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10 WAARDEVOLLE TIPS OM JE 
SCHERPTE TE OPTIMALISEREN
Je hebt het vast weleens meegemaakt. Je pakt je camera 
en statief, gaat erop uit en je maakt een aantal uur lekker 
wat avondfoto’s. Het ziet er allemaal goed uit op het LCD-
scherm, maar als je thuiskomt valt het resultaat tegen. Na 
al die moeite is dit ontzettend vervelend, maar dit is ons 
allemaal eens overkomen. 

Met deze 10 waardevolle tips helpen wij jou om je scherpte 
te optimaliseren. Hoogstwaarschijnlijk zitten er tips tussen 
waar je nog niet van af wist of die je op dit moment niet 
toepast. Wij kunnen je verzekeren: als je de volgende tips 
toepast zullen jouw avondfoto’s 100% scherp worden. 
Lees je mee?



Tip 2: KIES EEN JUIST 
DIAFRAGMA

Mocht je niet bekend zijn met wat het 
diafragma doet en wat het effect is, dan 
zal ik snel dit artikel lezen. Diafragma hoort 
bij de belichtingsdriehoek. Wanneer je de 
belichtingsdriehoek kent haal je veel meer 
uit je fotografie! Wanneer je een klein 
diafragma kiest wordt de scherpte in je foto 
groter. Die scherpte begint bij f 8 en neemt 
af bij f 16. Er kan namelijk diffractie optreden. 
Kies daarom altijd een diafragma die hier 
tussenin zit. Lees verder als je wil weten 
welk diafragma het scherpst is!

Tip 1: KIES EEN GOED STATIEF

Het is belangrijk om in een goed statief 
te investeren als je denkt die veel te gaan 
gebruiken. Natuurlijk kan je met een 
goedkoop statief beginnen. Het nadeel 
van een goedkoop statief is dat ie vaak 
gammel is, lichter en sneller stuk gaat, 
vooral wanneer je je apparatuur een 
upgrade geeft. Daarnaast ben je beperkt in 
je mogelijkheden, bijvoorbeeld in hoogte of 
type kop. Investeren in een goed statief zorgt 
ervoor dat je uiteindelijk geld overhoudt in je 
portemonnee en dat jouw foto's vaker goed 
scherp zullen worden, ook met bijvoorbeeld 
harde wind. Lees hier een uitgebreide guide 
over waar je op moet letten bij het kiezen 
van een statief.

https://avondfotografie.nl/diffractie/
https://avondfotografie.nl/investeer-in-een-goed-statief/
https://avondfotografie.nl/investeer-in-een-goed-statief/
https://avondfotografie.nl/investeer-in-een-goed-statief/


Tip 3: CAMERA OP STATIEF? VERGEET 
DE BEELDSTABILISATIE NIET

De beeldstabilisatie compenseert kleine en 
ongewenste trillingen die jij maakt tijdens het 
fotograferen. Echter heb je die beeldstabilisatie 
helemaal niet nodig wanneer je op statief fotografeert. 
De beeldstabilisatie kan er in sommige gevallen 
voor zorgen dat het beeld onscherp wordt. Vergeet 
daarom niet om de beeldstabilisatie uit te zetten 
wanneer je fotografeert op statief. Niet vergeten: zet 
de beeldstabilisatie weer aan als de camera van het 
statief gaat!



Tip 4: GEBRUIK DE INGEBOUWDE TIMER 
OF AFSTANDSBEDIENING

Hier worden vaak de meeste fouten gemaakt. Bij het 
afdrukken van de foto beweegt jouw camera flink, of je nu 
een gammel of een stevig statief hebt. Gebruik maken van 
de ingebouwde timer of een afstandsbediening voorkomt 
deze beweging tijdens het afdrukken. Je vindt de timer 
vaak in je menu of instelwiel. Vervolgens kan je de timer 
instellen op bijvoorbeeld 5 seconden, wat betekent dat de 
camera na 5 seconden een foto maakt. De trilling is dan al 
uit je camera verdwenen.

