als je de camera van je iPhone ergens op richt, stelt hij scherp op wat hij denkt dat scherp
moet zijn. Dit gaat niet altijd goed en soms krijg je dan een ‘softe’ foto: niet superwazig, maar
ook niet superscherp.Tik daarom met je vinger op het deel waarop je wilt scherpstellen. Dit is
één manier om iets scherp te krijgen. Er verschijnt dan een dun geel scherpstelvierkantje op
het scherm (zie afbeelding). Dit geeft aan dat het gebied waarop je hebt getikt scherp is. Maak
nu gerust de foto. Je weet zeker dat het deel waarop je hebt getikt mooi scherp is.

2
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De truc van scherpstellen en opnieuw kadreren

Wanneer je ergens op ‘tikt om scherp te stellen’ en vervolgens je camera beweegt voor
een betere compositie, is het heel goed mogelijk dat je camera opnieuw scherpstelt op iets
anders. Dat is vervelend, want het beperkt je creativiteit, omdat je niet zo kunt kadreren als
je zou willen omdat de focus misschien verspringt. Met de volgende tip kun je de scherpstelling op je onderwerp vergrendelen: tik op het scherm en houd dit ongeveer 2 seconden vast,
totdat het gele scherpstelvierkant en AE/AF-vergrendeling boven in het scherm verschijnt.
Dit geeft aan dat AF (autofocus) is vergrendeld (en ook de belichting, hoe licht of donker de
foto als geheel is). Je kunt nu opnieuw kadreren en fotograferen, zonder dat je je zorgen
hoeft te maken dat de scherpstelling verspringt.

3
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Je camera stilhouden is belangrijk

Als je echt scherpe foto’s wilt, let er dan op dat je bij het fotograferen je iPhone stilhoudt. Dit
wordt belangrijker naarmate het donkerder is op de plek waar je fotografeert. Als je beweegt
terwijl je een foto maakt, is de kans op een beetje onscherpe (of heel erg onscherpe) foto
een stuk groter. We gebruiken twee trucs om de iPhone bij het fotograferen stil te houden.
(1) Houd je armen dicht bij je lichaam. Dit helpt je de camera te stabiliseren en werkt beter
dan je zou denken. En, (2) als je ergens tegenaan kunt leunen (een muur, een paal, een
pilaar, wat dan ook) of als je je iPhone ergens tegenaan kunt zetten (een tafel, een glas, een
aardvarken enzovoort), dan gaat dat ook goed. De camera van je iPhone heeft ingebouwde
beeldstabilisatie die altijd aan staat. Dit helpt zeker, maar als je je iPhone zo stil mogelijk
houdt terwijl je fotografeert, dan krijg je nog scherpere foto’s.

4
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Houd de flitser op je iPhone uitgeschakeld

Hier is een professionele tip: wil je foto’s die er beter uitzien, laat dan de ingebouwde flitser
van je iPhone-camera gewoon altijd uit staan. Een flitser die zich fysiek zo dicht bij de lens
van je camera bevindt, zorgt voor echt heel onflatteuze foto’s, vooral van mensen. Gebruik
hem dus alleen om wraak te nemen op iemand. Gebruik de flitser dus niet en kies in plaats
daarvan voor de nachtmodus (beschikbaar op nieuwere iPhones; zie bladzijde 19). Je kunt
de camera ook automatisch laten belichten op basis van het beschikbare licht, zelfs als het
donker is waar je fotografeert (in de meeste gevallen doet de camera dat verrassend goed).
Dit is niet alleen een tip voor iPhone-camera’s; professionals volgen met hun traditionele
camera dezelfde regel voor de ingebouwde flitser, ze gebruiken die bij voorkeur niet. Als
je in een noodsituatie toch afhankelijk bent van je flitser (het gebeurt), houd dan wel rekening met een foto van rijbewijskwaliteit, daar kun je donder op zeggen. Om de flitser uit te
schakelen, tik je op nieuwere iPhones op de omhoog wijzende pijl boven in het scherm om
de pictogrammen van de camerafunctie onder in het scherm weer te geven (recht boven je
ontspanknop); op oudere iPhones staan ze boven in het scherm. Tik op het flitserpictogram
(de bliksemschicht) om de flitseropties weer te geven en tik op Uit.

