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WAAR LET JE OP BIJ
AANKOOP VAN EEN STATIEF?

Dit e-book wordt mogelijk gemaakt door Avondfotografie.nl:
Alles over avondfotografie

WAAROM DIT E-BOOK?
Je begint met een instapmodel met kleine lens en
je merkt dat je steeds meer groeit in je fotografie.
Op een gegeven moment wil je een tweede of
derde lens. Vaak zit daar een flinke telelens bij.
Uiteindelijk haal je een betere camera of zelfs een
full frame camera. Kortom: je apparatuur wordt
steeds zwaarder en het vraagt steeds meer van je
statief. Het statief wordt instabiel, kan het gewicht
niet aan en zakt naar beneden. Je draait de hendel
steeds strakker aan waardoor je statief uiteindelijk
kapot gaat.
Dit zijn scenario’s die veelvoudig voorkomen.
Wanneer je vervolgens op internet gaat zoeken
naar een nieuw statief zie je door de bomen het
bos niet meer. Er zijn ontzettend veel merken en
opties waar je uit kunt kiezen. Gelukkig gaan we
hier in dit bericht dieper op in en vertellen wij je
waar je op moet letten bij de aanschaf van een
goed statief.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

WELKE FOTOGRAAF BEN JIJ?
Welk statief je kiest en welke eisen jouw statief moet
hebben ligt aan wat voor soort fotograaf je bent. Een
architectuurfotograaf heeft andere wensen dan een
macrofotograaf, net als een amateur andere eisen heeft
dan een professional. Ga na wat voor jou belangrijk is.
Is dat de hoogte? Flexibiliteit of gewicht? Ben je veel
onderweg of gebruik je het statief alleen in de studio?
Zet dat voor jezelf even op een rijtje. Vergeet niet
om gebruik te maken van de filters op verschillende
verkooppagina’s om je het zoeken gemakkelijker te
maken. Er zijn namelijk behoorlijk wat punten waar je
op kunt letten. Uitleg over deze punten lees je verder in
het e-book.

SOORTEN STATIEVEN
Een statief gebruik je o.a. voor situaties met weinig licht,
macrofotografie of puur voor ondersteuning. Statieven
zijn er in alle soorten en maten en elk statief is geschikt
voor een bepaalde tak van fotografie. We zetten de
soorten statieven voor je op een rij.
Monopod
Tripod (driepootstatief)
Gorillapod

MONOPOD

TRIPOD

GORILLAPOD

DRIEPOOTSTATIEF
Het driepootstatief kennen we allemaal. Dat is het statief
met de drie poten en biedt van de drie soorten de meeste
stabiliteit. Dit maakt het statief onmisbaar als je macro-,
landschaps- of nachtfotografie doet. Fotografeer je
bijvoorbeeld vaak in lage lichtomstandigheden en maak
je veel gebruik van lange sluitertijden, HDR fotografie of
focus stacking? Ook dan is dit statief onmisbaar, omdat
een goede stabiliteit noodzakelijk is.
Een nadeel van dit type statief is dat je niet even snel het
statief klaar kunt zetten. Je moet de poten uitschuiven,
het statief stevig neerzetten, je camera monteren, het
statief waterpas zetten en je compositie bepalen voordat
je eindelijk kunt beginnen met fotograferen. Het haalt de
snelheid in je fotograferen omlaag, je moet je tijd nemen.
Het voordeel hiervan is dat je meer tijd krijgt voor het
bekijken van je omgeving en het bepalen van de ideale
compositie. Dit komt je foto ten goede.

MONOPOD
Een monopod bestaat uit slechts één uitschuifbare poot.
Je kunt je camera rechtstreeks op een monopod plaatsen
of gebruik maken van een monopod met statiefkop.
Een monopod is niet gemaakt voor stabiliteit, maar voor
ondersteuning. Een monopod wordt namelijk pas echt
interessant bij grote teleobjectieven zoals bijvoorbeeld
een 500 mm objectief. Die wegen wel een aantal kilootjes
en een uur langs het voetbalveld staan met 7 kilo in je
hand is geen pretje. Daar gebruik je je monopod voor.
Een monopod is niet alleen handig voor sportfotografie,
maar ook voor het fotograferen van wildlife werkt het
uitstekend.
Hoe je het best een monopod gebruikt is door je benen
iets uit elkaar te plaatsen. Je vormt daarmee een driehoek.
Houd vervolgens je monopod aan de bovenkant goed
vast, maar knijp er niet in. Hierdoor ga je juist meer trillen.
Druk vervolgens je monopod in de grond. Zo sta je het
meest stabiel.

