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8 Tips voor het gebruik van uw  
 camera

In deze laatste leestekst worden nog enkele eenvoudige tips gegeven voor het fotogra-
feren met een digitale camera.

Tip 1 Maak veel foto’s
Uw digitale fotorolletje, het geheugenkaartje, is niet zo gauw vol. Fotografeer dus zo veel als u maar 
wilt, hoe meer hoe beter. Het kost tenslotte niets extra. Veel foto’s maken is een van de beste manie-
ren om uw camera te leren kennen.

Tip 2 Gooi mislukte foto’s meteen weg
Als u vindt dat een foto mislukt is, kunt u deze het beste direct weggooien. U houdt dan meer ruimte 
over op het geheugenkaartje en u hoeft de foto ook niet over te zetten op de computer. En, hoe groot 
is de kans dat u de mislukte foto later alsnog zult weggooien?

Tip 3 Experimenteer
Probeer de mogelijkheden van uw camera uit. Fotografeer hetzelfde onderwerp met verschillende 
instellingen en vanuit verschillende posities. Op het lcd-scherm kunt u het verschil vaak al zien.

Tip 4 Lees de handleiding
Bekijk af en toe eens de handleiding van uw camera. Tenslotte wilt u alle functies van uw camera 
leren kennen. De meeste mensen zullen waarschijnlijk alleen fotograferen in de automatische stand, 
met de zogeheten autofocus. Toch is het de moeite waard om ook met de andere instellingen en func-
ties vertrouwd te raken.

Tip 5 Zoek steun
Veel compactcamera’s zijn licht van gewicht; heel handig om mee te nemen, maar moeilijk om stil te 
houden, vooral als u het lcd-scherm gebruikt. Zoek daarom een steuntje voor uw handen of armen. U 
kunt uw armen ook tegen uw lichaam drukken, want dan lukt het beter om de camera stil te houden.

Tip 6 Zorg voor de juiste timing
Op het juiste moment fotograferen is lastig vanwege de vertragingsfactor. Dit kunt u oplossen door 
het sluiterknopje eerst half in te drukken en even te wachten tot de camera de scherpstelling en 
belichting heeft geregeld. Als u daarna klikt, hebt u veel minder last van de vertragingsfactor.
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Tip 7 Fotografeer details
Maak niet alleen totaalplaatjes maar fotografeer ook eens iets van dichtbij, dus niet alleen het strand, 
de zee en de horizon, maar ook de sporen in het strandzand.

Tip 8 Maak een close-up
De meeste camera’s hebben een stand om van heel dichtbij te fotograferen, zelfs al vanaf 4 cm. Dat 
maakt het erg makkelijk insecten en kleine bloemetjes te fotograferen.

Tip 9 Fotografeer uzelf
Met een kantelbaar lcd-scherm kunt u makkelijk uzelf fotograferen. Maar ook zonder een kantelbaar 
scherm is het de moeite waard. Tenslotte hoeft het niet de eerste keer te lukken.
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Tip 10 Flits niet altijd
Het is niet altijd nodig om te flitsen. Van een flits wordt een foto vaak niet beter. Soms is het juist af 
te raden, bijvoorbeeld als u een kerstboom of een kampvuur wilt fotograferen. Op zo’n moment wilt 
u immers de sfeer vastleggen en dat lukt niet met een flits, omdat de foto dan juist ‘hard’ wordt door 
het scherpe licht. In dat geval kunt u de flitser beter uitzetten. Er is dan wel meer tijd nodig voor de 
belichting. Dat betekent dat u de camera langer stil moet houden. Zet de camera ergens op, of zoek 
een steuntje voor uw handen.

Tip 11 Let op waar u staat
Vaak is er maar één goede plek. Bepaal het onderwerp en zoek de beste positie. Wilt u een kerk foto-
graferen? Zorg er dan voor dat er geen storende elementen te zien zijn zoals een elektriciteitsdraad of 
een lantaarnpaal. Bij foto’s van mensen is het storend als een arm of een hand er net niet op staat.

Tip 12 Fotografeer op ooghoogte
Het is het beste om mensen op ooghoogte te fotograferen. Dat betekent dat u moet hurken om kinde-
ren op de foto te zetten.