5
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DAVE WILLIAMS

De zelfontspanner gebruiken

Als je een groepsfoto wilt maken (en er ook zelf op wilt staan), gebruik dan de ingebouwde
zelfontspanner van je iPhone. Je hebt dan een paar seconden om naar je plaats te gaan en
met de groep te poseren voordat de foto wordt genomen. Schakel de zelfontspanfunctie in
door bij nieuwere iPhones op de omhoog wijzende pijl boven in het scherm te klikken om
de pictogrammen voor de camerafunctie onder in het scherm weer te geven (recht boven
je ontspanknop); op oudere iPhones staan ze boven in het scherm. Tik op het pictogram dat
lijkt op een klok (ik weet het niet, misschien is het een stopwatchpictogram, je komt er wel
achter) en er verschijnen opties om 3 seconden (3s) of 10 seconden (10s) te wachten voordat
de foto wordt gemaakt. Tik op de gewenste optie. Als je nu op de ontspanknop tikt, wacht
je iPhone 3 (of 10) seconden en maakt vervolgens automatisch de foto voor je. Gebruik je
de camera aan de voorkant van de telefoon, dan zie je op het scherm het aftellen: 10-9-8-7
enzovoort (als je tenminste voor de variant van 10 seconden hebt gekozen). Het is wel lastig
als je naar de groep rent om te poseren; je kunt dan het scherm niet zien. In plaats daarvan
zie je de camera elke seconde knipperen en vlak voordat de foto wordt genomen, knippert
hij heel snel (dan is het tijd om heel hard ‘cheese’ te zeggen). Als je klaar bent met fotograferen in de zelfontspannerstand, tik je nogmaals op het klokpictogram en vervolgens op Uit.
Opmerking: de zelfontspanner maakt standaard opnamen in de burstmodus; zie bladzijde
15. Als je dat niet wilt, dan schakel je dit uit door opnamen te maken in Live Photo (zie bladzijde 131) of portretmodus (zie bladzijde 44).

6
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Niet ‘knijpen-en-zoomen’ tijdens het fotograferen

Er zijn twee soorten zoom op je iPhone: goede zoom en slechte zoom. Goede zoom is zoomen met de echte lenzen op je iPhone (je hebt er waarschijnlijk twee of drie, afhankelijk van
je iPhone-model). Als je een echte lens gebruikt, heet dat ‘optische zoom’ en dat is de goede
zoom (tik hiervoor op de knop 2x onder in het scherm, als je iPhone die heeft). Je iPhone is
echter niet uitgerust met een stel telelenzen, daarom moet je op het scherm knijpen-en-zoomen voor een nepzoom. Dit wordt ‘digitale zoom’ genoemd ofwel ‘slechte zoom’. Slechte
zoom maakt gebruik van een of ander raar digitaal wiskundig gedoe om dichter bij je onderwerp te komen. Dit is blijkbaar nog onvoldoende geperfectioneerd. Het resultaat is een foto
van dichtbij, maar dan heb je ook alles gezegd. Het is een waardeloze close-upopname die
korrelig en soft is, en nou ja... het is gewoon niet goed (en hoe verder je op deze manier
inzoomt, hoe slechter het eruitziet). Daarom doen we er alles aan om knijpen-en-zoomen tijdens het fotograferen te vermijden, we willen alleen zoomen met een echte zoomlens (goede
zoom) en niet digitaal zoomen (slechte zoom).
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Fotograferen met de iPhone