GORILLAPOD
Een gorillapod bestaat uit drie poten, maar is toch net even
anders dan een driepootstatief. De poten zijn namelijk
flexibel. Dat houdt in dat je dit statief overal aan kunt
klemmen zoals aan een brugleuning, het stuur van je fiets,
een hek of een paal. Daardoor is ie ideaal voor cityscape
fotografie, reisfotografie, maar bijvoorbeeld ook voor het
maken van timelapse video’s. Dit hoeft niet alleen buiten
te zijn, maar bijvoorbeeld ook binnen om de opbouw van
een evenement vast te leggen. Wil je filmen of vloggen?
Gebruik de gorillapod dan als selfiestick. Er zijn genoeg
situaties waarbij een gorillapod van pas komt.
Een ander voordeel van een gorillapod is dat ze compact
en licht van gewicht zijn, omdat ze geen uitschuifbare
poten hebben. Je kunt ze dus gemakkelijk en altijd met je
meenemen. Een laag standpunt kan ook erg mooi zijn qua
compositie. Dit voordeel is meteen een nadeel, omdat de
maximale hoogte van een gorillapod erg minimaal is.

MATERIAAL EN GEWICHT
Goedkopere statieven zijn doorgaans van aluminium
gemaakt met veel plastic onderdelen, zijn vaak eenvoudig
en kennen weinig instelmogelijkheden. De levensduur
van deze statieven is kort als je ze dagelijks gebruikt en
door het lichte gewicht mis je vaak stabiliteit, vooral als
het waait.
Duurdere modellen zijn over het algemeen vaak duurzamer
en gemaakt van carbon, magnesium legering of polymeer.
Dit zijn stevige materialen die een stoot kunnen verduren
en over het algemeen ook lichtere materialen. Er zijn
statieven die wel een aardig gewicht hebben. Als je een
half uurtje met het statief moet lopen of alleen van het
statief gebruik maakt in de studio maakt dat gewicht niet
uit. Ben je veel en lang onderweg, dan ga je dit gewicht
zeker voelen en is gewicht een punt om op te letten. Ook
het constant verstellen van deze statieven is voor deze
duurdere modellen geen probleem en kunnen zwaarder
belast worden. Je hebt minder tot geen slijtage.
Onthoud: hoe zwaarder het gewicht, hoe stabieler het
statief zal staan. Verder in dit bericht lees je wat nog meer
van toepassing is op een betere stabiliteit.

DRAAGGEWICHT EN BELASTBAAR
GEWICHT
Het draaggewicht van een statief vertelt je hoeveel kilo
het statief maximaal kan dragen. Het wordt daarom
vaak het belastbare gewicht genoemd. Stel je voor, jouw
apparatuur weegt in totaal 1500 gram. Let er dan goed op
dat jouw statief dit gewicht ook aan kan. Als jij apparatuur
op het statief gaat schroeven dat in totaal meer weegt
dan het maximale draaggewicht van het statief, dan gaat
het statief gegarandeerd vroeg of laat stuk met wellicht
desastreuze gevolgen.
Dit is mijn persoonlijke ervaring. Doordat mijn statief
het gewicht niet meer aan kon begon het statief steeds
langzaam naar beneden te zakken. Dit gebeurde ook
tijdens opnames waardoor ik onscherpe en onbruikbare
beelden had. Om het zakken te voorkomen moest ik
het statief steeds strakker aandraaien. Dit deed ik vaak
genoeg om de hendel van het statief uiteindelijk kapot te
draaien. Balen! Ik had een statief met een geïntegreerde
kop. Ik kon het statief weggooien en moest helaas een
nieuwe aanschaffen. Dit is slechts een voorbeeld. Het kan
ook op andere manieren kapot gaan als het statief wordt
overbelast.
Wees niet eigenwijs! Onderschat het niet en bescherm je
apparatuur en het statief door goed op het draaggewicht
te letten. Ga daarbij altijd uit van de zwaarste combinatie
die je hebt. Denk aan je camera, je zwaarste lens en
eventueel een flitser als je die gebruikt in combinatie met
statief. Hou ook de toekomst in gedachten. Je zal gaan
groeien in je fotografie en jouw apparatuur groeit met je
mee (en daarmee ook het gewicht).