Met een afstandsbediening kan je de camera zelf bedienen. 
Je hebt simpele afstandsbedieningen die simpelweg het 
commando kunnen geven om de foto te laten maken. Je 
hebt ook afstandsbedieningen waarmee je bijvoorbeeld 
in de bulb stand kunt fotografen en timelapses mee kunt 
maken. Een afstandsbediening hoeft helemaal niet duur 
te zijn. Haal er snel een in huis!

https://avondfotografie.nl/fotograferen-in-de-bulb-stand/


Tip 5: GEBRUIK DE 
SPIEGELOPKLAPFUNCTIE

De spiegel klapt open bij het maken van de foto en 
sluit als de foto klaar is. Door het opklappen van de 
spiegel kan het een kleine trilling geven. Wanneer je de 
spiegelopklapfunctie activeert in je menu, dan moet je 
twee keer op de ontspanknop drukken om een foto te 
maken. De eerste keer druk je om de spiegel omhoog te 
klappen. Bij de tweede keer drukken wordt de foto pas 
gemaakt. Door de spiegelopklapfunctie te gebruiken 
voorkom je dus dat het klappen van de spiegel een 
trilling veroorzaakt die de scherpte van je avondfoto kan 
beinvloeden.



Tip 6: STEL HANDMATIG SCHERP

Jouw camera heeft in weinig licht moeite om een punt 
te vinden om op scherp te stellen en zal daarom blijven 
zoeken. Het is dus aan te raden om handmatig scherp te 
stellen. Dat is ook nog eens een stuk nauwkeuriger.

Zet je lens op handmatige focus door de autofocus op 
je lens uit te zetten en zet vervolgens je Live View aan. 
Je kunt nu zien wat je fotografeert op het LCD-scherm 
in plaats van door de zoeker. Vervolgens druk je op het 
icoontje met het vergrootglas en zoom je via je LCD-
scherm in op een felle lichtbron. Vervolgens draai je aan je 
scherpstelring totdat die lichtbron zo klein mogelijk wordt 
of de structuur van bijvoorbeeld een muur zichtbaar 
wordt. Dan is het beeld op zijn scherpst. Voila, het is je 
gelukt! Let op dat je tijdens of na het scherpstellen niet 
inzoomt via je lens. Dit zal de scherpstelling beïnvloeden.



Ter aanvulling op het handmatig scherpstellen; maak 
gebruik van het infinity-teken op je lens.

Een tweede manier om er zeker van te zijn dat je beeld 
scherp wordt, is door gebruik te maken van het infinity-
teken (het achtje) op je lens. Als je hierop scherp stelt, 
in combinatie met het juiste diafragma, dan weet je dat 
het beeld altijd scherp zal zijn. Het kan zijn dat jouw lens 
precies op of net na het streepje scherp wordt, want dat 
is niet bij elke lens hetzelfde. Dit kan je dus het beste even 
in de praktijk testen. Probeer het eens!

Tip 7: BLOKKEER WIND EN VERWIJDER 
NEKKOORD

Een zwaarder statief is beter bestand tegen wind, maar 
als je de mogelijkheid hebt om de wind te blokkeren met 
je lichaam, maak daar dan gretig gebruik van. Zorg er dan 
ook voor dat je je nekkoord verwijderd of dat de wind geen 
vat kan krijgen op het nekkoord. Door het geflapper van 
de nekkoort ontstaan er bewegingen of het koord komt 
tegen je camera aan.

Het infinity-teken (het achtje)



Tip 9: VERSCHERPEN IN DE NABEWERKING

Als je in RAW fotografeert  is het noodzakelijk om in de 
nabewerking je foto’s extra te verscherpen. Je zal zien dat 
je foto een stuk scherper kan worden. Doe dit met mate. 
Je kunt je foto ook teveel verscherpen waardoor je lelijke, 
onnatuurlijke plekken te zien krijgt. Bekijk je foto op 100% 
(ware grootte) en voeg steeds iets meer scherpte toe 
totdat je de perfecte balans hebt gevonden. 