Voorkomen dat je foto’s
te donker of te licht worden

De hoeveelheid licht in een foto wordt de ‘belichting’ genoemd en bij een ‘juiste belichting’ ziet het licht er normaal en evenwichtig uit. Een foto die te donker is, is ‘onderbelicht’
en een foto die te licht is, is ‘overbelicht’. Als je met je iPhone fotografeert, probeert hij
altijd een goed belichte foto te maken. Dat doet hij verdraaid goed, maar hij heeft niet
altijd gelijk (of hij heeft misschien wel gelijk, maar voor artistieke doeleinden wil je de
scène donker en stemmig, of juist heel licht en vrolijk). Gelukkig is het mogelijk om de
belichting die de camera aanhoudt aan te passen. Met de belichtingscompensatie maak
je de foto zo donker of licht als je zelf wilt. Tik gewoon op datgene wat je in je foto scherp
wilt hebben (zo weet de iPhone op welk gebied je de belichting wilt baseren). Je ziet nu
een zonnetje verschijnen naast het gele scherpstelvierkant. Met dit pictogram kun je de
helderheid van je foto veranderen nog voordat je hem maakt. Tik-en-sleep je vinger op
het scherm naar boven om de foto lichter te maken of naar beneden om hem donkerder
te maken. Als je met je vinger de schuifregelaar (met het zonnetje) omhoog sleept en je
wilt hem nog lichter maken, haal dan je vinger even van het scherm en tik-en-sleep vervolgens weer omhoog. Zo wordt de scène nog lichter (hetzelfde geldt om hem donkerder
te maken: til je vinger op en sleep vervolgens omlaag). Als je een iPhone 11 of nieuwer
hebt, tik je op de omhoog wijzende pijl boven in het scherm om de pictogrammen van
de camerafunctie boven je ontspanknop te openen. Tik op het pictogram voor de belichtingscompensatie (de cirkel met de + [plusteken] en - [minteken]), en tik-en-sleep de
schuifregelaar (zie afbeelding) naar links/omlaag om de belichting te verhogen of naar
rechts/omhoog om deze te verlagen. (Opmerking: zie bladzijde 135 in hoofdstuk 7 voor
een tip over hoe je je belichtingsinstelling kunt behouden).
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Hoofdstuk 1 • iPhone-camera: de basis

Het voordeel van
fotograferen in RAW versus JPEG

Hoewel de iPhone RAW-foto’s ondersteunt, kun je met de Camera-app van de iPhone niet in
RAW fotograferen, tenzij je een 12 Pro, Pro Max of nieuwer hebt (zie de volgende bladzijde
voor Apples ProRAW-indeling). Als je iPhone het fotograferen in RAW niet ondersteunt, moet
je de foto’s van de camera gebruiken van een app van derden zoals Adobe’s Lightroom Photo
Editor (zie afbeelding), Photoshop Camera, VSCO, Darkroom of Snapseed. Gebruik je alleen
de Camera-app van Apple, lees het volgende dan alleen ter info. Allereerst is het belangrijk
om te weten dat de camera van je iPhone JPEG-foto’s maakt, die er over het algemeen beter
uitzien. De camera voert automatisch allerlei aanpassingen uit, bijvoorbeeld verscherping,
contrastaanpassing en ruisonderdrukking enzovoort; kortom alles om een mooie foto te
maken. Als je in RAW fotografeert, schakel je alles uit wat je iPhone automatisch doet. Je krijgt
in plaats daarvan een onbewerkte RAW-foto die je zelf kunt aanpassen aan je persoonlijke
wensen. Je bent nu vrij om te bepalen hoeveel verscherping, contrast enzovoort je toevoegt
met je beeldbewerkingsprogramma. Dit is een groot voordeel van RAW, maar het belangrijkste is echter dat RAW een groter dynamisch bereik heeft (het legt meer gegevens vast) dan
JPEG. Het is vergevingsgezinder als je de belichting verknoeit en je deze door nabewerking
moet herstellen. Een RAW-bestand beschikt over veel meer details voor de nabewerking, veel
meer dan een JPEG. Hetzelfde geldt als je de witbalans verprutst (hoewel je de witbalans ook
bij JPEG’s kunt wijzigen, het gaat gewoon beter met RAW-foto’s). In principe is het gewoon
een originele foto van hogere kwaliteit. Een groot nadeel is echter dat RAW-bestanden veel
groter zijn dan JPEG-bestanden. De vrije ruimte op je iPhone slinkt daardoor natuurlijk sneller.
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