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Voorlopige planning in zes bijeenkomsten(steeds in SZE om 19:00uur): 
 

1e avond: 25 januari 2018.  
Voorafgaand aan deze les lezen we zelf Hfdst. 2,3,4 
In deze les bespreken we: 

• Elkaars niveau, elkaars toestel (kort)   

• Het leerdoel van deze cursus. Ofwel aan het eind van deze cursus: 
o Weet je het beste uit jezelf en het maximale uit je camera te halen! 
o Kun je meepraten over de meest belangrijke “vaktermen”. 
o Kun je zelf diverse “soorten” foto’s maken. 
o Kun je foto’s van jezelf en anderen beoordelen. 
o Heb je het ingangsniveau bereikt voor de “gevorderden-cursus”. 
o Weet je waar je op gaat letten als je nieuwe apparatuur wil gaan kopen. 

Dit gaan we doen door het bespreken van foto’s, begrippen en toestellen. En door het 
ervaring opdoen met verschillende instellingen op vooral je eigen toestel. 

• Beginselen van de fotografie via de “anatomie” van de camera. 

• Voor- en nadelen van compact-, systeem- en spiegelreflexcamera’s.  

• De analyse van een foto via kritiek/reflectie op eigen werk (Hans). 

	

2e avond: 1 maart 2018 
Voorafgaand aan deze les lezen we zelf Hfdst.2,3,4:  

• Voor wie wil., een korte eigen foto-presentatie. Dit in max 10 plaatjes, met een korte 
toelichting (hoe, wat, waar, waarom). Dit om te tonen wat ieders startsituatie is, wat men wil 
verbeteren/leren? 

• Bespreking van elkaars camera-mogelijkheden/tekortkomingen elkaars voorkeurinstellingen 
en de verbetermogelijkheden. Verscheidenheid aan camera’s, OW- huizen, flitsers, lenzen ed.  

• Essentiële onderdelen van de/ jouw camera.  

• Meer over de begrippen. 
 

3e avond: 12 april 2018 
Voorafgaand aan deze les lezen we zelf Hfdst. 1, 5 en 6:  

• Begrippen prime-lens, groothoek, tele en macro nader toegelicht. 

• Macro- opnamen en compositie met fotopresentatie door gastspreker 

• Hfdst.1: Gedrag onder water met fotopresentatie door gastspreker. (voordeel rebreather?) 

• Effecten beeldbewerking. Foto’s met een verhaal, door gastspreker 

• Flitsers. 
 

4e avond: 19 april 2018 
Voorafgaand aan deze les lezen we zelf Hfdst. 5 en7  

• Compositie en nabewerking. Fotobewerkingsprogramma’s. 

• Oefening beeldbewerking met gastspreker. 
 

5e avond: 26 april 2018 
Voorafgaand aan deze les hebben we inmiddels het gehele boek gelezen. 

• Gastspreker macrofotografie. 

• Nabewerken en portfolio bespreken, compleet maken. (Tim afw.) 
 

6e avond: 10 mei 2018 

• Multiple choice toets. 

• Bespreken volledigheid portfolio(huiswerkopgaven). 
 
Tussentijds op nader te bepalen moment, enkele zwembadoefeningen onder begeleiding van Luuk: 

• Shoot vanuit trim 

• Hoveren, helicopterturn. 

• Frog- en backfrog-kick 