Druk tijdens het verscherpen van de foto de ALT toets 
in. Wanneer je dit doet en tegelijkertijd aan het schuifje 
beweegt, dan zie je het beeld wit worden. Als je de schuif 
vervolgens naar rechts trekt zie je het wit langzaam 
verdwijnen en komt er meer zwart in. Daar waar het wit 
is wordt de scherpte toegepast. Waarom dit handig is is 
omdat je niet in alle delen verscherping wilt toepassen, 
zoals bijvoorbeeld op een wolkendek of blauwe lucht. 

Tip 8: VIND DE SWEET SPOT

Elke lens heeft een sweet spot. De sweet spot is het 
diafragma waarop jouw lens de meeste scherpte geeft. 
Vanaf f 8 begint jouw foto scherper te worden. Vanaf f 
16 kan er diffractie optreden en dat betekent verlies van 
scherpte. Ergens daar tussenin zit jouw sweet spot. Je 
kunt dit gemakkelijk testen door op statief meerdere 
foto's te maken met elk een ander diafragma. Vervolgens 
vergelijk je elke foto en bekijk je welke foto het scherpst is 
en op welk diafragma dat is. Als je dit diafragma voortaan 
toepast, ben je altijd verzekerd van de meest scherpe 
avondfoto's, mits je structureel alle tips toepast die in dit 
artikel worden genoemd.



Tip 10: CONTROLEER ALTIJD JE SCHERPTE

Tijdens het fotograferen heb je vaak alleen maar een LCD-
schermpje waar je naar kijkt. Deze LCD-schermpjes zijn 
klein en vaak niet van de allerbeste kwaliteit. Om je foto 
te beoordelen via dit scherm is dus lastig. Gelukkig zijn er 
hulpmiddelen zoals het histogram of bekijk je foto’s direct 
via een app op je smartphone als je die mogelijkheid hebt. 

Een goede manier om je foto’s op scherpte te beoordelen is 
om in te zoomen via je LCD-scherm op dezelfde manier als 
bij het handmatig scherpstellen; met de ‘vergrootglazen’. 
Zoom net genoeg in totdat je goed kunt zien of je foto 
echt goed scherp is. Doe dit bij elke foto die je gemaakt 
hebt, want een trilling is zo in je foto geslopen.

Het lijkt een vanzelfsprekende tip, maar het scheelt enorm! 
Het laatste wat je wil is er thuis achter de computer achter 
komen dat je foto toch niet helemaal lekker scherp blijkt.



OVER RENZO GERRITSEN
Mijn naam is Renzo Gerritsen en ik ben getroffen door 
het avondfotografie virus. Na jarenlang enthousiast 
fotograferen en het geven van tientallen workshops weet 
ik als geen ander hoe leuk en lastig avondfotografie kan 
zijn! Op Avondfotografie.nl deel ik al mijn kennis met jou 
zodat jij een vliegende start kunt maken. 

MEER LEREN? 
Op Avondfotografie.nl vind je het antwoord op jouw vraag 
in onze blog, geven wij workshops nachtfotografie, light 
painting of Adobe Lightroom en kan je een online cursus 
op eigen tempo volgen.

           Geef Avondfotografie.nl ook een like op facebook!

https://avondfotografie.nl/tips-over-avondfotografie/
https://avondfotografie.nl/product/workshop-nachtfotografie/
https://avondfotografie.nl/product/workshop-lightpainting/
https://avondfotografie.nl/product/workshop-lightpainting/
https://avondfotografie.nl/product/workshop-adobe-lightroom/


VOLG EEN WORKSHOP 
NACHTFOTOGRAFIE

Tijdens onze route door de stad gaan wij de mogelijkheden 
van het magische avondfotografie ontdekken. Volg een 
workshop in Alkmaar, Amsterdam, Utrecht of elders.

Inclusief:

- Gratis e-book t.w.v. €  14,95
- Gratis videolessen Adobe Lightroom

- Feedback op gemaakte foto’s
- Leuke foto opdrachten om bezig te blijven

Bekijk hier meer informatie


