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Het flitshuisje



Theorie

 Belichtingsdriehoek

Belichtingsdriehoek maakt gebruik van “duurlicht” = omgevinglicht.

Beinvloeden van dynamiek (sluitertijd), korrel /ruis (iso) en scherptediepte 

(diafragma)

 Toevoegen van de reportageflitser

toevoegen van licht als invul, bevriezen van beweging

Dit heeft geen invloed op het omgevingslicht

 Als diafragma en of lichtgevoeligheid (iso) worden aangepast heeft dit direct 

invloed op flitssterkte en of flitsafstand



Voorbeelden













Opdracht

 We werken in groepjes van 3 of 4 personen

Stel de groepen zodanig samen dat er in elke groep een deelnemer van de 

lezing van het flitshuis zit

 De belichting komt tot stand komt door gebruik te maken van omgevingslicht 

en flitslicht.

 De regels van het flitshuisje gebruiken om het omgevingslicht en het flitslicht 

op elkaar af te stemmen.

 Dynamiek kan ontstaan door beweging, zoomen, in combinatie met flits

 Probeer zo een evenwichtige foto te maken.



Opdracht idee

 Maak eerst een foto van een lid van je groep met tegenlicht (straatlamp, 

etalage etc)

 Probeer dit licht vervolgens in te vullen met de flitser 

(verminder indien nodig de flitssterkte)

 Maak vervolgens opnieuw een foto maar nu met een diafragma 2 stops

verder open of dicht. (5,6->2,8 of 5,6 ->11)

Kijk wat er gebeurt.



Stops

 Snelle sluitertijd --------------------- Lange sluitertijd

1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - ¼ - ½ - 1 seconde 

- 2 - 4 - 8 - 15 – 30

 Open diafragma -----------------------------Gesloten diafragma

f/1.0 - f/1.4 - f/2.0 - f/2.8 - f/4.0 - f/5.6 - f/8.0 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32



Voorbeelden

Zie voor nog meer voorbeelden

https://www.dfotogroep.nl/user/Provorm

https://www.dfotogroep.nl/user/Provorm


Nabespreking

 21.15 u terug bij de Grutter

 Kies per groep 2 foto’s die je wil bespreken

 Vertel kort wat je hebt gedaan en waarom

 Deel je ervaringen met de groep