GEWICHT VAN HET STATIEF
Het totale gewicht van het statief zelf is ook een
belangrijke factor. Hoe zwaarder een statief is, hoe beter
de stabiliteit, maar last krijgen van nek, schouders of rug
door het sjouwen wil je voorkomen. Gelukkig heb je hierin
voldoende keus.
Ben je vaak en lang onderweg of ga je op vakantie? Kies dan
voor een reisstatief. Een reisstatief is relatief klein, licht van
gewicht en gemakkelijk mee te dragen aan bijvoorbeeld
je rugzak. Je levert vaak wel wat in qua maximale hoogte
van het statief vanwege het compacte formaat. Is dit nog
niet genoeg? Kies dan voor een carbon statief. Dit is het
lichtste materiaal dat er is, maar oersterk. Ondanks dat
carbon statieven over het algemeen een stuk duurder zijn
dan statieven gemaakt van aluminium zijn er ook carbon
statieven die relatief betaalbaar zijn.

Sta je vaak stil tijdens fotograferen zoals een
architectuurfotograaf of sta je vaak in de studio? Dan is
stabiliteit voor jou belangrijker dan mobiliteit. Een studio
huur je voor een dag of halve dag. Je zet dan je statief
neer en je bent vrijwel meteen klaar om te gaan. Een
architectuurfotograaf neemt het statief vaak mee in de
auto op weg naar de volgende klus. Het statief komt er
pas weer uit als ze op de plek van bestemming zijn. Je
bent dan niet de hele dag aan het sjouwen. Dan is een
zwaar statief zeker aan te raden.
Ben je je aan het orienteren voordat je de juiste keus
maakt? Heel goed! Zie het statief als een investering en
onthoud: goedkoop is duurkoop.

SOORTEN STATIEFKOP
Wat voor fotograaf jij bent bepaalt welk type kop je neemt.
Welke statiefkoppen zijn er en welke soort is het meest
geschikt voor jou? We gaan ze een voor een af.
GEÏNTEGREERD OF LOS?
Er zijn statieven te koop waarbij de statiefkop vast zit.
Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn als je gewoon
tevreden bent met je statiefkop, maar het kan vervelend
worden als het statief kapot gaat of als je een andere
kop wenst. Je moet dan een compleet nieuw statief
aanschaffen. Er worden ook statieven verkocht zonder
statiefkop zodat jij je eigen statief samen kunt stellen. Dan
kan je, als je een andere statiefkop wenst of nodig hebt,
de kop wisselen zonder een compleet nieuw statief aan
te schaffen. Mocht er dan iets kapot gaan aan de kop, dan
hoef je dus geen compleet nieuw statief te kopen, maar
alleen een nieuwe kop. Dat scheelt in de kosten.

BALHOOFD
Met een balhoofd kan je je camera alle kanten op bewegen
met maar één knop. Een balhoofd werkt met een kogel
in een kom die vrij te bewegen is. Draai de knop los, zet
je camera in de gewenste positie en draai de knop weer
vast. Heel simpel! Je kunt met een balhoofd gemakkelijk
en snel te werk gaan, maar je bent minder nauwkeurig.
Een balhoofd kies je als je snelheid en gemak belangrijk
vindt of nodig hebt.
DRIEWEGKOP
Met een driewegkop is jouw apparatuur in drie richtingen
te verplaatsen: van links naar rechts, voorover- of
achterover en horizontaal- of verticaal. Hiervoor gebruik
je de drie aparte hendels of draaiknoppen waardoor je
zeer nauwkeurig te werk kunt gaan. Er zijn bijvoorbeeld
driewegkoppen die je per millimeter kunt veranderen,
handig voor een architectuurfotograaf. Met deze kop is het
lastig om snel je apparatuur te verstellen. Een driewegkop
kies je als nauwkeurigheid voor jou belangrijker is dan
snelheid.

BALHOOFD

DRIEWEGKOP

VLOEISTOFKOP/VIDEOKOP
Maak je regelmatig video’s met je camera of ben je
videograaf? Ga dan voor een vloeistofkop, ook wel videokop
genoemd. Deze kop is gevuld met een vloeistof waardoor
je bewegingen vertraagd worden. Dit maakt het mogelijk
om een beweging soepel te beginnen en te eindigen
waardoor je schokkerige beelden kunt voorkomen. Je
kunt de kop herkennen aan de lange hendel.
PANORAMAKOP
Maak je veel panoramafoto’s of 360 graden foto’s? Verdiep
je dan eens in een panoramakop. Een panoramakop draait
360 graden om één centrale as heen. Om een panoramaof 360 graden foto te laten slagen is het belangrijk dat de
horizon volledig recht staat om vertekening te voorkomen.
Kies daarom een goede panoramakop met hulpmiddelen
waardoor jij je camera gemakkelijk horizontaal en verticaal
waterpas kunt zetten. Dan kan je zonder zorgen je camera
in de rondte gooien.

PANORAMAKOP

VLOEISTOFKOP

SCHOMMELKOP
Met een schommelkop laat je je camera als het ware
zweven. Hierdoor kan je je apparatuur vrij laten bewegen,
zowel horizontaal als verticaal. Een schommelkop wordt
vaak gebruikt in combinatie met lange telelenzen om
bijvoorbeeld vogels in vlucht te fotograferen. Met deze
kop ben je veel sneller en flexibeler met fotograferen en
hoef je het enorme gewicht van grote telelenzen niet te
dragen.
Je weet nu welk soort statiefkoppen er zijn. Naar welk
statiefkop gaat jouw voorkeur uit?

SCHOMMELKOP

HOOGTE VAN HET STATIEF
Als je vrij lang bent ga je automatisch op zoek naar een
hoog statief. De maximale lengte is dan belangrijk.
Ondanks dat fotograferen vanaf ooghoogte niet altijd de
meest spannende compositie geeft wil je wanneer het kan
en nodig is wel op ooghoogte fotograferen. Ben je een
fotograaf die veel macro- of productfoto’s maakt? Dan
is de minimale hoogte van het statief belangrijk. Er zijn
statieven die volledig plat kunnen waardoor jij vlak boven
de grond kunt fotograferen. Dit zorgt ook voor mooie
perspectieven.

STABILITEIT
Hoe hoger het statief, hoe belangrijker de stabiliteit. In
het hoofdstuk materiaal en gewicht lees je al dat een
zwaarder gewicht een betere stabiliteit geeft, maar het
ligt ook aan de poten. Je hebt poten die uit twee secties
bestaan, maar ook poten die uit vier of vijf secties bestaan.
Hoe meer secties een statief heeft, hoe steviger het statief
zal zijn. Het is aan te raden om een statief te kiezen met
poten die bestaat uit minimaal 3 secties.
Vaak kan je ook de middenkolom van het statief omhoog
zetten. Probeer dit zoveel mogelijk zo laag mogelijk te
houden, want hoe lager, hoe stabieler.

CAMERA OP STATIEF? VERGEET DE
BEELDSTABILISATIE NIET!
De beeldstabilisatie op je lens compenseert kleine trillingen en
bewegingen die worden veroorzaakt tijdens het fotograferen.
Wanneer je vanaf een statief fotografeert heb je die stabilisatie
niet nodig. Je kunt de beeldstabilisatie dus volledig uitzetten.
Nu hoor ik je denken: maakt dit écht verschil? Uit een eerdere
ervaring met een deelnemer tijdens één van onze workshops,
weet ik dat dit cruciaal kan zijn. Alles stond goed ingesteld op
de camera, via het LCD-scherm was scherpgesteld en na het
maken van de foto was de foto volledig onscherp. Toen we
de beeldstabilisatie uit hadden gezet en nogmaals een foto
maakten, werd de foto scherp.

AVONDFOTOGRAFIE ZONDER STATIEF?
DAT IS MOGELIJK!
Het is goed mogelijk om avondfoto's te maken zonder
statief. Je bent niet altijd in de situatie om een statief te
gebruiken of je wil mensen scherp en niet bewogen in
beeld hebben. In dit artikel lees je waar je in dit geval op
moet letten.
CREËER LICHT
Om tijdens de avond een goed belicht beeld te krijgen
kies je een langere sluitertijd. Een lange sluitertijd zonder
statief betekent dat je je handen secondenlang perfect
stil moet houden. Dat lukt niemand. Je hebt dus andere
instellingen nodig, te beginnen met een snelle sluitertijd.
Je sluitertijd is afhankelijk van je objectief. Normaliter kan
je vanaf ongeveer een sluitertijd van 1/60 sec. goed uit
de hand fotograferen. Gebruik je een groothoek met een
brandpuntafstand van 10 mm, dan is 1/40 sec, misschien
wel 1/20 sec, ook nog mogelijk. Dat is even uitproberen.

Een snelle sluitertijd betekent een donkere foto. Daarom
is het zaak om je diafragma zo open mogelijk te zetten
waardoor je meer licht op je sensor toelaat. Dit zal echter
nog niet genoeg zijn om een goed belicht beeld te krijgen.
Daar komt de ISO aan te pas. Kies een sluitertijd waarmee
je nog net uit de hand kunt schieten, kies een open
diafragma en zet vervolgens je ISO omhoog. Hoe hoog
jouw ISO moet staan ligt aan de hoeveelheid licht die je
ter beschikking hebt. Dat is per situatie anders. Soms heb
je bij ISO 400 een goed belichte foto, soms pas bij ISO
3200.
CONCESSIES
Het kiezen van een open diafragma betekent dat jouw
beeld niet overal volledig scherp zal zijn. Dat is niet altijd
erg als je portretten wilt fotograferen of als je tijdens
een feest fotografeert. Wanneer je landschappen wilt
fotograferen, dan is het statief wenselijk. Anders moet je
genoegen nemen met een minder scherpe foto.
Het verhogen van je ISO heeft als gevolg dat er meer ruis
te zien zal zijn in je foto. Hoeveel ruis dat zal zijn ligt aan
onder andere jouw camera. Een full frame camera zal
minder ruis vertonen op ISO 3200 dan een crop camera
doet op ISO 3200. Daarnaast ziet een lichtere foto, die
achteraf niet opgehelderd wordt in de nabewerking, er
vaak beter uit. Ruis is namelijk voornamelijk zichtbaar
in de donkere delen van je foto. Wanneer je die gaat
ophelderen komt de ruis pas echt goed tevoorschijn.
Tools gebruiken om de ruis te verminderen kan als de
ruis niet enorm aanwezig is. Anders heeft het weinig zin.
Het verminderen van ruis heeft namelijk een negatieve
invloed op de scherpte van de foto. Maak je geen gebruik
van nabewerkingsprogramma's? Dan is de ruisreductie op
de camera een oplossing.

ZOEK HET LICHT OP
Het heeft natuurlijk weinig zin om met deze instellingen
te fotograferen als er in jouw omgeving weinig licht is te
vinden. Jouw ISO moet dan zo hoog staan dat de ruis veel
te veel zal worden. Zoek daarom het licht op. Als je in de
wintertijd besluit om op reis te gaan naar bijvoorbeeld
Parijs, Berlijn of Amsterdam tijdens het Light Festival, dan
is er vaak voldoende licht om een goede foto te maken.
Er is dan veel sfeerverlichting. Een portret maken bij een
lantaarnpaal of het licht van je smartphone is ook een
goede mogelijkheid.
ZOEK EEN STABIELE ONDERGROND
Wil je dan toch lange sluitertijden fotograferen, zoek
dan een stabiele ondergrond zoals een muurtje waar je
je camera op kunt zetten. Je zal waarschijnlijk niet de
ideale compositie hebben, maar je krijgt hiermee wel de
mogelijkheid om vast te leggen wat je wil vastleggen.

CONCLUSIE EN EXTRA TIPS
Ga na wat voor fotograaf je bent en aan welke eisen jouw
statief moet voldoen. Na het lezen van dit bericht en door
filters op verkooppagina’s te bekijken kan je voor jezelf
nagaan wat belangrijk is voor jou en welk soort statief je
zoekt.
Zorg goed voor je statief. Het is een investering. Net als
je camera en lens onderhoud je dit goed. Hiermee verleng
je de levensduur.
Maak je foto’s met lange sluitertijden? Vergeet dan niet
je beeldstabilisatie UIT te zetten.
Eerst kijken, dan neerzetten. Een scherpe foto is uiteraard
belangrijk, maar je compositie is dat net zo! Bekijk eerst
het onderwerp wat je wilt fotograferen en naar hoe je dit
in beeld wilt brengen. Zet vervolgens je statief neer om je
compositie te bepalen en de foto te maken.
Goedkoop is duurkoop. Net als je camera en lens moet
je de aanschaf van een statief zien als een investering. Het
is een eenmalige aankoop waar je jarenlang plezier van
hebt, mits je bereid bent wat meer geld uit te geven.
Zoals je hebt gelezen zijn er aardig wat verschillen in
kwaliteit, materiaal, statiefkop, hoogte en mogelijkheden.
Een statief moet je zien als een investering in de toekomst.
Het is daarom verstandig om je eerst goed te verdiepen in
wat er beschikbaar is. Ga eens zoeken op prijs als je dat
belangrijk vindt, zoek op hoogte of materiaal. Maar houd
altijd in gedachten: goedkoop is duurkoop.

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!

VOLG EEN WORKSHOP
AVONDFOTOGRAFIE
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.

